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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 44/14 
 

EXPEDIENTE Nº 0669/14 
 

1 - DO PREÂMBULO 
 

1.1. A COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET torna público, para conhecimento de 
quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO 
objetivando registro de preços para a contratação de empresas para o fornecimento de uniformes 
calças, camisas, camisetas e bermudas, masculinas e femininas, bottons e tarjetas, para atender às 
necessidades da CET, a ser processada e julgada em conformidade com as Leis Federais nºs 
8.666/93 e 10.520/02 e Lei Municipal nº 13.278/02, Lei Complementar nº 123/06, Decretos 
Municipais nºs 43.406/03, 44.279/03, 46.662/05, 47.014/06, 49.511/08, 50.605/09, 50.537/09, 
52.552/11, 54.102/13 e demais normas aplicáveis bem como as disposições deste instrumento. 
 
 A  abertura  da  sessão  pública  deste  PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE 

PREÇO Nº 44/14 ocorrerá  às  09h30  min do dia 29/09/2014. 
 
 Julgamento: Tipo “Menor preço Total por Item”. 
  
 Regime de Execução: Empreitada por preço unitário 
 

2 - DO OBJETO 
 

2.1. Constitui objeto deste Pregão o Registro de Preço para a contratação de empresa para o 
fornecimento de uniformes calças, camisas, camisetas e bermudas, masculinas e femininas, bottons 
e tarjetas, para atender às necessidades da CET, de acordo com o Anexo I - Especificação Técnica. 
 
2.2. O consumo anual estimado, compreende o fornecimento dos itens contratuais nas quantidades 
especificadas no Anexo III - Proposta, deste Edital. 
 

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

3.1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as pessoas jurídicas que atenderem a todas as 
exigências deste Edital e seus Anexos, que tenham objeto social compatível com o licitado e estejam 
cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF. 
 

3.1.1. As empresas não cadastradas no SICAF, para participar do presente Pregão Eletrônico, 
deverão providenciar o cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos Órgãos 
da Administração Pública. 

 
3.1.2. A Licitante participante na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte 

deverá apresentar a declaração de que se enquadra na situação de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, e no Decreto 
Municipal nº 49.511/08, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, conforme Anexo II - 
Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, que deverá ser 
assinada por seu representante legal e contador responsável ou técnico de 
contabilidade. 

 
3.1.3. Como requisito para a participação, a licitante deverá manifestar, em campo próprio, 

disponibilizado pelo sistema, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital e Anexos. 

 
3.2. Será vedada a participação de empresas: 

 
3.2.1. Suspensas e/ou declaradas inidôneas para  contratar com a Administração Pública. 
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3.2.2. Sob processo de liquidação, dissolução, falência, recuperação judicial, extrajudicial, ou 
concurso de credores, ou insolvência civil; 

 
3.2.3. Reunidas em consórcio; 
 
3.2.4. Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

 
3.2.5. Em se tratando de empresas estrangeiras, que não funcionem no Brasil, as exigências 
deverão ser comprovadas mediante apresentação de documentos equivalentes, autenticados 
pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado 

 
4 - DO CADERNO DE LICITAÇÃO 

 
4.1. - O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos via Internet nos endereços eletrônicos da PMSP 
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, www.comprasnet.gov.br e no site da CET 
http://www.cetsp.com.br. 

 
5 - DAS INFORMAÇÕES E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
5.1. Os interessados que tiverem dúvidas de caráter técnico ou legal poderão solicitar os 
esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do pregão, no prazo de até 03 (três) dias úteis para 
esclarecimentos e 02 (dois) dias úteis para impugnações, antes da data fixada para o 
recebimento das propostas, preferencialmente pelos e-mails: belchior@cetsp.com.br e 
lcarvalho@cetsp.com.br, ou protocolizar na Rua Barão de Itapetininga nº 18 - 1º andar - Centro, de 
2ª a 6ª feira, até às 17:00 horas. 
 
5.1.1.   Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante a Administração o 
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura das propostas, as falhas ou 
irregularidades que viciaram esse Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 
 
5.1.2.   Não serão conhecidas impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritas por 
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo 
preponente. 
 
5.2. Para a impugnação, é obrigatória a apresentação de CPF ou RG, em se tratando de pessoa 
física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica, por documento original ou cópia autenticada. 
 
5.2.1. No caso de impugnação por meio eletrônico, os documentos solicitados deverão ser 
encaminhados digitalizados. 

 
6 - DO CREDENCIAMENTO 

 
6.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição pelo provedor de chave de identificação e senha 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. 
 
6.2. As licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao 
órgão provedor. 
 
6.3. O credenciamento da licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, que também será requisito obrigatório para 
fins de habilitação. 
 

6.4. No caso de participação de microempresa ou empresa de pequeno porte, os procedimentos da 
licitação seguirão o disposto na Lei Complementar nº 123/06 e Decreto Municipal nº 49.511/08, 
devendo as interessadas declarar tal condição, mediante os meios disponibilizados pelo sistema. 

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.cetsp.com.br/
mailto:belchior@cetsp.com.br
mailto:lcarvalho@cetsp.com.br
http://www.comprasnet.gov.br/
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7 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS, ENSAIOS, CERTIFICADOS E FOLDERS 
 

7.1. A proposta deverá ser encaminhada com valor unitário e total,  a partir da disponibilização do 
sistema até às 09h30 min do dia 29 de setembro de 2.014, horário de Brasília, exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico devendo conter: 
 
7.2. Prazo de validade de 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação. 
 
7.3. Ser apresentada com cotação de preço unitário e total por item, com duas casas decimais. 
Em havendo divergência, prevalecerá o preço unitário. 
 
7.4. O preço cotado deverá ser equivalente ao praticado no mercado na data de sua apresentação e 
compreenderá, a qualquer título, a única e completa remuneração pelos fornecimentos e serviços, 
inclusive dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como 
transporte, frete, ou quaisquer outras despesas que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto 
do Edital. 
 
7.5. Deverá ser apresentado Certificado de Homologação ou Certificado de Qualificação da em-
presa, emitido por qualquer fabricante de tecido. (somente para os itens 01, 02 e 03) 

 
7.6. Deverá  ser apresentado carta do distribuidor do tecido no Brasil assegurando o pleno forne-
cimento do tecido especificado à empresa participante. (somente para o item 05) 
 
7.7. Deverá ser apresentado relatórios/laudos, em seu nome ou em nome do fabricante, dos se-
guintes ensaios: 

 
7.7.1. TECIDOS (somente para os itens 01, 02 e 03) 

 Determinação do ligamento em tecidos planos - NBR 12.996/93 e NBR 12.546/91; 

 Determinação da gramatura em tecidos - NBR 10591/08; 

  Análise qualitativa e quantitativa do conteúdo fibroso - NBR 13.538/95 e NBR 11.914/77 
(atualizada em 92); 

 Solidez da cor do tecido a lavagem doméstica - ISO 105-C06; 

 Solidez da cor do tecido a ferro de passar - 10.188/88; 
 

7.7.2. FAIXA REFLETIVA (somente para os itens 01 e 02) 
 
 Refletividade inicial (quando novo) com performance superior a 670 Candelas, 

conforme  ASTM E 1709. 
 
7.7.3. Para o item 05 do Anexo III - Proposta: Deverá ser apresentado relatório em atendimento 

aos ensaios constantes na tabela do sub item 7 da especificação técnica ET-115 e do: 
 

TECIDO DA CAMISETA 

 Determinação da gramatura em tecidos - NBR 10.591/08; 

 Resistência ao pilling ASTM D 4970 

 Numero de cursos por colunas  NBR 12.060 

 Resistência a estouro NBR 13.384 

 Calorimetria diferencial de Varredura ISO 11.357-3 
 
7.8. Deverá ser apresentada uma declaração emitida pelo próprio licitante atestando que os 
materiais e o produto final  atendem às especificações técnicas. (para todos os itens)  
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7.9. Deverá ser apresentado folder/catálogo dos materiais a serem fornecidos, indicando 
marca/fabricante e garantia dos produtos cotados. (somente para o item 04) 
 
7.10. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste Edital 
e  Anexos, bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento. 

 
7.10.1. Consideram-se exigências essenciais aquelas que não possam ser atendidas  no ato, por 

simples manifestação de vontade do representante e aquelas cujo atendimento, nesse 
momento possam representar riscos de fraude aos princípios da licitação. 

 
8 - DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  

 
8.1. A partir das 09h30min do dia 29 de setembro de 2.014 terá início a sessão pública do 
Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços, recebidas de acordo com as 
especificações e condições do Edital, iniciando-se a etapa de lances, no site 
www.comprasnet.gov.br. 

 
9 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

 
9.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances no valor total de cada item, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente, informadas do seu 
recebimento. 
 
9.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras para a 
sua aceitação. 
 
9.3. Durante o transcurso da Sessão Pública, as Licitantes serão informadas, em tempo real, do valor 
do menor lance, por item, registrado apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação do 
ofertante. 
 
9.4. No caso de desconexão com o Pregoeiro, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às 
Licitantes para a recepção dos lances. 
 
9.5. Quando a desconexão persistir, por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa 
e terá reinício após comunicação expressa do Pregoeiro às Licitantes. 
 
9.6.  A etapa de lances será encerrada mediante aviso emitido pelo sistema eletrônico. 
 
9.7.  Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a Sessão Pública 
do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
9.8. Em havendo participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a partir deste 
momento, deverá ser observado o previsto na Lei Complementar nº 123/2006. 

 

9.8.1. Antes da classificação definitiva de preços, caso a melhor oferta não tenha sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado, deverá 
verificar se ocorreu empate ficto previsto no § 2º do artigo 44 da Lei Complementar nº 
123/06 e Decreto Municipal nº 49.511/08, ou seja, propostas apresentadas por 
microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até 5% (cinco por cento) 
acima do melhor preço ofertado. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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9.8.2. Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte vencedora do certame, 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada, até então, vencedora do 
certame, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob 
pena de preclusão. 

 

9.8.3. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte vencedora do certame, não exerça o 
benefício de ofertar preço inferior àquele considerado o vencedor do certame, ou não o 
faça no tempo aprazado, serão convocadas as remanescentes que, porventura, se 
enquadrem na hipótese do empate ficto previsto no subitem 9.8.1. na ordem classificatória 
para exercício do mesmo direito. 

