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ENDEREÇO ELETRÔNICO: 

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELET RÔNICA:

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:  

 

O Departamento Estadual de Transito

Fagundes , RG nº 25.483.896

pelos artigos  3° e 7°, inciso I, do Decreto Estadual n° 47.297, de 06 de novembro de 2002, torna 

público que se acha aberta, nesta unidade,

Paulo, SP, licitação na modalidad

eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de 

São Paulo – Sistema BEC/SP”, com utilização de recursos de tecnologia da informação, 

denominada PREGÃO ELETRÔNICO

CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETAS MARCA

COLCHETES, RÉGUAS, REGISTRADORES AZ, COLAS, FORMULÁ RIOS, FITAS 

ADESIVAS, GRAMPOS, GRAMPEADORES, LIVROS ATA, CAIXAS  PARA 

ARQUIVOS, BARBANTES, ELÁSTI

DE SENHA, TINTAS PARA CARIMBO, ALMOFADAS PARA CARIM BO, 

MARCADORES DE PAGINA, TESOURAS E RECADOS AUTOADESIV OS

ENTREGA PARCELADA ,que será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto 

Estadual n° 49.722/2005 e pelo regulamento anexo à Resolução CC

aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, 

do Decreto Estadual n° 47.297/2002, do regulamento anexo à Resolução CEGP

novembro de 2002, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus 

anexos e ser encaminhadas por meio eletrônico após o registro dos interessados em participar 

do certame e o credenciamento de seus representantes no Cadastro Unificado de Fornecedores 

do Estado de São Paulo – CAUFESP.
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DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELET RÔNICA:

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:  20/03/2017 –

Departamento Estadual de Transito, por intermédio do(a) Senhor(a) 

25.483.896-0 e CPF nº 250.692.678-09, usando a competência delegada 

pelos artigos  3° e 7°, inciso I, do Decreto Estadual n° 47.297, de 06 de novembro de 2002, torna 

público que se acha aberta, nesta unidade, situada a Rua João Brícola, nº 32 

licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por intermédio do sistema 

eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de 

Sistema BEC/SP”, com utilização de recursos de tecnologia da informação, 

PREGÃO ELETRÔNICO , do tipo MENOR PREÇO, objetivando a 

CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETAS MARCA -TEXTOS, LÁPIS, CLIPES, 

COLCHETES, RÉGUAS, REGISTRADORES AZ, COLAS, FORMULÁ RIOS, FITAS 

ADESIVAS, GRAMPOS, GRAMPEADORES, LIVROS ATA, CAIXAS  PARA 

ARQUIVOS, BARBANTES, ELÁSTI COS, BOBINAS DE PAPEL PARA DISPENSER 

DE SENHA, TINTAS PARA CARIMBO, ALMOFADAS PARA CARIM BO, 

MARCADORES DE PAGINA, TESOURAS E RECADOS AUTOADESIV OS

que será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto 

49.722/2005 e pelo regulamento anexo à Resolução CC-27, de 25 de maio de 2006, 

se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, 

do Decreto Estadual n° 47.297/2002, do regulamento anexo à Resolução CEGP

novembro de 2002, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus 

anexos e ser encaminhadas por meio eletrônico após o registro dos interessados em participar 

o certame e o credenciamento de seus representantes no Cadastro Unificado de Fornecedores 

CAUFESP. 

DETRAN-SP 

AQUISIÇÃO DE BENS COM 

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELET RÔNICA:07/03/2017 

– às 10h00 min  

, por intermédio do(a) Senhor(a) Claudia Santos 

usando a competência delegada 

pelos artigos  3° e 7°, inciso I, do Decreto Estadual n° 47.297, de 06 de novembro de 2002, torna 

Rua João Brícola, nº 32 – Centro – São 

, a ser realizada por intermédio do sistema 

eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de 

Sistema BEC/SP”, com utilização de recursos de tecnologia da informação, 

, objetivando a AQUISIÇÃO DE 

TEXTOS, LÁPIS, CLIPES, 

COLCHETES, RÉGUAS, REGISTRADORES AZ, COLAS, FORMULÁ RIOS, FITAS 

ADESIVAS, GRAMPOS, GRAMPEADORES, LIVROS ATA, CAIXAS  PARA 

COS, BOBINAS DE PAPEL PARA DISPENSER 

DE SENHA, TINTAS PARA CARIMBO, ALMOFADAS PARA CARIM BO, 

MARCADORES DE PAGINA, TESOURAS E RECADOS AUTOADESIV OS COM 

que será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto 

27, de 25 de maio de 2006, 

se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, 

do Decreto Estadual n° 47.297/2002, do regulamento anexo à Resolução CEGP-10, de 19 de 

novembro de 2002, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus 

anexos e ser encaminhadas por meio eletrônico após o registro dos interessados em participar 

o certame e o credenciamento de seus representantes no Cadastro Unificado de Fornecedores 
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A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico 

www.bec.sp.gov.br, no dia e hora mencio

pelo Pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do processo em epígrafe 

e indicados no sistema pela autoridade competente.

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto 

ESFEROGRÁFICA, CANETAS MARCA

RÉGUAS, REGISTRADORES AZ, COLAS, FORMULÁRIOS, FITAS  ADESIVAS, 

GRAMPOS, GRAMPEADORES, LIVROS ATA, CAIXAS PARA ARQU IVOS, 

BARBANTES, ELÁSTICOS, BOBINAS DE PAPEL PAR

TINTAS PARA CARIMBO, ALMOFADAS PARA CARIMBO, MARCAD ORES DE 

PAGINA, TESOURAS E RECADOS AUTOADESIVOS

constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme t abela constante do Termo de Referência, 

facultando- se ao licitante a participação em quantos itens for em de seu interesse. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO  

2.1. Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a Administração 

Estadual que estejam registrados no CAUFESP, que atuem em atividade econômica compatível 

com o seu objeto, sejam detentores de senha para participar de procedimentos 

tenham credenciado os seus representantes na forma estabelecida no regulamento que 

disciplina a inscrição no referido Cadastro.

2.1.1.  O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em 

nome da licitante no sistema de 

obtidos anteriormente à abertura da sessão pública e autorizam a participação em 

qualquer pregão eletrônico realizado por intermédio do Sistema BEC/SP.