 
9.9. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema 
eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que tenha ofertado o lance de menor valor, para 
que seja obtido preço melhor, bem assim decidir, motivadamente, sobre sua aceitação. 
 
9.10. O Pregoeiro anunciará a licitante vencedora, após a negociação e decisão acerca da aceitação 
do lance de menor preço por item. 
 
9.11. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro convocará, item a item, o Licitante detentor da 
proposta melhor classificada, para que envie os documentos relacionados conforme subitens 7.1.; 
7.5.; 7.6.; 7.7.; 7.7.1. a 7.7.3.; 7.8. e 7.9. 
 
9.11.1. O não atendimento do subitem 9.11. implicará a desclassificação do Licitante. 
 
9.12. A licitante detentora da melhor oferta deverá comprovar, no prazo de até 120 (cento e vinte) 
minutos, sua regularidade mediante encaminhamento de mensagem de correio eletrônico para o 
endereço belchior@cetsp.com.br e lcarvalho@cetsp.com.br, nela anexando, arquivos eletrônicos 
digitalizados, ou pelo FAX nº (11) 3237-2334, os seguintes documentos: 
 

a) Proposta com o preço unitário e total por item, atualizado em conformidade com os lances 
ofertados, conforme Anexo III - Proposta. 

 
b) Os documentos exigidos no item 11 e subitens, sob pena de inabilitação, observando o 

subitem 11.2.3.15. 
 
9.13. Sem prejuízo da obrigação anterior, a licitante declarada vencedora deverá enviar para a 
respectiva Comissão de Licitação, localizada na rua Barão de Itapetininga nº 18 - 2º andar, no prazo 
máximo de 02 (dois) dias, o original ou cópia autenticada dos documentos relacionados no item 11 
deste Edital, bem como proposta de preços atualizada em conformidade com os lances 
eventualmente ofertados. 

 
9.14. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, anteriormente assim 
qualificada deverá esta apresentar toda a documentação exigida para fins de habilitação, podendo, 
todavia, existir no que tange a regularidade fiscal, documento(s) que apresente(m) alguma restrição. 
Nesse caso, deverão ser seguidos os procedimentos contidos no Decreto Municipal 49.511/08. 

 
10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
10.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço total por 
item. 
 
10.2. Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável ou se o licitante não atender às 
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente e assim 
sucessivamente, até a apuração de proposta ou lance que atenda ao Edital. 

 

mailto:belchior@cetsp.com.br
mailto:lcarvalho@cetsp.com.br
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11 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 

11.1. Divulgado o julgamento das propostas de preço na forma prescrita neste Edital, proceder-se-á 
à análise dos documentos de habilitação da licitante primeira classificada de cada item. 

 

11.2. Será considerada habilitada a licitante que apresentar os documentos relacionados neste 
subitem. 

 
11.2.1. Documentos relativos à habilitação jurídica: 

 
11.2.1.1. Registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF.  

 
11.2.1.2. No caso de firma individual: cédula de identidade e inscrição comercial, com prova 
de registro na Junta Comercial ou repartição correspondente. 
 
11.2.1.3. No caso de Sociedade Mercantil: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em 
vigor, devidamente registrado no órgão competente. 
 
11.2.1.4. No caso de Sociedade por Ações: Ato Constitutivo ou Estatuto Social em vigor, 
devidamente registrado no órgão competente, acompanhado da ata da assembleia, que 
elegeu a última diretoria, devidamente registrada. 
 
11.2.1.5. No caso de Sociedade Simples: inscrição do Ato Constitutivo no órgão 
competente, acompanhada de prova da diretoria em de exercício. 
 
11.2.1.6. 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. 

 
11.2.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

 
11.2.2.1. Patrimônio líquido, comprovado através da apresentação de balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, de no mínimo: 

 
Para o item 01 - Uniformes para Operação: R$ 103.640,12;  

 
Para o item 02 - Uniformes de Sinalização: R$ 5.968,47; 
 
Para o item 03 - Uniformes de Motorista/GAF: R$ 3.397,35; 
 
Para o item 04 - Bottons e tarjetas para uniformes: R$ 4.448,60; 

 
Para o item 05 - Camiseta branca: R$ 15.577,50; 

 
11.2.2.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados, na forma da lei, com o Termo de Abertura e Encerramento 
registrados, vedada a sua substituição por Balancetes ou Balanços Provisórios; 

 
11.2.2.2.1. As empresas com menos de 01 (um) exercício financeiro devem cumprir a 
exigência deste item mediante a apresentação de Balanço de Abertura ou do último 
Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso. 

 
11.2.2.2.2. O balanço apresentado será analisado sobre os seguintes aspectos: 
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11.2.2.2.2.1. Índice de Liquidez Corrente (LC) superior a 1,00 (um inteiro), 
apurado mediante a seguinte operação: 

 
 LC   =  _Ativo Circulante_ 
    Passivo Circulante  

 
11.2.2.2.2.2. Índice de Liquidez Geral (LG) superior a 1,00 (um inteiro), apurado 
mediante a seguinte operação: 

 
   LG   =   Ativo Circulante  +  Realizável a Longo Prazo 
    Passivo Circulante  +  Passivo Não Circulante 

 
11.2.2.2.3. As licitantes obrigadas ao SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, 
obrigam-se a apresentar o Balanço Patrimonial impresso pelo sistema devidamente 
validado do ano base exigível pela lei. 

 
11.2.2.3. Certidão negativa de pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou de falência, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 
11.2.2.3.1. No caso de sociedade simples, a proponente deverá apresentar certidão dos 
processos cíveis em andamento, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 
11.2.2.3.2. No caso de Certidão positiva, a proponente deverá juntar a Certidão de 
Objeto e Pé, expedida pelo ofício competente esclarecendo o posicionamento da(s) 
ação(ões). 

 
11.2.2.4. Em se tratando de empresa estrangeira, para efeito de atendimento da exigência 
constante do item 11.2.2.1., o valor equivalente ao Patrimônio Líquido será convertido da moe-
da de origem para a moeda corrente nacional, mediante a taxa de câmbio oficial da data do en-
cerramento do exercício financeiro a que se refere. 
 
11.2.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

11.2.3.1. Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ).  
 

11.2.3.2. Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal do domicilio da licitante, perti-
nente ao ramo de atividade e compatível com o objeto do certame.  

 
11.2.3.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda do Município de São Paulo, relativa 
aos Tributos Mobiliários da empresa licitante, seja matriz ou filial, esta Certidão deverá ser a 
do CNPJ cadastrado para esta licitação (em caso da empresa estar sediada no Município de 
São Paulo). 

 
11.2.3.3.1. Na hipótese da empresa licitante não estar cadastrada como contribuinte 
neste Município de São Paulo, a mesma deverá apresentar declaração, firmada pelo 
respectivo representante legal, sob as penas da Lei, do não cadastramento e de que 
nada deve à Fazenda do Município de São Paulo, relativamente aos Tributos Mobiliá-
rios. Essa declaração deverá acompanhar a Prova de Regularidade (Certidão de Tribu-
tos Mobiliários) do Município onde a empresa esta sediada.  
 

11.2.3.4. Certidão Negativa de Débitos - CND relativos às Contribuições Previdenciárias e 
às de Terceiros emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

 
11.2.3.5. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
F.G.T.S. 
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11.2.3.6. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ati-
va da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal ou Procuradoria da Fazenda Na-
cional.  
 
11.2.3.7. Certidão negativa de débitos referentes a tributos estaduais relacionados com o 
objeto licitado do domicilio ou sede da licitante. 

 
11.2.3.7.1. As licitantes com domicílio ou sede no Estado de São Paulo, deverão com-
provar a regularidade fiscal por meio da Certidão Negativa de Débito Tributário da Dívi-
da Ativa do Estado de São Paulo, expedida pela Procuradoria Geral do Estado de São 
Paulo, conforme Portaria CAT 20 de 01/04/1998. 
 

11.2.3.8. Certidão negativa de débitos trabalhistas, nos termos da Lei Federal nº 12.440/11. 
 

11.2.3.9. O licitante vencedor deverá apresentar ainda, as seguintes declarações: 
 
11.2.3.9.1. Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos, conforme anexo VI.  
 
11.2.3.9.2. Declaração de pleno atendimento ao previsto no inciso XXXIII, do artigo 7º, 
da Constituição Federal, conforme Anexo VII. 
 

11.2.3.10. Em se tratando de microempresas ou empresas de pequeno porte, para se 
submeter ao regime especial da Lei Complementar nº 123/06 e Decreto Municipal nº 
49.511/08, além de apresentar os documentos exigidos para fins de habilitação, deverá 
apresentar documentação comprobatória da qualificação da licitante, mediante a 
apresentação de: 

 
a) Declaração, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, subscrita por quem 
detenha poderes de representação e pelo contador, de que se enquadra na situação de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 
123/06 e Decreto Municipal nº 49.511/08, nos moldes no ANEXO II do presente edital 
de Pregão. 

 
11.2.3.11. Ainda, em se tratando de microempresas ou empresas de pequeno porte, assim 
qualificada, deverá a mesma apresentar todos os documentos exigidos para fins de 
habilitação, podendo, todavia, existir, no que tange a regularidade fiscal, documento(s) que 
apresente(m) alguma restrição. 
 
11.2.3.12. Nesta hipótese, em havendo atendimento aos demais requisitos do edital, será a 
microempresa/empresa de pequeno porte considerada habilitada, com condição de 
regularização no prazo, improrrogável, de 04 (quatro) dias úteis contados da data da 
homologação do certame. 
 
11.2.3.13. A comprovação da regularidade fiscal poderá ser efetuada por meio de consulta 
ao SICAF, pelo Pregoeiro, exclusivamente quanto aos documentos dele constante e que es-
tejam dentro do prazo de validade.  

 
11.2.3.14. Os documentos cujos prazos de validade não estejam especificados no próprio 
corpo, em dispositivo legal ou neste Edital, terão validade de 90 (noventa) dias da data de 
sua expedição e poderão ser apresentados em cópias simples acompanhadas dos respecti-
vos originais ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou pu-
blicação em órgão da Imprensa Oficial. 
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11.2.3.15. A licitante será dispensada da apresentação dos documentos que constem de 
seu cadastro unificado de fornecedores - SICAF Caso o mesmo esteja com algum 
documento vencido, deverá apresentá-lo juntamente com os documentos de habilitação, sob 
pena de inabilitação. 
 
11.2.3.16. Serão aceitas, como prova de regularidade fiscal, certidões positivas com efeitos 
de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão 
judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

 

11.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

11.2.4.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade, por intermédio de 
Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado emitido(s) em 
papel timbrado do(s) atestante(s), constando cargo e o nome legível do signatário, bem 
como os respectivos números de telefone(s) de contato, para uma eventual consulta, onde 
se comprove ter executado, satisfatoriamente, fornecimentos pertinentes e compatíveis com 
o objeto desta licitação, como segue: 

 
11.2.4.1.1. Serão aceitos comprovantes de Capacidade Técnica com fornecimento 
satisfatório anterior, podendo ser usado a somatória de atestados, de no mínimo:  

 
Para o item 01 - Uniformes para Operação: 4.080 camisas, 2.448 calças e 1.632 

bermudas;  
 

Para o item 02 - Uniformes de Sinalização: 275 camisas e 165 calças; 
 
Para o item 03 - Uniformes de Motorista/GAF: 240 camisas e 138 calças; 
 
Para o item 04 - Bottons e tarjetas para uniformes:870 Bottons e 870 tarjetas; 

 
Para o item 05 - Camiseta branca: 3.484 camisetas; 

 
11.2.4.1.2. Caso os Atestados ou Certidões apresentados estejam em unidades 
diversas daquela prevista no Edital ou no caso de impossibilidade de sua atualização, 
por hipótese de que os Órgãos emitentes dos Atestados/Certidões já não existam, 
poderá a própria Proponente efetuar a conversão de unidade, declarando que o faz sob 
as penas da Lei, juntando a respectiva declaração com o Atestado. 
 
11.2.4.1.3. No caso de alterações societárias e nos casos de fusão, incorporação ou 
desmembramento de empresas, somente serão considerados os atestados em que, 
inequívoca e documentalmente, a empresa comprove a transferência definitiva do 
acervo técnico. 

 
11.2.4.2. Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu 
representante legal ou procurador, com identificação clara de seu subscritor.  
 
11.2.4.3. A aceitação dos documentos obtidos via “internet” ficará condicionada à confirma-
ção de sua validade, também por esse meio, pelo Pregoeiro e equipe de apoio.  

 
11.2.4.4. Todos os documentos deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente 
com o número do CNPJ, e endereço respectivo.  

 
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
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b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles que pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome 
da matriz;  
 
c) se a licitante for a matriz e a fornecedora for a filial, os documentos deverão ser apre-
sentados em nome da matriz e da filial simultaneamente.  

 
11.2.4.5. Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou 
rasurados de tal forma que não possam ser entendidos. 

 
11.2.4.6. Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar 
acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor público 
juramentado. 

 
12 - DA FASE RECURSAL 

 
12.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, por meio eletrônico, preferencialmente pelos e-mails: belchior@cetsp.com.br e 
lcarvalho@cetsp.com.br, em fase aberta pelo Pregoeiro e terá 03 (três) dias para apresentar suas 
razões ao recurso e igual prazo terão as demais licitantes para a apresentação das contra-razões, 
contado do término do prazo da recorrente. 
 
12.1.1. A ausência de manifestação imediata e motivada por parte da licitante na Sessão Pública, 
importará na decadência do direito de recurso, assim como na Adjudicação do objeto do certame 
por parte do Pregoeiro à licitante vencedora e no encaminhamento do procedimento licitatório à 
autoridade competente para a Homologação. 
 
12.1.2. Na hipótese de interposição de recurso administrativo, o Pregoeiro poderá reconsiderar a 
sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente, para ciência e 
tomada de decisão. 
 
12.1.3. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 
resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
12.2. O expediente ficará custodiado junto à  Gerência de Suprimentos localizada na Rua Barão de 
Itapetininga nº 18, 2º andar, Centro, São Paulo/SP, com vista franqueada aos interessados. 

 
13 - DA ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 

 
13.1. Em não havendo a interposição de recurso administrativo, o expediente será submetido à 
autoridade competente para fins de Homologação do procedimento licitatório. 
 
13.2. Em havendo a interposição de recurso administrativo e constatada a regularidade dos atos 
praticados, o expediente será submetido à autoridade competente para fins de Adjudicação do 
objeto do certame à licitação vencedora e de Homologação do procedimento licitatório. 
 
13.3. A Adjudicação do objeto e a Homologação da licitação não obrigam a CET à contratação do 
objeto licitado, gerando mera expectativa de direito. 

 
14 - DO PREÇO 

 
14.1. Os preços ofertados deverão incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive 
encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituirá a única e 
completa remuneração pelo fornecimento do material, incluído frete até os locais de entrega. 

 

mailto:belchior@cetsp.com.br
mailto:lcarvalho@cetsp.com.br
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14.2. O preço a ser pago à detentora da ata será aquele registrado na ata, independentemente da 
data de entrega do material. 

 

15 - DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 
 

15.1.  A adjudicatária será expressamente convocada para, no prazo máximo de 02 (dois) dias 
corridos da data da convocação, formalizar a Ata de Registro de Preços e do contrato, podendo ser 
prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto. 
 
15.2. Caso a licitante Adjudicatária seja microempresa ou empresa de pequeno porte, habilitada 
condicionalmente nos termos deste Edital, deverá ser observado o prazo improrrogável de 04 
(quatro) dias úteis para regularização da documentação fiscal, para, só então, começar a fluir o prazo 
de formalização do ajuste. 

 
15.2.1. O prazo de 04 (quatro) dias úteis começa a fluir a partir da data de publicação no Diário 

Oficial da Cidade - D.O.C., da decisão de homologação do certame. 
 

15.2.2. A regularização deve se dar com a apresentação dos documentos tais como exigidos 
neste edital para a fase de habilitação. 

 
15.2.3. Não havendo a regularização da documentação fiscal por parte da microempresa ou empresa 
de pequeno porte, no prazo estabelecido, a mesma decairá do direito à contratação, o que ensejará 
a aplicação das sanções cabíveis e a avaliação de prosseguimento do certame. 
 
15.3. É facultado à Administração, quando a convocada não formalizar a contratação no prazo e 
condições estabelecidos convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação, para fazê-
lo, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das penalidades previstas neste Edital. 

 
16 - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
16.1. Caso ocorra o vencimento do prazo de validade dos documentos apresentados na habilitação, 
subitens 11.2.3.3. a 11.2.3.8., a Licitante deverá providenciar a renovação e apresentá-los no ato da 
assinatura da Ata de Registro de Preços e: 
  

16.1.1. Prova de inexistência de registro no CADIN do Município de São Paulo. 
 

17 - DO PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

17.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por até idêntico período, desde que haja anuência 
das partes. 

 
18 - DO LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
18.1. O local para entrega será no Almoxarifado da CET localizado na Av. Thomas Edison nº 910, 
Barra Funda, São Paulo/SP, ou outro local indicado pelo Gestor do Contrato, dentro do município de 
São Paulo, em dias úteis e no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00. 
 
18.2. A DETENTORA da Ata de Registro de Preços, assume inteira responsabilidade, pela 
quantidade e conformidade do objeto entregue, condições estas estabelecidas neste Edital e no 
instrumento contratual a ser celebrado, bem como na legislação que regulamenta a matéria. 

 
19 - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 
19.1. A garantia de execução contratual, está prevista no Anexo V - Minuta do Contrato. 
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19.2. Na assinatura do Contrato, a licitante vencedora deverá apresentar garantia, em favor da CET, 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, ou excepcionalmente, no prazo de até 
10 (dez) dias úteis contado da assinatura do Contrato, a fim de assegurar a sua execução e será 
prestada em qualquer das modalidades admitidas pelo § 1º do artigo 56 da Lei Federal 8.666/93, re-
gulamentada pela Portaria nº 122/09, da Secretaria de Finanças do Município de São Paulo e será 
restituída após o Termo de Recebimento Definitivo, atualizada monetariamente nos termos da legis-
lação vigente. 

 

19.2.1. Em caso da Contratada optar pela prestação da Garantia na modalidade de Fiança 
Bancária, deverá apresentar conforme o Anexo VIII - Modelo de Fiança Bancária, do Edital. 

 
19.3. Se houver prorrogação ou acréscimo no valor do Contrato, a CONTRATADA se obriga a fazer 
a complementação da garantia na assinatura do respectivo Termo Aditivo, ou excepcionalmente, no 
prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura do Termo Aditivo. 

 
20 - DAS PENALIDADES 

 
20.1. O descumprimento das obrigações estipuladas neste edital e seus anexos, sem prejuízo das 
penalidades previstas no instrumento contratual e na legislação vigente, sujeitará o licitante, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, às seguintes penalidades: 
 

20.1.1. Advertência, que poderá ser aplicada ao licitante que, sem justo motivo, tumultuar ou 
causar transtornos ao andamento do procedimento licitatório, desde que a gravidade da sua 
conduta não recomende a aplicação de penalidade mais grave. 
 
20.1.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de sua proposta, em caso de recusa 
injustificada a assinar a Ata de Registro de Preços e/ou o Contrato. 

 
20.2. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração 
Pública, por prazo não superior a 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação, quando houver, em especial: 

 
20.2.1. Apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
 
20.2.2. Constatação de fraude na comprovação da habilitação ou no recolhimento de quaisquer 
tributos; 
 
20.2.3. Comportamento de modo inidôneo ou prática de atos ilícitos que demonstrem não 
possuir o licitante idoneidade para contratar com a COMPANHIA DE ENGENHARIA DE 
TRÁFEGO - CET.  
 
20.2.4. Reincidência na prática das infrações sujeitas às penalidades de advertência ou de 
multa; 

 
20.3. Declaração de inidoneidade para licitar e 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, em caso de reincidência na prática das condutas 
apenadas com a suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
Administração, salvo se o ato praticado acarretar grandes prejuízos/danos à COMPANHIA DE 
ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET ou à Municipalidade, caso em que a pena de declaração de 
inidoneidade será aplicada de imediato, observado o disposto no subitem 20.9. 
 
20.4. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá 
caráter compensatório e a sua cobrança não isentará a CONTRATADA da obrigação de indenizar 
eventuais perdas e danos. 
 