2.1.2.  As informações a respeito das condições exigid

cumpridos para o registro no CAUFESP, para o credenciamento de representantes e 

para a obtenção de senha de acesso estão disponíveis no endereço eletrônico 

www.bec.sp.gov.br. 

2.2. Não será admitida a participação, nest

2.2.1. Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, ou que 

tenham sido impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública estadual, direta 
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A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico 

www.bec.sp.gov.br, no dia e hora mencionados no preâmbulo deste Edital, e será conduzida 

pelo Pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do processo em epígrafe 

e indicados no sistema pela autoridade competente. 

1.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição deAQUISIÇÃO DE 

ESFEROGRÁFICA, CANETAS MARCA -TEXTOS, LÁPIS, CLIPES, COLCHETES, 

RÉGUAS, REGISTRADORES AZ, COLAS, FORMULÁRIOS, FITAS  ADESIVAS, 

GRAMPOS, GRAMPEADORES, LIVROS ATA, CAIXAS PARA ARQU IVOS, 

BARBANTES, ELÁSTICOS, BOBINAS DE PAPEL PAR A DISPENSER DE SENHA, 

TINTAS PARA CARIMBO, ALMOFADAS PARA CARIMBO, MARCAD ORES DE 

PAGINA, TESOURAS E RECADOS AUTOADESIVOS ., conforme especificações 

constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme t abela constante do Termo de Referência, 

se ao licitante a participação em quantos itens for em de seu interesse. 

2.1. Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a Administração 

Estadual que estejam registrados no CAUFESP, que atuem em atividade econômica compatível 

com o seu objeto, sejam detentores de senha para participar de procedimentos 

tenham credenciado os seus representantes na forma estabelecida no regulamento que 

disciplina a inscrição no referido Cadastro. 

O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em 

nome da licitante no sistema de pregão eletrônico e a senha de acesso deverão ser 

obtidos anteriormente à abertura da sessão pública e autorizam a participação em 

qualquer pregão eletrônico realizado por intermédio do Sistema BEC/SP.

As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a serem 

cumpridos para o registro no CAUFESP, para o credenciamento de representantes e 

para a obtenção de senha de acesso estão disponíveis no endereço eletrônico 

Não será admitida a participação, nestecertame licitatório, de pessoas físicas ou jurídicas

.1. Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, ou que 

s de licitar e contratar com a Administração Pública estadual, direta 

DETRAN-SP 

A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico 

nados no preâmbulo deste Edital, e será conduzida 

pelo Pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do processo em epígrafe 

AQUISIÇÃO DE CANETA 

TEXTOS, LÁPIS, CLIPES, COLCHETES, 

RÉGUAS, REGISTRADORES AZ, COLAS, FORMULÁRIOS, FITAS  ADESIVAS, 

GRAMPOS, GRAMPEADORES, LIVROS ATA, CAIXAS PARA ARQU IVOS, 

A DISPENSER DE SENHA, 

TINTAS PARA CARIMBO, ALMOFADAS PARA CARIMBO, MARCAD ORES DE 

onforme especificações 

Anexo I . 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme t abela constante do Termo de Referência, 

se ao licitante a participação em quantos itens for em de seu interesse.  

2.1. Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a Administração 

Estadual que estejam registrados no CAUFESP, que atuem em atividade econômica compatível 

com o seu objeto, sejam detentores de senha para participar de procedimentos eletrônicos e 

tenham credenciado os seus representantes na forma estabelecida no regulamento que 

O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em 

pregão eletrônico e a senha de acesso deverão ser 

obtidos anteriormente à abertura da sessão pública e autorizam a participação em 

qualquer pregão eletrônico realizado por intermédio do Sistema BEC/SP. 

as e dos procedimentos a serem 

cumpridos para o registro no CAUFESP, para o credenciamento de representantes e 

para a obtenção de senha de acesso estão disponíveis no endereço eletrônico 

pessoas físicas ou jurídicas: 

.1. Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, ou que 

s de licitar e contratar com a Administração Pública estadual, direta 
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e indireta, com base no artig

Lei Federal nº 10.520/2002

2.2.2. Que tenham sido declarada

estadual ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/

2.2.3. Que possuam vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 

trabalhista com a autoridade competente, o Pregoeiro, o subscritor do edital ou algum dos 

membros da respectiva equipe de apoio, nos termos do artigo 9º da Lei 

8.666/1993; 

2.2.4. Que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativamente ou judicialmente

2.2.5. Que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladoras, coligadas ou 

subsidiárias entre si; 

2.2.6. Que tenham sido proibidas pelo Plenário do CADE de participar de licitações 

promovidas pela Administração Pública federal, estadual, municipal, direta e indireta, em 

virtude de prática de infração à ordem econômica, nos termos do artig

Lei Federal n° 12.529/2011;

2.2.7. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em virtude 

sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do 

art. 72, § 8°, inciso V, da Lei 

2.2.8. Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão de 

condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei 

Federal nº 8.429/1992;

2.2.9. Que tenham sido declaradas inidôneas para co

pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 108, 

da Lei Complementar Estadual nº 709/1993;

2.2.10. Que tenham sido suspensastemporariamente, impedidas ou declaradas inidôneas 

para licitar ou contratar 

desobediência à Lei de Acesso à Informação, nos termos do artigo 33, incisos IV e V, da 

Lei Federal nº 12.527/2011 e do artigo 74, incisos IV e V, do Decreto Estadual nº 

58.052/2012; 

2.3. A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado declare, ao 

acessar o ambiente eletrônico de contratações do Sistema BEC/SP, mediante assinalação nos 

campos próprios, que inexiste qualquer fato impeditivo de sua participaç
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e indireta, com base no artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e no artigo 7º da 

Lei Federal nº 10.520/2002; 

ue tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública federal, 

estadual ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/

.3. Que possuam vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 

trabalhista com a autoridade competente, o Pregoeiro, o subscritor do edital ou algum dos 

membros da respectiva equipe de apoio, nos termos do artigo 9º da Lei 

ue não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativamente ou judicialmente; 

.5. Que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladoras, coligadas ou 

.6. Que tenham sido proibidas pelo Plenário do CADE de participar de licitações 

promovidas pela Administração Pública federal, estadual, municipal, direta e indireta, em 

virtude de prática de infração à ordem econômica, nos termos do artig

Lei Federal n° 12.529/2011; 

.7. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em virtude 

sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do 

art. 72, § 8°, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998; 

.8. Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão de 

condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei 

; 

.9. Que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública 

pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 108, 

da Lei Complementar Estadual nº 709/1993; 

tenham sido suspensastemporariamente, impedidas ou declaradas inidôneas 

itar ou contratar com a Administração Pública estadual, direta e indireta,

desobediência à Lei de Acesso à Informação, nos termos do artigo 33, incisos IV e V, da 

Lei Federal nº 12.527/2011 e do artigo 74, incisos IV e V, do Decreto Estadual nº 

2.3. A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado declare, ao 

acessar o ambiente eletrônico de contratações do Sistema BEC/SP, mediante assinalação nos 

campos próprios, que inexiste qualquer fato impeditivo de sua participação no certame ou de sua 

DETRAN-SP 

o 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e no artigo 7º da 

s pela Administração Pública federal, 

estadual ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993; 

.3. Que possuam vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 

trabalhista com a autoridade competente, o Pregoeiro, o subscritor do edital ou algum dos 

membros da respectiva equipe de apoio, nos termos do artigo 9º da Lei Federal nº 

ue não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

;  

.5. Que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladoras, coligadas ou 

.6. Que tenham sido proibidas pelo Plenário do CADE de participar de licitações 

promovidas pela Administração Pública federal, estadual, municipal, direta e indireta, em 

virtude de prática de infração à ordem econômica, nos termos do artigo 38, inciso II, da 

.7. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em virtude de 

sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do 

.8. Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão de 

condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei 

ntratar com a Administração Pública 

pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 108, 

tenham sido suspensastemporariamente, impedidas ou declaradas inidôneas 

com a Administração Pública estadual, direta e indireta,por 

desobediência à Lei de Acesso à Informação, nos termos do artigo 33, incisos IV e V, da 

Lei Federal nº 12.527/2011 e do artigo 74, incisos IV e V, do Decreto Estadual nº 

2.3. A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado declare, ao 

acessar o ambiente eletrônico de contratações do Sistema BEC/SP, mediante assinalação nos 

ão no certame ou de sua 
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contratação, bem como que conhece e aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP, relativos a 

Dispensa de Licitação, Convite e Pregão Eletrônico.

2.4. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão eletrônico,

seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha de acesso 

ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada como sua 

representante. Em caso de perda ou quebra do sigilo da senha de acesso, cabe

interessado efetuar o seu cancelamento por meio do sítio eletrônico 

“CAUFESP”), conforme Resolução CC

2.5. Cada representante credenciado poderá representar 

eletrônico. 

2.6. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e 

obrigações inerentes ao certame.

2.7. Para o exercício do direito de preferência de que trata o item 5.6, bem como para a 

do benefício de habilitação com irregularidade fiscal previsto na alínea “f” do item 5.9, a condição 

de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de cooperativa que preencha as condições 

estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, d

junto ao CAUFESP, sem prejuízo do disposto nos itens 4.1.4.3 a 4.1.4.5 deste Edital.

 
3. DAS PROPOSTAS 

3.1. As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço 

www.bec.sp.gov.br na opção “PREG

íntegra do Edital no referido endereço eletrônico até o dia e horário previstos no preâmbulo para 

a abertura da sessão pública, devendo a licitante, para formulá

que cumpre integralmente os requisitos de habilitação constantes do Edital.

3.2.Os preçosunitários e total

corrente nacional, em algarismos, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 

inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e 

custos diretos ou indiretos relacionados 

como tributos, remunerações, despesas financeiras e quaisquer outras necessárias ao

cumprimento do objeto desta licitação, inclusive gastos com transporte.

3.2.1. As propostas não poderão impor condições e deverão limitar

licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra 

condição não prevista no Edital e seus anexos.

3.2.2. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.
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contratação, bem como que conhece e aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP, relativos a 

Dispensa de Licitação, Convite e Pregão Eletrônico. 

2.4. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão eletrônico,

seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha de acesso 

ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada como sua 

representante. Em caso de perda ou quebra do sigilo da senha de acesso, cabe

interessado efetuar o seu cancelamento por meio do sítio eletrônico www.bec.sp.gov.br

“CAUFESP”), conforme Resolução CC-27, de 25 de maio de 2006. 

2.5. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante em cada pregão 

2.6. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e 

obrigações inerentes ao certame. 

2.7. Para o exercício do direito de preferência de que trata o item 5.6, bem como para a 

do benefício de habilitação com irregularidade fiscal previsto na alínea “f” do item 5.9, a condição 

de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de cooperativa que preencha as condições 

estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverá constar do registro da licitante 

junto ao CAUFESP, sem prejuízo do disposto nos itens 4.1.4.3 a 4.1.4.5 deste Edital.

3.1. As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço 

www.bec.sp.gov.br na opção “PREGAO–ENTREGAR PROPOSTA”, desde a divulgação da 

íntegra do Edital no referido endereço eletrônico até o dia e horário previstos no preâmbulo para 

a abertura da sessão pública, devendo a licitante, para formulá-las, assinalar a declaração de 

lmente os requisitos de habilitação constantes do Edital.

unitários e total serão ofertados no formulário eletrônico próprio, em moeda 

corrente nacional, em algarismos, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 

preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e 

custos diretos ou indiretos relacionados ao fornecimento do objeto da presente licitação

como tributos, remunerações, despesas financeiras e quaisquer outras necessárias ao

cumprimento do objeto desta licitação, inclusive gastos com transporte. 

3.2.1. As propostas não poderão impor condições e deverão limitar

licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra 

evista no Edital e seus anexos. 

Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.

DETRAN-SP 

contratação, bem como que conhece e aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP, relativos a 

2.4. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão eletrônico, por 

seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha de acesso 

ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada como sua 

representante. Em caso de perda ou quebra do sigilo da senha de acesso, caberá ao 

www.bec.sp.gov.br (opção 

apenas uma licitante em cada pregão 

2.6. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e 

2.7. Para o exercício do direito de preferência de que trata o item 5.6, bem como para a fruição 

do benefício de habilitação com irregularidade fiscal previsto na alínea “f” do item 5.9, a condição 

de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de cooperativa que preencha as condições 

everá constar do registro da licitante 

junto ao CAUFESP, sem prejuízo do disposto nos itens 4.1.4.3 a 4.1.4.5 deste Edital. 