20.5. A aplicação de penalidade não exclui a possibilidade de inabilitação ou de rescisão 
administrativa do Contrato, garantidos o contraditório e a defesa prévia.  
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20.6. Eventuais penalidades pecuniárias, aplicadas à CONTRATADA após o devido procedimento, 
poderão ser ressarcidas por meio de compensação, descontando-se de pagamentos vincendos que 
a CONTRATADA tenha a receber da CET, seja no âmbito do presente contrato ou de quaisquer 
outros que mantenha com a CET, ou poderão ser descontados da garantia prestada, nos termos da 
cláusula das garantias, se houver, ou, ainda, ser cobrado administrativa ou judicialmente. 
 
20.7. O prazo da suspensão será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, 
observado o princípio da proporcionalidade.  
 
20.8. Será remetida à Secretaria Municipal de Gestão - Seção de Cadastro de Fornecedores, cópia 
do ato que aplicar qualquer penalidade ou da decisão final do recurso interposto pela 
CONTRATADA, a fim de que seja averbada a penalização no cadastro municipal de fornecedores. 
 
20.9. A aplicação das penalidades será precedida da concessão dos prazos estabelecidos em lei 
para apresentação de defesa prévia e de recurso, a contar da intimação de cada um dos atos, 
oportunidade em que será aberta vista do processo aos interessados. 

 
21 - DA SUBCONTRATAÇÃO 

 
21.1. Não serão permitidas subcontratações de forma total ou parcial, da execução do objeto. 

 
22 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
22.1. Fica a licitante ciente que a simples apresentação da proposta implica na aceitação de todas as 
condições estabelecidas neste Edital, não podendo invocar nenhum desconhecimento, como 
elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do ajuste. 
 
22.2. O presente Edital e seus Anexos, bem como a Proposta da Adjudicatária, integrarão o 
Contrato, independentemente de transcrição. 
 
22.3.  É facultado ao pregoeiro, comissão ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 
criação de exigência não existente no Edital, com fundamento no artigo 43, § 3º da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações. 
 
22.4.  Fica assegurado à CET o direito de, a qualquer tempo e no interesse da Administração, anular 
ou revogar a presente licitação, no todo ou em parte, dando ciência aos participantes na forma da 
legislação vigente. 
 
22.5. Poderá a autoridade competente, até a assinatura do Contrato, excluir o licitante ou o 
adjudicatário, por despacho motivado, se, após ou durante a fase de habilitação, tiver ciência de fato 
ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele inidoneidade ou falta de 
capacidade técnica ou financeira. 
 
22.6.  Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por disposição 
legal, o foro da Fazenda Pública da Comarca da Capital, São Paulo. 

 
São Paulo, 15 de setembro de 2014. 

 
 
 
 

MARIA DE FÁTIMA S. BELCHIOR       ISABEL CRISTINA FERNANDES 
Supervisora do Departamento de Aquisição     Gerente de Suprimentos 
de Bens e Serviços Padronizados 
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 44/14 
 
 

FORNECIMENTO DE UNIFORMES, BOTTONS E TARJETAS 
 
 

ANEXO I 
 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
 
Fazem parte deste anexo as especificações técnicas: 
 
 
ET- 15 - Revisão 01/14 - Calça de Brim Azul Masculina (GAF). 
 
ET- 19 - Revisão 01/14 - Camisa de Brim Azul Masculina (GAF). 

 
ET - 91 - Revisão 01/14 - Bottons para identificação profissional. 
 
ET - 92 - Revisão 01/14 - Camisa Masculina/Feminina para Motorista Administrativo. 
 
ET - 93 - Revisão 01/14 - Calça Masculina/Feminina para Motorista Administrativo. 
 
ET - 97 - Revisão 01/14 - Tarjetas para identificação profissional. 
 
ET- 100A - Revisão 01/14 - Uniforme de Operação. 
 
ET- 108A - Revisão 01/14 - Uniforme de Sinalização 
 
ET - 115 - Revisão 00/00 - Camiseta branca manga curta para operação e sinalização 
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 44/14 
 
 

FORNECIMENTO DE UNIFORMES, BOTTONS E TARJETAS 
 
 

ANEXO II 
 
 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
 
 

(NOME DA MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE), inscrita no CNPJ nº 

_______________________________, por intermédio de seu representante legal o 

Sr.(a)___________________________________________________,  portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ________________________________e do CPF nº 

__________________________________, DECLARA, sob as penas do disposto no artigo 299 do 

Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa ou de empresa de pequeno porte nos 

termos da legislação vigente e bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu 

desenquadramento desta situação. 

 
São Paulo,       de   de  
 
 
 
 
Nome por extenso do Representante Legal 
RG: 
 
 
 
Nome por extenso do Contador Responsável 
RG: 
Número do CRC: 
 
(em papel timbrado da empresa proponente) 
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 44/14 

FORNECIMENTO DE UNIFORMES, BOTTONS E TARJETAS 

ANEXO III 

 PROPOSTA 

Item Descrição 
Marca/ 

Fabricante 
Unidade Quantidade 

Valor - R$ Ensaio 
Tecido 

Ensaio 
Faixa 

refletiva Unitário Total 

1 Uniforme de Operação        

1.1 

Calça masculina, 

conforme ET 100A, 

revisão 01/14. 

 peça 6.900   

  

1.2 

Camisa masculina 

manga curta, conforme 

ET 100A, revisão 01/14. 

 peça 6.900   

  

1.3 

Camisa masculina 

manga longa, conforme 

ET 100A, revisão 01/14. 

 peça 4.600   

  

1.4 

Bermuda masculina, 

conforme ET 100A, 

revisão 01/14. 

 peça 4.600   

  

1.5 
Calça feminina, conforme 

ET 100A, revisão 01/14. 
 peça 1.260   

  

1.6 

Camisa feminina manga 

curta, conforme ET 100A, 

revisão 01/14. 

 peça 1.260   

  

1.7 

Camisa feminina manga 

longa, conforme ET 

100A, revisão 01/14. 

 peça 840   

  

1.8 

Bermuda feminina, 

conforme ET 100A, 

revisão 01/14. 

 peça 840   

  

Total do item 01    

 

Item Descrição 
Marca/ 

Fabricante 
Unidade Quantidade 

Valor - R$ Ensaio 
Tecido 

Ensaio 
Faixa 

refletiva Unitário Total 

2 
Uniforme de 

Sinalização 
     

  

2.1 

Calça masculina, 

conforme ET 108A, 

revisão 01/14. 

 peça 540   

  

2.2 

Camisa masculina 

manga curta, conforme 

ET 108A, revisão 01/14. 

 peça 540   

  

2.3 

Camisa masculina 

manga longa, conforme 

ET 108A, revisão 01/14. 

 peça 360   

  

2.4 
Calça feminina, conforme 

ET 108A, revisão 01/14. 
 peça 09   

  

2.5 

Camisa feminina manga 

curta, conforme ET 108A, 

revisão 01/14. 

 peça 09   

  

2.6 

Camisa feminina manga 

longa, conforme ET 

108A, revisão 01/14. 

 peça 06   

  

Total do item 02    
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Item Descrição 
Marca/ 

Fabricante 
Unidade Quantidade 

Valor - R$ Ensaio 
Tecido 

Ensaio 
Faixa 

refletiva Unitário Total 

3 
Uniforme de 

motorista/GAF 
     

 
- 

3.1 

Calça masculina e 

feminina para motorista 

administrativo, conforme 

ET 93, revisão 01/14. 

 peça 300   

 

- 

3.2 

Camisa masculina e 

feminina para motorista 

administrativo, conforme 

ET 92, revisão 01/14. 

 peça 600   

 

- 

3.3 

Calça de brim azul 

masculina, conforme ET 

15, revisão 01/14. 

 peça 160   

 

- 

3.4 

Camisa de brim azul 

masculina, conforme ET 

19, revisão 01/14. 

 peça 200   

 

- 

Total do item 03  

 

Item Descrição 
Marca/ 

Fabricante 
Unidade Quantidade 

Valor - R$ Catálogo 

Folder 
Ensaios 

Unitário Total 

4 Bottons & Tarjetas      - - 

4.1 

Bottons para a 

Operação, Sinalização, 

Fiscalização de Obras e 

Estacionamento Rotativo, 

conforme ET 91 revisão 

01/14.  

 peça 2.900    - 

4.2 

Tarjetas para Operação, 

Sinalização, Fiscalização 

de Obras e 

Estacionamento Rotativo, 

conforme ET 97 revisão 

01/14. 

 peça 2.900 
 

  - 

Total do item 04  

  

Item Descrição 
Marca/ 

Fabricante 
Unidade Quantidade 

Valor - R$ Ensaio 
Tecido 

Ensaio 
Faixa 

refletiva Unitário Total 

5 

Camiseta branca manga 

curta para a operação e 

sinalização, conforme ET 

115 revisão 00/00.  

 peça 11.612 
 

  - 

NOME DA LICITANTE:  

CNPJ Nº:      INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 

ENDEREÇO: 

CEP:      TEL.: 

FAX: 
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Declaramos conhecer e aceitar os termos do Edital e seus Anexos, que regem a presente licitação e 
propomos o fornecimento pelo valor total de R$  (           ). 
 
Declaramos que o prazo de validade da presente Proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 
São Paulo,     de    de 2014 

 
 
 
Assinatura do representante legal da empresa perante a licitação 

Nome por extenso: 

R.G.: 

Cargo: 

(em papel timbrado da empresa proponente) 
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FORNECIMENTO DE UNIFORMES, BOTTONS E TARJETAS 
 

ANEXO IV 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00/2014 
 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 44/2014 
 
DETENTORA: 
  
CNPJ:       ITENS:  
 
Aos____dias do mês de_______________do ano de dois mil e quatorze, na CET, presentes de um 
lado a COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET, com sede nesta Capital na Rua Barão 
de Itapetininga nº 18, inscrita no CNPJ sob o nº 47.902.648/0001-17, neste ato representada por 
seus Representantes Legais ao final assinados, doravante denominada simplesmente CET, de outro 
lado, a empresa_______________________CNPJ:__________________com sede à 
________________ nº _____Bairro __________- Cidade/Estado, CEP:___________Fone: 
(XX)__________________, vencedora e adjudicatária da licitação realizada na modalidade de 
PREGÃO ELETRÔNICO, neste ato por seu representante legal, doravante denominada 
simplesmente DETENTORA, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02 e no que couber, Lei Municipal nº 13.278/02, Decretos Municipais nºs 43.406/03, 
44.279/03, 46.662/05, 47.014/06, 49.511/08, 50.605/09, 50.537/09, 52.552/11, 54.102/13, tem entre 
si, justo e acordado o presente contrato, na conformidade das condições e cláusulas seguintes:  
 

1 - DO OBJETO: 
 
1.1. Constitui objeto desta ata de Registro de Preços o fornecimento de uniformes calças, camisas, 
camisetas e bermudas, masculinas e femininas, bottons e tarjetas, para atender às necessidades da 
CET, obrigando-se a DETENTORA a executá-lo de acordo com o Edital e os descritos e 
especificados no Anexo I - Especificação Técnica, do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO PARA 
REGISTRO DE PREÇO Nº 44/14, cujos termos são parte integrante deste instrumento. 
 