3.1. As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço 

ENTREGAR PROPOSTA”, desde a divulgação da 

íntegra do Edital no referido endereço eletrônico até o dia e horário previstos no preâmbulo para 

las, assinalar a declaração de 

lmente os requisitos de habilitação constantes do Edital. 

serão ofertados no formulário eletrônico próprio, em moeda 

corrente nacional, em algarismos, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 

preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e 

da presente licitação, tais 

como tributos, remunerações, despesas financeiras e quaisquer outras necessárias ao 

3.2.1. As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta 

licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra 

Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 
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3.2.3. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples 

Nacional, ante as vedações previstas na Lei Complementar Feder

poderão aplicar os benefícios decorrentes 

proposta, devendo elaborá

jurídicas, sob pena de não aceitação dos preços ofertados pelo Prego

3.2.3.1. Caso venha a ser contratada, a microempresa ou empresa de pequeno porte 

na situação descrita no item 3.2.3 deverá requerer ao órgão fazendário competente a 

sua exclusão do Simples Nacional até o último dia útil do mês subsequente àquele em 

que celebrado o contrato, nos termos do artigo 30, 

Lei Complementar Federal nº 123/2006

comprovação da exclusão ou o seu respectivo protocolo

3.2.3.2. Se a contratada não realizar espo

item 3.2.3.1, caberá ao ente público contratante comunicar o fato ao órgão fazendário 

competente, solicitando que a empresa seja excluída de ofício do Simples Nacional, 

nos termos do artigo 29, inciso I, da Lei Com

3.3. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.

3.4. O prazo de validade da proposta será de 

sua apresentação.  

 

4. DA HABILITAÇÃO 

4.1. O julgamento da habilitação

relacionados, os quais dizem respeito a:

 

4.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa 

Individual de Responsabilidade Limitada 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se 

tratando de sociedade empresár

cooperativas, estar adequado à Lei Federal nº 12.690/2012; 

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando

empresárias ou cooperativas; 

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando

sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
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3. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples 

Nacional, ante as vedações previstas na Lei Complementar Feder

poderão aplicar os benefícios decorrentes desse regime tributário diferenciado em sua 

proposta, devendo elaborá-la de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas 

não aceitação dos preços ofertados pelo Prego

3.2.3.1. Caso venha a ser contratada, a microempresa ou empresa de pequeno porte 

na situação descrita no item 3.2.3 deverá requerer ao órgão fazendário competente a 

sua exclusão do Simples Nacional até o último dia útil do mês subsequente àquele em 

ue celebrado o contrato, nos termos do artigo 30, caput, inciso II, e §1º, inciso II, da 

Lei Complementar Federal nº 123/2006, apresentando à Administração a 

comprovação da exclusão ou o seu respectivo protocolo.  

3.2.3.2. Se a contratada não realizar espontaneamente o requerimento de que trata o 

item 3.2.3.1, caberá ao ente público contratante comunicar o fato ao órgão fazendário 

competente, solicitando que a empresa seja excluída de ofício do Simples Nacional, 

nos termos do artigo 29, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 123/2006. 

3.3. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 

3.4. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias , contado a partir da data de 

4.1. O julgamento da habilitação se processará mediante o exame dos documentos a seguir 

relacionados, os quais dizem respeito a: 

4.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA  

empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa 

Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se 

tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso das 

cooperativas, estar adequado à Lei Federal nº 12.690/2012;  

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando

empresárias ou cooperativas;  

ualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando

sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
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3. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples 

Nacional, ante as vedações previstas na Lei Complementar Federal nº 123/2006, não 

desse regime tributário diferenciado em sua 

la de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas 

não aceitação dos preços ofertados pelo Pregoeiro. 

3.2.3.1. Caso venha a ser contratada, a microempresa ou empresa de pequeno porte 

na situação descrita no item 3.2.3 deverá requerer ao órgão fazendário competente a 

sua exclusão do Simples Nacional até o último dia útil do mês subsequente àquele em 

, inciso II, e §1º, inciso II, da 

, apresentando à Administração a 

ntaneamente o requerimento de que trata o 

item 3.2.3.1, caberá ao ente público contratante comunicar o fato ao órgão fazendário 

competente, solicitando que a empresa seja excluída de ofício do Simples Nacional, 

plementar Federal nº 123/2006.  

, contado a partir da data de 

se processará mediante o exame dos documentos a seguir 

empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se 

ia ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso das 

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades 

ualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de 

sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  
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e) Decreto de autorização, tratando

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir; 

f) Registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, em se 

tratando de sociedade cooperativa; 

 

4.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas

(CNPJ);  

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes 

relativo à sede ou domicilio da 

objeto do certame; 

c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF 

d) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas 

e) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

f) Certidão de regularidade de débitos 

Clique aqui para digitar texto.;

 

4.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO

a) Certidão negativa de falênc

da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual;

a.1). Se a licitante for cooperativa ou 

alínea “a” deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil.

a.2). Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o 

acolhimento do plano de recuperação 

extrajudicial, conforme o caso

 

4.1.4. DECLARAÇÕES E OUTRAS COMPROVAÇÕES

4.1.4.1. Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o 

modelo constante do Anexo III.1

a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a 

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma 

do Decreto Estadual nº. 42.911/1998;
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e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento 

to de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir;  

f) Registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, em se 

tratando de sociedade cooperativa;  

LARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do Ministério da Fazenda 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual Clique aqui para digitar texto.

relativo à sede ou domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF 

) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas 

Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

Certidão de regularidade de débitos tributários com a Fazenda Estadual;

; 

4.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO -FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor 

jurídica ou do domicílio do empresário individual; 

a.1). Se a licitante for cooperativa ou sociedade não empresária, a certidão mencionada na 

alínea “a” deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil.

a.2). Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o 

e recuperação judicial oua homologação do plano de recuperação 

, conforme o caso. 