2 - DO PRAZO DE ENTREGA 
 
2.1. O fornecimento dar-se-á em 01 ou mais lotes e o prazo de entrega será de até 90 (noventa) dias, 
contados do recebimento da “Ordem de Fornecimento”, pela DETENTORA de cada instrumento 
contratual oriundo desta Ata. 
 
2.2. O local para entrega será no Almoxarifado da CET localizado na Av. Thomas Edison nº 910, 
Barra Funda, São Paulo/SP, ou outro local indicado pelo Gestor do Contrato, dentro do município de 
São Paulo, em dias úteis e no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00. 
 

3 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
3.1. O prazo de vigência da presente ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, prorrogável por 
até igual período, nos termos do art. 13, da Lei Municipal nº 13.278, de 7 de janeiro de 2002. 
 
3.2. A CET não estará obrigada a adquirir o produto objeto deste Pregão da DETENTORA do 
Registro de Preços, uma vez que o mesmo não caracteriza compromisso de aquisição, podendo 
cancelá-lo ou promover licitação especifica quando julgar conveniente, nos termos da legislação 
pertinente, sem que caiba recurso ou qualquer pedido de indenização por parte da DETENTORA. 
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4 - DAS CONDIÇOES DE FORNECIMENTO 
 
4.1. Os fornecimentos deverão obedecer as solicitações da unidade requisitante efetuada através de 
“Ordens de Fornecimentos”. 
 
4.2. Quando aplicável, a CET fornecerá juntamente com a “Ordem de Fornecimento”, as grades de 
numeração/tamanho, relativos ao objeto. 
 
4.3. As peças deverão ser acondicionadas em embalagens plásticas transparente, individual e 
fechada, em caixas de papelão resistente, devendo ser do mesmo tamanho, externamente, cada 
caixa deverá conter as seguintes informações: a) nome do fabricante, b) tipo do produto, c) cor, d) 
número do lote de fabricação, e) data da fabricação, f) prazo de validade, g) quantidade de peças 
contidas, h) número do pregão, conforme previsto no Anexo I - Especificação Técnica. 
 
4.4. A DETENTORA deverá fornecer à CET, uma amostra de cada peça contratada no prazo máxi-
mo de 07 (sete) dias úteis, contados da data da assinatura do contrato, procedendo-se conforme o 
disposto no Anexo I - Especificação Técnica. 
 
4.4.1. A amostra deverá ser entregue na CET/DSS - Departamento de Saúde e Segurança do 
Trabalho, localizado na Av. das Nações Unidas nº 7.203, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05.425-070. 
 
4.5. A CET, através do Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho - DSS, no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da amostra, fará a análise das amostras 
apresentadas pela DETENTORA. 
 
4.6. Em caso de rejeição das amostras apresentadas, a DETENTORA terá o prazo de até 07 (sete) 
dias úteis, contados do recebimento da notificação, para apresentação de nova amostra ou ajustes 
que se fizerem necessários, na amostra apresentada anteriormente. 
 
4.7. No prazo de até 05 (cinco) dias úteis a CET, reavaliará a nova amostra apresentada ou a 
amostra reajustada pela DETENTORA. 
 
4.8. No caso de rejeição da 1ª e 2ª amostras, o contrato poderá ser rescindido com a aplicação das 
penalidades cabíveis. 
 
4.9. Juntamente com as peças, a DETENTORA deverá entregar à CET, uma declaração, de que os 
produtos atendem ao disposto no Anexo I - Especificação Técnica. 

 
5 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CET: 

 
5.1. Designar Gestor da Ata. 
 
5.2. Exercer a fiscalização, verificando se os fornecimentos e especificações estão sendo cumpridos 
nos moldes do Anexo I - Especificação Técnica e do Anexo III - Proposta. 
 
5.3. Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela DETENTORA. 
 
5.4. Encaminhar a liberação de pagamento das faturas devidamente aprovadas, referentes aos 
fornecimentos/serviços executados pela DETENTORA. 
 

6 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA DETENTORA: 
 
6.1. Indicar seu preposto em até 05 (cinco) dias, contados a partir da data da assinatura deste 
Instrumento, para representá-la na execução desta Ata. 
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6.2. A DETENTORA deverá manter durante toda a vigência contratual, todas as condições que 
culminaram em sua habilitação e qualificação no certame licitatório. 
 
6.3. A DETENTORA obriga-se a reparar, corrigir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do 
fornecimento. 
 
6.4. Prestar esclarecimentos solicitados, bem como comunicar imediatamente a CET, quaisquer fatos 
ou anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom andamento deste contrato. 
 
6.5. Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pela CET, por meio de pessoa 
devidamente credenciada, para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com 
o fornecimento contratado. 

7 - DOS PREÇOS 
 
7.1. Os preços unitários que vigorará nesta Ata de Registro de Preços são: 
 

Item Descrição 
Marca/ 

Fabricante 
Unidade Quantidade R$ 

7.1.1. Uniforme de Operação     

7.1.1.1. 
Calça masculina, conforme ET 
100A, revisão 01/14.  peça 6.900  

7.1.1.2. 
Camisa masculina manga curta, 
conforme ET 100A, revisão 01/14.  peça 6.900  

7.1.1.3. 
Camisa masculina manga longa, 
conforme ET 100A, revisão 01/14. 

 peça 4.600  

7.1.1.4. 
Bermuda masculina, conforme ET 
100A, revisão 01/14.  peça 4.600  

7.1.1.5. 
Calça feminina, conforme ET 100A, 
revisão 01/14.  peça 1.260  

7.1.1.6. 
Camisa feminina manga curta, 
conforme ET 100A, revisão 01/14.  peça 1.260  

7.1.1.7. 
Camisa feminina manga longa, 
conforme ET 100A, revisão 01/14.  peça 840  

7.1.1.8. 
Bermuda feminina, conforme ET 
100A, revisão 01/14.  peça 840  

7.1.2. Uniforme de Sinalização     

7.1.2.1. 
Calça masculina, conforme ET 
108A, revisão 01/14. 

 peça 540  

7.1.2.2. 
Camisa masculina manga curta, 
conforme ET 108A, revisão 01/14. 

 peça 540  

7.1.2.3. 
Camisa masculina manga longa, 
conforme ET 108A, revisão 01/14. 

 peça 360  

7.1.2.4. 
Calça feminina, conforme ET 108A, 
revisão 01/14. 

 peça 09  

7.1.2.5. 
Camisa feminina manga curta, 
conforme ET 108A, revisão 01/14. 

 peça 09  

7.1.2.6. 
Camisa feminina manga longa, 
conforme ET 108A, revisão 01/14. 

 peça 06  

7.1.3. Uniforme de motorista/GAF     

7.1.3.1. 
Calça masculina e feminina para 
motorista administrativo, conforme 
ET 93, revisão 01/14. 

 peça 300  

7.1.3.2. 
Camisa masculina e feminina para 
motorista administrativo, conforme 
ET 92, revisão 01/14. 

 peça 600  
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Item Descrição 
Marca/ 

Fabricante 
Unidade Quantidade R$ 

7.1.3.3. 
Calça de brim azul masculina, 
conforme ET 15, revisão 01/14. 

 peça 160  

7.1.3.4. 
Camisa de brim azul masculina, 
conforme ET 19, revisão 01/14. 

 peça 200  

7.1.4. Bottons & Tarjetas     

7.1.4.1. 

Bottons para a Operação, 
Sinalização, Fiscalização de Obras e 
Estacionamento Rotativo, conforme 
ET 91 revisão 01/14.  

 peça 2.900  

7.1.4.2. 

Tarjetas para Operação, 
Sinalização, Fiscalização de Obras e 
Estacionamento Rotativo, conforme 
ET 97 revisão 01/14. 

 peça 2.900  

7.1.5. 
Camiseta branca manga curta para 
a operação e sinalização, conforme 
ET 115 revisão 00/00.  

 peça 11.612  

 
7.2. O(s) preço(s) referido(s) constituirá(ão), a qualquer título, a única e completa remuneração pelo 
adequado e perfeito fornecimento do material, incluídos ainda, todos os custos decorrentes de 
transporte, de despesas trabalhistas, previdenciárias, emolumentos e quaisquer outras despesas e 
encargos necessários, de modo a que nenhuma outra remuneração seja devida à DETENTORA 
além do valor de sua proposta. 
 
7.3. Os preços pagos à DETENTORA serão aqueles registrados neste instrumento, 
independentemente da data da entrega do material. 
 
7.4. Os preços registrados contemplarão a única e completa remuneração pelos fornecimentos dos 
materiais objeto desta Ata de Registro de Preços, incluindo o frete até os locais de entrega. 

 
8 - DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS 

 
8.1. Durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, não haverá reajuste de preços. 
 
8.2. O preço registrado poderá ser objeto de revisão ou readequação, de acordo com o disposto na 
alínea “d”, do inciso II, do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, mediante solicitação da DETENTORA 
à CET desde que acompanhada de documentos que comprovem, convicentemente, a procedência 
do pedido. 

 
9 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
9.1. A DETENTORA emitirá Nota Fiscal Eletrônica ou documento equivalente, correspondente à 
entrega efetuada, que será paga, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do adimplemento da 
obrigação, observadas as condições estabelecidas no artigo 40, inciso XIV da Lei Federal 8.666/93, 
no que couber. 

 
9.1.1. Ocorrendo eventual atraso por culpa da CET, no pagamento da parcela mensal, o valor do 
principal devido será reajustado utilizando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de 
poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de 
poupança para fins de compensação da mora (TR + 0,5% “pro rata tempore”), observando-se para 
tanto, o período correspondente à data prevista para o pagamento e aquela data em que o 
pagamento efetivamente ocorreu, nos termos da Portaria 05/12 - Secretaria de Finanças. 
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9.1.2. O pagamento será efetuado exclusivamente em conta corrente da DETENTORA, na Caixa 
Econômica Federal - CEF. A informação deverá ser encaminhada para a Gerência Financeira - GFI 
na rua Barão de Itapetininga nº 18 - 4º andar - Centro/SP. 