E OUTRAS COMPROVAÇÕES 

4.1.4.1. Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o 

III.1, atestando que: 

a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a 

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma 

do Decreto Estadual nº. 42.911/1998; 
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se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento 

to de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

f) Registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, em se 

do Ministério da Fazenda 

Clique aqui para digitar texto., 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF - FGTS);  

) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT); 

Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos relativos a Créditos 

tributários com a Fazenda Estadual; 

, expedida pelo distribuidor 

sociedade não empresária, a certidão mencionada na 

alínea “a” deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil. 

a.2). Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o 

oua homologação do plano de recuperação 

4.1.4.1. Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o 

a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a 

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma 
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b) inexiste impedimen

virtude das disposições da Lei Estadual nº 10.218/1999;

4.1.4.2. Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o 

modelo constante do Anexo III.

independente e que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de 

quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento 

à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014.

4.1.4.3. Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaração 

subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do 

Anexo III.3 , declarando seu en

Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no 

mesmo diploma legal. 

4.1.4.4. Em se tratando de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da

Lei Federal nº 11.488/2007, declaração subscrita por representante legal da licitante, em 

conformidade com o modelo constante do 

à Lei Federal nº 12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite def

caput do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006.

4.1.4.5. Além das declarações exigidas nos itens 4.1.4.3 e 4.1.4.4, a comprovação da condição 

de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de cooperativa que preencha as con

estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverá 

4.1.4.5.1. Se sociedade empresária, pela apresentação de certidã

Comercial competente

4.1.4.5.2.  Se sociedade simples, pela apr

Registro de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte”, expedida 

pelo Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas; 

4.1.4.5.3. Se sociedade cooperativa, pela Demonstração do Resultado do Exercício ou 

documento equivalente que comprove Receita Bruta até o limite definido no inciso II do 

caput do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006.

 

4.2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.2.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas 

anteriores à data de apresentação das propostas.
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b) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em 

virtude das disposições da Lei Estadual nº 10.218/1999; 

4.1.4.2. Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o 

Anexo III. 2, afirmando que sua proposta foi elaborada de maneira 

seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de 

quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento 

º 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014. 

4.1.4.3. Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaração 

subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do 

, declarando seu enquadramento nos critérios previstos no artigo 3º da Lei 

Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no 

4.1.4.4. Em se tratando de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da

Lei Federal nº 11.488/2007, declaração subscrita por representante legal da licitante, em 

conformidade com o modelo constante do Anexo III.4 , declarando que seu estatuto foi adequado 

à Lei Federal nº 12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite def

do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006. 

4.1.4.5. Além das declarações exigidas nos itens 4.1.4.3 e 4.1.4.4, a comprovação da condição 

de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de cooperativa que preencha as con

estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverá ser realizada 

.1. Se sociedade empresária, pela apresentação de certidã

Comercial competente;  

.2.  Se sociedade simples, pela apresentação da “Certidão de Breve Relato de 

Registro de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte”, expedida 

pelo Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas;  

.3. Se sociedade cooperativa, pela Demonstração do Resultado do Exercício ou 

documento equivalente que comprove Receita Bruta até o limite definido no inciso II do 

do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006. 

 

4.2.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas nos 180 (cento e oitenta) dias imediatamente 

anteriores à data de apresentação das propostas. 

DETRAN-SP 

to legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em 

4.1.4.2. Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o 

, afirmando que sua proposta foi elaborada de maneira 

seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de 

quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento 

4.1.4.3. Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaração 

subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do 

quadramento nos critérios previstos no artigo 3º da Lei 

Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no 

4.1.4.4. Em se tratando de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da 

Lei Federal nº 11.488/2007, declaração subscrita por representante legal da licitante, em 

, declarando que seu estatuto foi adequado 

à Lei Federal nº 12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do 

4.1.4.5. Além das declarações exigidas nos itens 4.1.4.3 e 4.1.4.4, a comprovação da condição 

de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de cooperativa que preencha as condições 

ser realizada da seguinte forma:  

.1. Se sociedade empresária, pela apresentação de certidão expedida pela Junta 

esentação da “Certidão de Breve Relato de 

Registro de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte”, expedida 

.3. Se sociedade cooperativa, pela Demonstração do Resultado do Exercício ou 

documento equivalente que comprove Receita Bruta até o limite definido no inciso II do 

4.2.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

180 (cento e oitenta) dias imediatamente 
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4.2.2. O Pregoeiro, a seu crité

confirmação do teor das declarações e comprovações elencadas no item 4.1.4

aplicando-se, em caso de falsidade, as sanções penais e administrativas pertinentes, garantidos 

os direitos ao contraditório e a ampla defesa.

4.2.3. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por 

exigidos no item 4.1.2deverão ser apresentados tanto pela matriz quanto pelo estabelecimento 

que executará o objeto do contrato.

 

5. DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO

5.1. No dia e horário previstos neste Edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública do pregão 

eletrônico, com a abertura automática das propostas e a sua divulgação pelo sistema na forma 

de grade ordenatória, em ordem crescente de preços.

5.2. A análise das propostas pelo Pregoeiro se limitará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos e à legislação vigente.

5.2.1. Serão desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto não atenda a

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;

c) que por ação da licitante ofertante apresentem quaisquer símbolos, marcas ou 

outros elementos, na proposta 

ou possibilitem a identificação do licitante que a apresentou;

5.2.2. A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro, observado o disposto 

no artigo 43, §3º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

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

licitantes. 

5.2.4. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo sistema, 

com observância dos critérios legais estabelecidos para tanto.

5.3. Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das propostas 

classificadas e das desclassificadas.

5.4. Será iniciada a etapa de lances com a participação de todas as licitantes detentoras de 

propostas classificadas. 

5.4.1. Os lances deverão ser formulados exclusivamente por meio do sistema eletrônico em 

valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço ou ao último valor 

apresentado pela própria licitante ofertante, observada em ambos os casos a redução 

mínima fixado no item 5.4.2, aplicável, inclusive, em relação ao primeiro formulado, 
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4.2.2. O Pregoeiro, a seu critério, poderá diligenciar para esclarecer dúvidas 

confirmação do teor das declarações e comprovações elencadas no item 4.1.4

se, em caso de falsidade, as sanções penais e administrativas pertinentes, garantidos 

tos ao contraditório e a ampla defesa. 

Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos 

4.1.2deverão ser apresentados tanto pela matriz quanto pelo estabelecimento 

contrato. 

5. DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO  

5.1. No dia e horário previstos neste Edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública do pregão 

eletrônico, com a abertura automática das propostas e a sua divulgação pelo sistema na forma 

ria, em ordem crescente de preços. 

5.2. A análise das propostas pelo Pregoeiro se limitará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos e à legislação vigente. 

5.2.1. Serão desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital;

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;

c) que por ação da licitante ofertante apresentem quaisquer símbolos, marcas ou 

outros elementos, na proposta ofertada ou em seus respectivos anexos, que permitam 

ou possibilitem a identificação do licitante que a apresentou; 

5.2.2. A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro, observado o disposto 

no artigo 43, §3º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

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

5.2.4. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo sistema, 

com observância dos critérios legais estabelecidos para tanto. 

de ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das propostas 

classificadas e das desclassificadas. 

5.4. Será iniciada a etapa de lances com a participação de todas as licitantes detentoras de 

o ser formulados exclusivamente por meio do sistema eletrônico em 

valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço ou ao último valor 

apresentado pela própria licitante ofertante, observada em ambos os casos a redução 

item 5.4.2, aplicável, inclusive, em relação ao primeiro formulado, 

DETRAN-SP 

rio, poderá diligenciar para esclarecer dúvidas ou obter a 

confirmação do teor das declarações e comprovações elencadas no item 4.1.4deste Edital, 

se, em caso de falsidade, as sanções penais e administrativas pertinentes, garantidos 

da licitante, os documentos 

4.1.2deverão ser apresentados tanto pela matriz quanto pelo estabelecimento 

5.1. No dia e horário previstos neste Edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública do pregão 

eletrônico, com a abertura automática das propostas e a sua divulgação pelo sistema na forma 

5.2. A análise das propostas pelo Pregoeiro se limitará ao atendimento das condições 

s especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes; 

c) que por ação da licitante ofertante apresentem quaisquer símbolos, marcas ou 

ofertada ou em seus respectivos anexos, que permitam 

5.2.2. A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro, observado o disposto 

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

5.2.4. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo sistema, 

de ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das propostas 

5.4. Será iniciada a etapa de lances com a participação de todas as licitantes detentoras de 

o ser formulados exclusivamente por meio do sistema eletrônico em 

valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço ou ao último valor 

apresentado pela própria licitante ofertante, observada em ambos os casos a redução 

item 5.4.2, aplicável, inclusive, em relação ao primeiro formulado, 
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prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 02 (dois) ou mais lances do 

mesmo valor. 

5.4.2. O valor de redução mínima entre os lances será de 

centavos), item2- R$ 0,20 (

R$ 0,05 (cinco centavos), item  

item  7- R$ 0,01 (um centavo), item  

centavos), item  10- R$ 0,01 (

R$ 0,20 (vinte centavos), item

item  15- R$ 0,01 (um centavo), item  

centavo), item  18- R$ 0,02( 

R$ 0,10 (dez centavos), item  

centavos), item    23- R$ 0,01 (

R$ 0,05 (cinco centavos), item  

centavos),  item  28 - R$ 0,02 (

R$ 0,02 (dois centavos), item  

do item . 

5.4.3. A etapa de lances terá a duração de 15 (quinze) minutos.

5.4.3.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, 

visando à continuidade da disputa, quando houver lance 

últimos 03 (três) minutos do período de que trata o item 5.4.3 ou nos sucessivos 

períodos de prorrogação automática. 

5.4.3.2. Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no item 

5.4.3.1, a duração da prorrogação 

terceiro minuto contado a partir do registro no sistema do último lance que ensejar 

prorrogação. 

5.4.4. No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema 

eletrônico: 

5.4.4.1. dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e 

respectivos valores;

5.4.4.2. do tempo restante para o encerramento da etapa de lances.

5.4.5. A etapa de lances será considerada encerrada findos os períodos de duração 

indicados no item 5.4.3. 
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prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 02 (dois) ou mais lances do 

5.4.2. O valor de redução mínima entre os lances será de :item 

R$ 0,20 (vinte centavos), item  3-R$ 0,15 (quinze centavos),   item  

cinco centavos), item  5-R$ 0,02 (dois centavos), item  6-

um centavo), item  8- R$ 0,01 (um centavo), item  

R$ 0,01 (um centavo),  item  11- R$ 0,10 (dez centavos),  item  12

vinte centavos), item13- R$ 0,05 (cinco centavos), item  

um centavo), item  16- R$ 0,01 (um centavo), item 

R$ 0,02( dois centavos),  item  19- R$ 0,05 (cinco centavos), item  

dez centavos), item  21- R$ 0,05 (cinco centavos), item  

R$ 0,01 (um centavo), item  24- R$ 0,10 (dez centavos),  item  

cinco centavos), item  26- R$ 0,02 (dois centavos), item   

R$ 0,02 (dois centavos), item  29.R$ 0,02 (dois centavos), item  

dois centavos), item  31- R$ 0,02 (dois centavos)e incidirá sobre o valor 

5.4.3. A etapa de lances terá a duração de 15 (quinze) minutos. 

5.4.3.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, 

visando à continuidade da disputa, quando houver lance admissível ofertado nos 

últimos 03 (três) minutos do período de que trata o item 5.4.3 ou nos sucessivos 

períodos de prorrogação automática.  

5.4.3.2. Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no item 

5.4.3.1, a duração da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando atingido o 

terceiro minuto contado a partir do registro no sistema do último lance que ensejar 

5.4.4. No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema 

ances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e 

respectivos valores; 

5.4.4.2. do tempo restante para o encerramento da etapa de lances.