 

9.1.2.1. Caso a DETENTORA solicite que o pagamento seja creditado em conta corrente de outro 
banco que não o indicado pela CET, arcará com todas as despesas e tarifas bancárias vigentes, 
incorridas na transação de pagamento: DOC, TED, tarifa de emissão de cheque e outras. 

 
9.1.3. A DETENTORA deverá encaminhar os arquivos eletrônicos para a Gerência Financeira - GFI 
(e.mail: gfi@cetsp.com.br) no caso de utilização da DANFE, ficando o pagamento condicionado ao 
encaminhamento desses arquivos. 

 
9.1.4. Caso o documento fiscal seja apresentado com erro, será devolvido para correção, contando-
se novo prazo para análise, aprovação e pagamento a partir da reapresentação. 

 
9.2. Nenhum pagamento isentará a DETENTORA das responsabilidades contratuais, nem implicará 
na aceitação dos fornecimentos pela CET.  

 
10 - DAS CONDIÇÕES  DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
10.1. O objeto do Contrato somente será recebido quando perfeitamente de acordo com as condições 
contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste, observadas as disposições constantes 
do artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
11 - DAS GARANTIAS/CONTROLE DE QUALIDADE E INSPEÇÃO 

 
11.1. A garantia da execução contratual está prevista no Anexo V - Minuta de Contrato. 
 
11.2. A DETENTORA deverá prestar assistência técnica, em peças que apresentarem 
desconformidades em relação às especificações técnicas, providenciando a imediata substituição 
das mesmas ou dos componentes defeituosos, excetuando-se os casos decorrentes de mau uso ou 
higienização inadequada das peças pelos usuários, sem ônus para a CET, em até 05 (cinco) dias, a 
partir da constatação da irregularidade, durante o período de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da 
data da entrega do material. 

 
11.3. A DETENTORA garantirá a qualidade dos produtos fornecidos pelo prazo de 45 (quarenta e 
cinco) dias, a contar da efetiva entrega, comprometendo-se a substituir, aqueles que apresentarem 
qualquer defeito de fabricação, sem ônus para a CET, em 05 (cinco) dias, a partir da constatação da 
irregularidade. 
 
11.4. A DETENTORA deverá garantir à CET a possibilidade desta realizar, a seu critério, inspeção 
no local de produção dos materiais a serem fornecidos em decorrência da presente contratação, 
visando atender o interesse público, a finalidade da presente aquisição, a segurança da contratação 
e o padrão de qualidade, durante as visitas técnicas no processo produtivo, poderá ser solicitado um 
relatório de ensaio de costurabilidade, emitido por laboratório Têxtil independente devidamente 
homologado por órgãos certificadores, que atenda as exigências da NBR 17.025/05, com o objetivo 
de garantir a  qualidade exigida nas Especificações Técnicas, em especial nos itens de costura, 
modelagem e aviamentos utilizados e outros constantes nas especificações, em uma peça de 
modelagem masculino e uma  peça de modelagem feminino, em numeração piloto (38 Feminino e 42 
Masculino), cujo custo correrá por conta exclusiva da DETENTORA. 

 
12 - DAS PENALIDADES 

 
12.1. Pelo descumprimento das obrigações assumidas a DETENTORA da Ata de Registro de Preços 
estará sujeita às penalidades previstas na Leis Federais nº8.666/93 e suas atualizações, nº 
10.520/02, Lei Municipal nº 13.278/02 e nos Decretos Municipais nºs 43.406/03, 44.279/03, 
46.662/05, 47.014/06, 49.511/08, 50.605/09, 50.537/09, 52.552/11, 54.102/13 e demais legislações 
pertinentes, sem prejuízo da aplicação de outras cabíveis e especial: 

mailto:gfi@cetsp.com.br
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12.1.1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta no caso da proponente 
vencedora recusar-se a assinar a respectiva Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido 
no subitem da cláusula 15.1. do Edital, bem como os Instrumentos Contratuais originados da Ata De 
Registro de Preços; 
 
12.1.2. Pelo cancelamento ou rescisão da presente Ata de Registro de Preços por culpa da 
DETENTORA, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta apresentada. 
 

13 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
13.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito, pela CET quando: 
 
13.1.1. A DETENTORA não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços; 
 
13.1.2. A DETENTORA não formalizar o Termo de Contrato, quando cabível, decorrente da Ata de 
Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a 
Administração não aceitar sua justificativa; 
 
13.1.3. A DETENTORA der causa à rescisão administrativa do Termo de Contrato, decorrente da Ata 
de Registro de Preços; 
 
13.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do pedido, decorrente da Ata de 
Registro de Preços; 
 
13.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e a 
DETENTORA não aceitar a sua redução; 

 
13.1.6. Por razões de interesse público, devidamente justificadas pela CET. 
 
13.2. Pela DETENTORA quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado 
de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços. 
 
13.2.1. A solicitação do DETENTORA para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada 
com antecedência de 30(trinta) dias, facultada à CET a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula  PENALIDADES do Edital, caso não aceite as razões do pedido. 

 
13.2.2. Caso o objeto de execução desta venha a ser cancelado/adiado, a empresa DETENTORA 
será informada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, não cabendo remuneração 
pela CET. 
 

14 - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
14.1. A DETENTORA não poderá subcontratar, ceder ou transferir o objeto deste contrato, no todo 
ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisão do referido contrato e sem prejuízo de outras 
penalidades cabíveis. 

 
15 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
15.1. A utilização da Ata de Registro de Preços se fará nos termos do artigo 31 do Decreto nº 
44.279/03. 

 
16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 
16.1. Fica a DETENTORA ciente de que a assinatura desta Ata implica aceitação de todas as 
cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como 
elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta ata de registro de preços e dos ajustes dela 
decorrentes.  
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16.2. A ata de registro de preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões 
obedecerão à Lei Municipal nº 13.278/02, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e 
disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução dos contratos e 
especialmente aos casos omissos.    
 
16.3. São partes integrantes desta Ata de Registro de Preços a proposta e o edital do PREGÃO 
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 44/14 que a precedeu. 
 
16.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveni-
ência de normas federais e municipais disciplinando a matéria. 
 
16.5. Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do 
ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente. 
 
16.6. Legislação aplicável: Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02 e Lei Municipal nº 13.278/02, Lei 
Complementar nº 123/06, Decretos Municipais nºs 43.406/03, 44.279/03, 45.689/05, 46.662/05, 
47.014/06, 49.511/08, 50.605/09, 50.537/09, 52.552/11 e 54.102/13. 

  

16.7. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta ATA, é competente, por disposição legal, o 
foro da Fazenda Pública da Comarca da Capital, São Paulo. 
 
E, por estarem de acordo, lavrou-se o presente instrumento que, lido e achado conforme, vai 
assinado em 03 (três) vias de igual teor pelas partes, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo 
qualificadas. 

 
PELA CET 

 
 
 

_____________________________________        ____________________________________ 
 
 
 
PELA DETENTORA 
 
 
 

              _____________________________________ 
NOME : 
RG: 
CPF:  

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
    ___________________________________        ____________________________________ 
1)             2)  
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 44/14 
 

FORNECIMENTO DE UNIFORMES, BOTTONS E TARJETAS 
 

ANEXO V 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
CONTRATO Nº     /14, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - 
CET E 
 
A COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET, com sede nesta Capital na Rua Barão de 
Itapetininga nº 18, inscrita no CNPJ sob o nº 47.902.648/0001-17, neste ato representada por seus 
Representantes Legais ao final assinados, doravante designada CET e    , com 
sede nesta Capital, na              , CEP          ,com Telefone(s) nº(s) , inscrita no CNPJ sob o nº   e 
Inscrição Estadual nº         , neste ato representada por seu(s) Representante(s) Legal(is) ao final 
assinado(s), doravante designada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado a execução deste 
instrumento, o que fazem com base no disposto na Ata de RP Nº 00/2014, nos termos da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/02 e no que couber, Lei Municipal nº 13.278/02, 
Decretos Municipais nºs 44.279/03, 46.662/05, 47.014/06, 49.511/08, 50.605/09, 50.537/09, 
52.552/11 e 54.102/13, observadas as cláusulas e condições a seguir pactuadas, sem prejuízo 
daquelas previstas no Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 44/14 e na Ata de 
RP Nº 00/2014 que integram o presente. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 
 
1.1. Constitui objeto deste Contrato o fornecimento de uniformes calças, camisas, camisetas e 

bermudas, masculinas e femininas, bottons e tarjetas, itens:_________, da proposta 
comercial, para atender às necessidades da CET, nos termos do estabelecido na Ata de RP 
Nº 00/2014, obrigando-se a CONTRATADA a executá-lo de acordo com o PREGÃO 
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 44/14, o Anexo I - Especificação Técnica, o 
Anexo III - Proposta e demais elementos que compõem o expediente mencionado no 
preâmbulo os quais passam a integrar este instrumento. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA/PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

 
2.1. O prazo do presente Contrato é de_______(_______) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura. 
 
2.1.1. O material contratado será fornecido, com entrega em um ou mais lotes, em até 90 (noventa) 

dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento pela CONTRATADA. 
 
2.2. O local para entrega será no Almoxarifado da CET localizado na Av. Thomas Edison nº 910, 

Barra Funda, São Paulo/SP, ou qualquer outro local indicado pelo Gestor do Contrato, em dia 
e horário comercial das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00, dentro do Município de São 
Paulo. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
3.1. Os fornecimentos deverão obedecer as solicitações da unidade requisitante efetuada através 

de “Ordens de Fornecimentos”. 
 
3.2. Quando aplicável, a CET fornecerá juntamente com a “Ordem de Fornecimento”, as grades de 

numeração/tamanho, relativos ao objeto.  
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3.3. As peças deverão ser acondicionadas em embalagens plásticas transparente, individual e 
fechada, em caixas de papelão resistente, devendo ser do mesmo tamanho, externamente, 
cada caixa deverá conter as seguintes informações: a) nome do fabricante, b) tipo do produto, 
c) cor, d) número do lote de fabricação, e) data da fabricação, f) prazo de validade, g) 
quantidade de peças contidas, h) número do pregão, conforme previsto no Anexo I - 
Especificação Técnica. 