5.4.5. A etapa de lances será considerada encerrada findos os períodos de duração 

DETRAN-SP 

prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 02 (dois) ou mais lances do 

item 1. R$ 0,15 (quinze 

quinze centavos),   item  4- 

-R$ 0,01 (um centavo), 

um centavo), item  9- R$ 0,02 (dois 

dez centavos),  item  12-. 

cinco centavos), item  14- R$ 1,00 (um real), 

um centavo), item 17- R$ 0,01 (um 

cinco centavos), item  20- 

cinco centavos), item  22- R$ 0,10 (dez 

ez centavos),  item  25- 

dois centavos), item   27-R$ 0,02 (dois 

dois centavos), item  30- 

e incidirá sobre o valor unitário 

5.4.3.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, 

admissível ofertado nos 

últimos 03 (três) minutos do período de que trata o item 5.4.3 ou nos sucessivos 

5.4.3.2. Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no item 

á, automaticamente, quando atingido o 

terceiro minuto contado a partir do registro no sistema do último lance que ensejar 

5.4.4. No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema 

ances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e 

5.4.4.2. do tempo restante para o encerramento da etapa de lances. 

5.4.5. A etapa de lances será considerada encerrada findos os períodos de duração 
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5.5. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória contendo a 

classificação final, em ordem crescente de valores, considerando o último preço admitido de 

cada licitante. 

5.6. Com base na classificação a que alude o i

microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que preencham as condições 

estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, preferência à contratação, 

observadas as seguintes regras:

5.6.1. A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as 

condições estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, detentora da proposta 

de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por 

cento) ao valor da proposta melhor classificada, será convocada pelo Pregoeiro, para que 

apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena 

de preclusão do direito de preferência. Caso haja propostas empatadas, a convocação 

recairá sobre a licitante vencedora de sorteio.

5.6.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor 

classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a 

ordem de classificação, as demais mic

cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal n° 

11.488/2007, cujos valores das propostas se enquadrem nas condições indicadas no item 

5.6.1. 

5.6.3. Caso a detentora da melhor ofe

5.5, seja microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as 

condições estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, não será assegurado 

o direito de preferência, passan

5.7. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor mediante troca de 

mensagens abertas no sistema, com vistas à redução do preço.

5.8. Após a negociação, se houver,

decidindo motivadamente a respeito.

5.8.1. A aceitabilidade dos preços será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na 

data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada 

licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.

5.8.2. Não serão aceitas as propostas que tenham sido apresentadas por microempresas 

ou empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional e que, não 

obstante, tenham considerado os benefícios desse regime tributário diferenciado.
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5.5. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória contendo a 

classificação final, em ordem crescente de valores, considerando o último preço admitido de 

5.6. Com base na classificação a que alude o item 5.5, será assegurada às licitantes 

microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que preencham as condições 

estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, preferência à contratação, 

observadas as seguintes regras: 

presa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as 

condições estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, detentora da proposta 

de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por 

lor da proposta melhor classificada, será convocada pelo Pregoeiro, para que 

apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena 

de preclusão do direito de preferência. Caso haja propostas empatadas, a convocação 

airá sobre a licitante vencedora de sorteio. 

5.6.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor 

classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a 

ordem de classificação, as demais microempresas, empresas de pequeno porte e 

cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal n° 

11.488/2007, cujos valores das propostas se enquadrem nas condições indicadas no item 

5.6.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o item 

5.5, seja microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as 

condições estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, não será assegurado 

o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.

5.7. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor mediante troca de 

mensagens abertas no sistema, com vistas à redução do preço. 

5.8. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito. 

5.8.1. A aceitabilidade dos preços será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na 

data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada 

licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

Não serão aceitas as propostas que tenham sido apresentadas por microempresas 

ou empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional e que, não 

tenham considerado os benefícios desse regime tributário diferenciado.

DETRAN-SP 

5.5. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória contendo a 

classificação final, em ordem crescente de valores, considerando o último preço admitido de 

tem 5.5, será assegurada às licitantes 

microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que preencham as condições 

estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, preferência à contratação, 

presa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as 

condições estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, detentora da proposta 

de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por 

lor da proposta melhor classificada, será convocada pelo Pregoeiro, para que 

apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena 

de preclusão do direito de preferência. Caso haja propostas empatadas, a convocação 

5.6.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor 

classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a 

roempresas, empresas de pequeno porte e 

cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal n° 

11.488/2007, cujos valores das propostas se enquadrem nas condições indicadas no item 

rta, de acordo com a classificação de que trata o item 

5.5, seja microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as 

condições estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, não será assegurado 

se, desde logo, à negociação do preço. 

5.7. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor mediante troca de 

o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

5.8.1. A aceitabilidade dos preços será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na 

data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão 

Não serão aceitas as propostas que tenham sido apresentadas por microempresas 

ou empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional e que, não 

tenham considerado os benefícios desse regime tributário diferenciado. 
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5.8.3. Na mesma sessão pública, o Pregoeiro solicitará da licitante detentora da melhor 

oferta o envio, no campo próprio do sistema, da planilha 

de acordo com o modelo do 

valor total para a contratação

5.8.3.1. A planilha de proposta

modelo do produt

constante do Anexo I

5.8.3.2.O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes os 

esclarecimentos que julgar necessários.

5.8.3.3. A critério do Pregoeiro, a sessão pública poderá

(dois) dias úteis para a apresentação da planilha de propo

o modelo do Anexo II

5.8.3.4. Se a licitante detentora da melhor oferta deixar de cumprir a obrigação 

estabelecida no item 5.8.3, sua proposta não 

 

 

5.9. Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao julgamento da 

habilitação, observando as seguintes diretrizes:

a) Verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, constantes do CAUFESP 

e extraídos dos documentos indicados no item 4 deste Edital;

b) Caso os dados e informações constantes no CAUFESP não atendam aos requisitos 

estabelecidos no item 4 des

sanear eventuais omissões ou falhas mediante consultas efetuadas por outros meios 

eletrônicos hábeis de informações. Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata 

da sessão pública, devendo ser anexados aos autos os documentos obtidos por meio 

eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada;

c) A licitante poderá, ainda, suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas relativas ao 

cumprimento dos requisitos e cond

apresentação de documentos, desde que os envie no curso da própria sessão pública do 

pregão e até a decisão sobre a habilitação, preferencialmente por correio eletrônico a ser 

fornecido pelo Pregoeiro por meio do chat eletrônico. Sem prejuízo do disposto nas alíneas 

“a”, “b” e “c” deste item 5.9, serão apresentados, obrigatoriamente, por fax ou por correio 

eletrônico, a documentação 
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5.8.3. Na mesma sessão pública, o Pregoeiro solicitará da licitante detentora da melhor 

oferta o envio, no campo próprio do sistema, da planilha de proposta

do com o modelo do Anexo II  deste Edital, contendo os preços unitários e

valor total para a contratação a partir do valor total final obtido no certame. 

planilha de propostadeverá conter indicação da procedência, marca e 

modelo do produto ofertado, observadas as especificações do Termo de Referência 

Anexo I . 