 
3.4. A CONTRATADA deverá fornecer à CET, uma amostra de cada peça contratada no prazo 

máximo de 07 (sete) dias úteis, contados da data da assinatura do contrato, procedendo-se 
conforme o disposto no Anexo I - Especificação Técnica. 

 
3.4.1. A amostra deverá ser entregue na CET/DSS - Departamento de Saúde e Segurança do 

Trabalho, localizado na Avenida das Nações Unidas nº 7.203, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 
05.425-070. 

 
3.5. A CET, através do Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho - DSS, no prazo de até 

05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da amostra, fará a análise das 
amostras apresentadas pela CONTRATADA. 

 
3.6. Em caso de rejeição das amostras apresentadas, a CONTRATADA terá o prazo de até 07 

(sete) dias úteis, contados do recebimento da notificação, para apresentação de nova amostra 
ou ajustes que se fizerem necessários, na amostra apresentada anteriormente. 

 
3.7. No prazo de até 05 (cinco) dias úteis a CET, reavaliará a nova amostra apresentada ou a 

amostra reajustada pela CONTRATADA. 
 
3.8. No caso de rejeição da 1ª e 2ª amostras, o contrato poderá ser rescindido com a aplicação da 

penalidade prevista na cláusula 11.2.3. do presente termo. 
 
3.9. Juntamente com as peças, a CONTRATADA deverá entregar à CET, uma declaração, de que 

os produtos atendem ao disposto no Anexo I - Especificação Técnica. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 

4.1. Indicar seu preposto em até 05 (cinco) dias, contados a partir da data da assinatura deste 
Instrumento, para representá-la na execução deste Contrato. 

 
4.2. Manter durante toda a vigência do Contrato, todas as condições que culminaram em sua 

habilitação e qualificação na fase de licitação. 
 
4.3. Reparar, corrigir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 

em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento. 
 
4.4. Prestar esclarecimentos solicitados, bem como comunicar imediatamente a CET, quaisquer 

fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom andamento deste contrato. 
 
4.5. Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pela CET, por meio de pessoa 

devidamente credenciada, para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas 
relacionados com o fornecimento contratado. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CET 

 
5.1. Designar Gestor do Contrato. 
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5.2. Exercer a fiscalização, verificando se os fornecimentos e especificações estão sendo 
cumpridos nos moldes do Anexo I - Especificação Técnica e do Anexo III - Proposta. 

 
5.3. Encaminhar a liberação de pagamento das faturas devidamente aprovadas, referentes aos 

fornecimentos efetuados pela CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DO CONTROLE DE QUALIDADE/INSPEÇÃO 
 

6.1. A CONTRATADA deverá prestar assistência técnica, em peças que apresentarem descon-
formidades em relação às especificações técnicas, providenciando a imediata substituição 
das mesmas ou dos componentes defeituosos, excetuando-se os casos decorrentes de mau 
uso ou higienização inadequada das peças pelos usuários, sem ônus para a CET, em até 05 
(cinco) dias, a partir da constatação da irregularidade, durante o período de 45 (quarenta e 
cinco) dias, contados da data da entrega do material. 

 
6.2. A CONTRATADA deverá garantir à CET a possibilidade desta realizar, a seu critério, 

inspeção no local de produção dos materiais a serem fornecidos em decorrência da presente 
contratação, visando atender o interesse público, a finalidade da presente aquisição, a 
segurança da contratação e o padrão de qualidade, durante as visitas técnicas no processo 
produtivo, poderá ser solicitado um relatório de ensaio de costurabilidade, emitido por 
laboratório Têxtil independente devidamente homologado por órgãos certificadores, que 
atenda as exigências da NBR 17.025/05, com o objetivo de garantir a  qualidade exigida nas 
Especificações Técnicas, em especial nos itens de costura, modelagem e aviamentos 
utilizados e outros constantes nas especificações, em uma peça de modelagem masculino e 
uma  peça de modelagem feminino, em numeração piloto (38 Feminino e 42 Masculino), cujo 
custo correrá por conta exclusiva da CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E PREÇOS 

 
7.1. O valor total do presente Contrato é de R$  (  ), em função das 

quantidades indicadas na Proposta, na data base de       /       /14. 
 
7.2. Os preços unitários objeto deste Contrato são: 
 

Item Discriminação 
Marca/ 

Fabricante 
Unidade Quantidade R$ 

7.1.1. Uniforme de Operação     

7.1.1.1. 
Calça masculina, conforme ET 100A, 
revisão 01/14. 

 peça 6.900  

7.1.1.2. 
Camisa masculina manga curta, conforme 
ET 100A, revisão 01/14. 

 peça 6.900  

7.1.1.3. 
Camisa masculina manga longa, conforme 
ET 100A, revisão 01/14. 

 peça 4.600  

7.1.1.4. 
Bermuda masculina, conforme ET 100A, 
revisão 01/14. 

 peça 4.600  

7.1.1.5. 
Calça feminina, conforme ET 100A, revisão 
01/14. 

 peça 1.260  

7.1.1.6. 
Camisa feminina manga curta, conforme 
ET 100A, revisão 01/14. 

 peça 1.260  

7.1.1.7. 
Camisa feminina manga longa, conforme 
ET 100A, revisão 01/14. 

 peça 840  

7.1.1.8. 
Bermuda feminina, conforme ET 100A, 
revisão 01/14. 

 peça 840  

7.1.2. Uniforme de Sinalização     

7.1.2.1. 
Calça masculina, conforme ET 108A, 
revisão 01/14. 

 peça 540  

7.1.2.2. 
Camisa masculina manga curta, conforme 
ET 108A, revisão 01/14. 

 peça 540  
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Item Discriminação 
Marca/ 

Fabricante 
Unidade Quantidade R$ 

7.1.2.3. 
Camisa masculina manga longa, conforme 
ET 108A, revisão 01/14. 

 peça 360  

7.1.2.4. 
Calça feminina, conforme ET 108A, revisão 
01/14. 

 peça 09  

7.1.2.5. 
Camisa feminina manga curta, conforme 
ET 108A, revisão 01/14. 

 peça 09  

7.1.2.6. 
Camisa feminina manga longa, conforme 
ET 108A, revisão 01/14. 

 peça 06  

7.1.3. Uniforme de motorista/GAF     

7.1.3.1. 
Calça masculina e feminina para motorista 
administrativo, conforme ET 93, revisão 
01/14. 

 peça 300  

7.1.3.2. 
Camisa masculina e feminina para 
motorista administrativo, conforme ET 92, 
revisão 01/14. 

 peça 600  

7.1.3.3. 
Calça de brim azul masculina, conforme 
ET 15, revisão 01/14. 

 peça 160  

7.1.3.4. 
Camisa de brim azul masculina, conforme 
ET 19, revisão 01/14. 

 peça 200  

7.1.4. Bottons & Tarjetas     

7.1.4.1. 
Bottons para a Operação, Sinalização, 
Fiscalização de Obras e Estacionamento 
Rotativo, conforme ET 91 revisão 01/14.  

 peça 2.900  

7.1.4.2. 
Tarjetas para Operação, Sinalização, 
Fiscalização de Obras e Estacionamento 
Rotativo, conforme ET 97 revisão 01/14. 

 peça 2.900  

7.1.5. 
Camiseta branca manga curta para a 
operação e sinalização, conforme ET 115 
revisão 00/00.  

 peça 11.612  

 
7.3. Os preços para o fornecimento dos uniformes são os constantes da proposta da licitante e 

remunerará todos os custos básicos diretos, bem como o frete, transporte, encargos sociais 
e trabalhistas, previdenciários, fiscais ou quaisquer outros que incidam ou venham a incidir 
direta ou indiretamente sobre o objeto deste Contrato. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 

 
8.1. A CONTRATADA emitirá Nota Fiscal Eletrônica ou documento equivalente, correspondente 

à entrega efetuada, que será paga, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 
adimplemento da obrigação, observadas as condições estabelecidas no artigo 40, inciso XIV 
da Lei Federal 8.666/93, no que couber. 

 
8.1.1. Ocorrendo eventual atraso por culpa da CET, no pagamento da parcela mensal, o valor do 

principal devido será reajustado utilizando-se o índice oficial de remuneração básica da 
caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a 
caderneta de poupança para fins de compensação da mora (TR + 0,5% “pro rata tempore”), 
observando-se para tanto, o período correspondente à data prevista para o pagamento e 
aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu, nos termos da Portaria 05/12 - 
Secretaria de Finanças. 

 
8.1.2. O pagamento será efetuado exclusivamente em conta corrente da CONTRATADA, na Caixa 

Econômica Federal - CEF. A informação deverá ser encaminhada para a Gerência 
Financeira - GFI na rua Barão de Itapetininga nº 18 - 4º andar - Centro/SP. 
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8.1.2.1. Caso a CONTRATADA solicite que o pagamento seja creditado em conta corrente de outro 
banco que não o indicado pela CET, arcará com todas as despesas e tarifas bancárias 
vigentes, incorridas na transação de pagamento: DOC, TED, tarifa de emissão de cheque e 
outras. 

 
8.1.3. A CONTRATADA deverá encaminhar os arquivos eletrônicos para a Gerência Financeira - 

GFI (e.mail: gfi@cetsp.com.br) no caso de utilização da DANFE, ficando o pagamento 
condicionado ao encaminhamento desses arquivos. 

 
8.1.4. Caso o documento fiscal seja apresentado com erro, será devolvido para correção, 

contando-se novo prazo para análise, aprovação e pagamento a partir da reapresentação. 
 
8.2. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem 

implicará na aceitação dos fornecimentos pela CET.  
 

CLÁUSULA NONA -  DOS IMPOSTOS E INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 

9.1. Os tributos, taxas, impostos, emolumentos, contribuições previdenciárias, trabalhistas, fiscais 
e parafiscais que sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, deste Contrato, serão de 
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim definido na legislação vigente, sem 
direito a reembolso. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS GARANTIAS 

 
10.1. A CONTRATADA prestou garantia em favor da CET, no valor de R$      (    ), correspondente 

a 5% (cinco por cento) do valor total do presente Contrato, ou excepcionalmente, no prazo 
de até 10 (dez) dias úteis contados da assinatura do Contrato, a fim de assegurar a sua 
execução e será prestada em qualquer das modalidades admitidas pelo § 1º do artigo 56 da 
Lei Federal 8.666/93, regulamentada pela Portaria nº 122/09, da Secretaria de Finanças do 
Município de São Paulo. 

 
10.1.1. Em caso da CONTRATADA optar pela prestação da Garantia na modalidade de Fiança 

Bancária, deverá apresentar conforme o Anexo VIII - Modelo de Fiança Bancária, do Edital. 
 
10.2. A garantia será devolvida à CONTRATADA em até 30 (trinta) dias da lavratura do Termo de 

Recebimento Definitivo do objeto e após a quitação das multas contratuais eventualmente 
existentes, atualizada monetariamente nos termos da legislação vigente. 

 
10.3. Se houver prorrogação ou acréscimo ao valor do Contrato, a CONTRATADA se obriga a 

fazer a complementação da garantia na assinatura do respectivo Termo Aditivo, ou 
excepcionalmente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de assinatura 
do respectivo Termo Aditivo. 

 
10.4. A CONTRATADA garantirá a qualidade dos produtos fornecidos pelo prazo de 45 (quarenta 

e cinco) dias, a contar da efetiva entrega, comprometendo-se a substituir, aqueles que 
apresentarem qualquer defeito de fabricação, sem ônus para a CET, em 05 (cinco) dias, a 
partir da constatação da irregularidade. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

 
11.1. Pelo descumprimento das obrigações assumidas a CONTRATADA estará sujeita às 

penalidades previstas no Capítulo IV, Seção II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, Lei 
Municipal nº 13.278/02, Decreto Municipal nº 44.279/03, estando sujeita ainda às seguintes 
multas/sanções, cujo cálculo tomará por base o valor do Contrato nas mesmas bases do 
ajuste: 

mailto:gfi@cetsp.com.br
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11.1.1. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso na entrega do objeto sobre o valor do forneci-
mento em atraso, valor esse que será descontado no ato do pagamento da nota fiscal ou fa-
tura, até o limite de 10 (dez) dias do prazo fixado, para a entrega, após restará configurada 
inexecução parcial do ajuste. 

 
11.1.2. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso sobre o valor total contratual quando, sem 

justa causa aceita pela CET, a CONTRATADA não cumprir com qualquer outra obrigação 
assumida em decorrência do contrato, a ser descontada no primeiro pagamento subsequen-
te à infração, até o limite de 10 (dez) dias, após o que restará configurada inexecução parci-
al contratual, com a aplicação das penalidades inerentes. 

 
11.2. Pelo inadimplemento total ou parcial deste contrato, independentemente de rescisão, a 

CONTRATADA ficará sujeita a critério da CET, às seguintes penalidades. 
 
11.2.1. Advertência. 
 
11.2.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do fornecimento entregue em desacordo com as 

especificações do Edital que precedeu o ajuste, sem prejuízo de sua substituição no prazo 
estabelecido, conforme disposto no sub item 10.4. 

 
11.2.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre a parcela inexecutada, por inexecução parcial do ajuste. 
 
11.2.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratual, por inexecução total do ajuste. 
 
11.3. A inexecução parcial ou total do Contrato poderá ensejar sua rescisão nos termos dos 

artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 
11.4. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração 

Pública, por prazo não superior a 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação, quando houver, 
em especial: 

 
a) - reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados; 
 
b) - atraso, injustificado, na execução/conclusão dos serviços, contrariando o disposto no 

contrato; 
 

c) - reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 
 
d) - irregularidades que ensejem a rescisão contratual; 
 
e) - condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
 
f) - prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do contrato;  
 
g) - prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir o Contratado idoneidade para 

contratar com a CET. 
 
11.5. Declaração de inidoneidade para licitar e 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. 

 
a) A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao Diretor Presidente da CET quando 
constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do CONTRATANTE, 
evidência de atuação com interesses escusos, inclusive apresentação de documentos falsos 
ou falsificados ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE ou 
aplicações sucessivas de outras penalidades. 
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11.6. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá 

caráter compensatório e sua cobrança não isentará a CONTRATADA da obrigação de 

indenizar eventuais perdas e danos. 

 

11.7. Eventuais penalidades pecuniárias, aplicadas a CONTRATADA após o devido 

procedimento, poderão ser ressarcidas por meio de compensação, descontando-se de 

pagamentos vincendos que a CONTRATADA tenha a receber da CET, seja no âmbito do 

presente Contrato ou de quaisquer outros que mantenha com a CET, ou poderão ser 

descontados da garantia prestada, se houver ou, ainda, ser cobrado administrativa ou 

judicialmente. 

 

11.7.1. No caso de aplicação de eventuais penalidades, será observado o procedimento previsto no 

Decreto Municipal nº 44.279/03 e Lei Federal nº 8.666/93. 

 

11.8. As sanções/multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, sendo 

descontadas do pagamento respectivo ou, se for o caso, cobradas administrativa ou 

judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

 
12.1. A CET poderá rescindir de pleno direito este contrato independentemente de interpelação 

judicial ou extrajudicial, sem que assista a CONTRATADA qualquer direito de reclamação ou 

indenização, sem prejuízo da cláusula Penalidades, sempre que ocorrer inobservância de 

programação, especificações e recomendações fornecidas pelo gestor do contrato da CET, 

nos casos previstos nos artigos 77 a 80 da lei nº 8.666/93 e artigo 14 da Lei Municipal nº 

13.278/02. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
13.1. O objeto do Contrato somente será recebido quando perfeitamente de acordo com as 

condições contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste, observadas as 
disposições constantes do artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

 
14.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir o objeto deste contrato, no 

todo ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisão do referido contrato e sem prejuízo de 
outras penalidades cabíveis. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
15.1. Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02, Lei Municipal nº 13.278/02, Lei Complementar nº 

123/06, Decretos Municipais nºs 44.279/03, 46.662/05, 47.014/06, 49.511/08, 50.605/09, 
50.537/09, 52.552/11 e 54.102/13 e legislação correlata, aplicando-se, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito 
Privado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

 
16.1. Para solucionar quaisquer questões oriundas deste Contrato, é competente, por disposição 

legal, o foro da Fazenda Pública da Comarca da Capital, São Paulo. 
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E, por se acharem assim justas e contratadas, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, diante das testemunhas abaixo indicadas, que também o assinam. 
 
São Paulo,      de                       de 2014. 
 
 

PELA CET 
 
 
 

_____________________________________         ____________________________________ 
 
 
 

PELA CONTRATADA 
 
 
 
          _____________________________________ 

   NOME : 

   RG      : 

   CPF    :  
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 

    ___________________________________    ____________________________ 
1)                   2)                
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 44/14 
 
 

FORNECIMENTO DE UNIFORMES, BOTTONS E TARJETAS 
 
 

ANEXO VI  
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
 

 

Eu,  

Nome da empresa: 

Endereço Completo:  

CNPJ Nº:  

 

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua 

habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

 

 

Local e data 
 

 

 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome por extenso: 
RG 
CPF/MF 
Cargo: 
 

(em papel timbrado da empresa proponente) 
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 44/14 

 
 

FORNECIMENTO DE UNIFORMES, BOTTONS E TARJETAS 
 
 

ANEXO VII  

 

 

DECLARAÇÃO SOBRE TRABALHO DE MENORES 
 

 

 

 

Eu        RG    legalmente nomeado representante da 

empresa      ,CNPJ nº    Licitante no procedimento 

licitatório nº      na modalidade de                   , expediente nº    ,DECLARA, para fins do disposto 

no artigo 7º, inciso XXXIII, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

São Paulo,   de     de 2014. 

 

 

 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome por extenso: 
RG 
CPF/MF 
Cargo: 
 

(em papel timbrado da empresa proponente) 
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 44/14 

 
FORNECIMENTO DE UNIFORMES, BOTTONS E TARJETAS 

 
ANEXO VIII 

 
 MODELO DE FIANÇA BANCÁRIA 

 
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET 
A/C: Gerência Financeira 
SÃO PAULO - SP 
Prezados Senhores, 
 
REF.: FIANÇA BANCÁRIA 
 
1. Pelo presente  instrumento e na melhor forma de direito, o Banco........S/A, com sede na 

Rua.......n.º...., inscrito no CNPJ sob o n.º............., por seus representantes legais abaixo 
assinados, se declara fiador e principal pagador da empresa....................., com sede à 
Rua......n.º... inscrita no CNPJ sob o n.º...., até o limite de R$ ....... (........), como garantia a fiel, 
completa, cabal e perfeita execução do Contrato n.º....., celebrado entre a empresa afiançada e 
essa EMPRESA tendo por objetivo a (descrever objeto de Contrato). 

2. A fiança, ora concedida, assegura o cumprimento, por parte da empresa afiançada, de 
qualquer das Cláusulas e/ou condições relativas ao Contrato supra indicado, e o valor da 
fiança, presentemente concedida, poderá ser recebido por essa Companhia, a qualquer tempo 
independentemente de autorização do afiançado ou ainda, de ordem judicial, e 
independentemente de qualquer prévia justificação. 

2.1. No caso de garantia prestada sob a forma de Fiança Bancária, deverá constar uma cláusula 
expressa no termo da fiança estabelecendo que a garantia prestada abrangerá todos os fatos 
passíveis de ressarcimento comprovadamente havidos na vigência do Contrato, ainda que 
constatados, notificados e/ou exigidos pela credora CET após o termino de sua vigência e/ou 
exigidos pela credora CET em até 90 (noventa) dias, contados do encerramento definitivo 
deste contrato, conforme artigo 73, parágrafo 3º, da Lei Federal de Licitações. 

3. Este Banco renuncia, expressamente, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil Brasileiro, 
e declara, sob as penas da lei que: 

3.1. Está, legal e estatutariamente autorizado a assinar a presente carta de fiança; 

3.2. Esta fiança acha-se devidamente contabilizada, satisfazendo todas as exigências da 
Legislação bancária e regulamentações e determinações do Banco Central, aplicáveis a 
espécie; 

3.3. O valor da presente fiança, se contém dentro dos limites permitidos por aquele órgão federal. 

4. A presente fiança bancária, vigorará pelo prazo de ....(......) dias, prorrogável, automaticamente, 
até a consecução das obrigações contratuais e desde que liberada mediante comunicação por 
escrito, dessa Companhia. 

 
                 de                            de 2014. 
  
BANCO    S/A * 
*FIRMA RECONHECIDA DOS SUBSCRITORES 