5.8.3.2.O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes os 

esclarecimentos que julgar necessários. 

. A critério do Pregoeiro, a sessão pública poderá ser suspensa por até 02 

(dois) dias úteis para a apresentação da planilha de proposta

Anexo II .  

5.8.3.4. Se a licitante detentora da melhor oferta deixar de cumprir a obrigação 

estabelecida no item 5.8.3, sua proposta não será aceita pelo Pregoeiro.

5.9. Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao julgamento da 

habilitação, observando as seguintes diretrizes: 

a) Verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, constantes do CAUFESP 

e extraídos dos documentos indicados no item 4 deste Edital; 

b) Caso os dados e informações constantes no CAUFESP não atendam aos requisitos 

estabelecidos no item 4 deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir ou 

sanear eventuais omissões ou falhas mediante consultas efetuadas por outros meios 

eletrônicos hábeis de informações. Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata 

evendo ser anexados aos autos os documentos obtidos por meio 

eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada;

c) A licitante poderá, ainda, suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas relativas ao 

cumprimento dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos no Edital, mediante a 

apresentação de documentos, desde que os envie no curso da própria sessão pública do 

pregão e até a decisão sobre a habilitação, preferencialmente por correio eletrônico a ser 

o por meio do chat eletrônico. Sem prejuízo do disposto nas alíneas 

“a”, “b” e “c” deste item 5.9, serão apresentados, obrigatoriamente, por fax ou por correio 

a documentação a que se refere o item 4.1.4 deste Edital. 

DETRAN-SP 

5.8.3. Na mesma sessão pública, o Pregoeiro solicitará da licitante detentora da melhor 

de proposta detalhada, elaborada 

contendo os preços unitários e o novo 

a partir do valor total final obtido no certame.  

deverá conter indicação da procedência, marca e 

o ofertado, observadas as especificações do Termo de Referência 

5.8.3.2.O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes os 

ser suspensa por até 02 

sta em conformidade com 

5.8.3.4. Se a licitante detentora da melhor oferta deixar de cumprir a obrigação 

será aceita pelo Pregoeiro. 

5.9. Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao julgamento da 

a) Verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, constantes do CAUFESP 

b) Caso os dados e informações constantes no CAUFESP não atendam aos requisitos 

te Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir ou 

sanear eventuais omissões ou falhas mediante consultas efetuadas por outros meios 

eletrônicos hábeis de informações. Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata 

evendo ser anexados aos autos os documentos obtidos por meio 

eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada; 

c) A licitante poderá, ainda, suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas relativas ao 

ições de habilitação estabelecidos no Edital, mediante a 

apresentação de documentos, desde que os envie no curso da própria sessão pública do 

pregão e até a decisão sobre a habilitação, preferencialmente por correio eletrônico a ser 

o por meio do chat eletrônico. Sem prejuízo do disposto nas alíneas 

“a”, “b” e “c” deste item 5.9, serão apresentados, obrigatoriamente, por fax ou por correio 

deste Edital.  
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d) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos hábeis de informações, no momento da verificação a que se refere a alínea “b”, 

ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos a que se refere a alínea

ambas deste subitem 5.9, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Na 

hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou não sendo supridas ou saneadas as 

eventuais omissões ou falhas, na forma prevista nas alíneas “b” e “c”, a licitant

inabilitada, mediante decisão motivada;

e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas dos documentos enviados na 

forma constante da alínea “c” deverão ser apresentados no endereço indicado no 

preâmbulo deste Edital, em até 

pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e aplicação das penalidades cabíveis;

f) Para habilitação de microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas, que 

preencham as condições estabelecid

será exigida comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos 

documentos indicados no item 4.1.2 deste Edital, excetuada a alínea “d”, ainda que 

veiculem restrições impeditivas 

g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a licitante 

será habilitada e declarada vencedora do certame. 

h) Havendo necessidade de maior prazo para analisar os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat eletrônico a nova data e horário para 

sua continuidade. 

i) Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais licitantes que 

poderão consultar as informações cadastrais da licitante vencedora utiliz

disponibilizada no próprio sistema para tanto. Deverá, ainda, informar o teor dos 

documentos recebidos por fac

5.10. A licitante habilitada nas condições da alínea “f” do item 5.9 deverá comprovar sua 

regularidade fiscal sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação 

das sanções cabíveis, mediante a apresentação das competentes certidões negativas de 

débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado

momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a 

critério da Administração. 

5.11. Ocorrendo a habilitação na forma indicada na alínea “f”, do item 5.9, a sessão pública será 

suspensa pelo Pregoeiro, observados os prazos previstos no item 5.10 para que a licitante 

vencedora possa comprovar a regularidade fiscal.
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d) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos hábeis de informações, no momento da verificação a que se refere a alínea “b”, 

ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos a que se refere a alínea

ambas deste subitem 5.9, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Na 

hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou não sendo supridas ou saneadas as 

eventuais omissões ou falhas, na forma prevista nas alíneas “b” e “c”, a licitant

inabilitada, mediante decisão motivada; 

e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas dos documentos enviados na 

forma constante da alínea “c” deverão ser apresentados no endereço indicado no 

preâmbulo deste Edital, em até 02 (dois) dias após o encerramento da sessão pública, sob 

pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e aplicação das penalidades cabíveis;

f) Para habilitação de microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas, que 

preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, não 

será exigida comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos 

documentos indicados no item 4.1.2 deste Edital, excetuada a alínea “d”, ainda que 

veiculem restrições impeditivas à referida comprovação; 

g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a licitante 

será habilitada e declarada vencedora do certame.  

h) Havendo necessidade de maior prazo para analisar os documentos exigidos, o 

uspenderá a sessão, informando no chat eletrônico a nova data e horário para 

i) Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais licitantes que 

poderão consultar as informações cadastrais da licitante vencedora utiliz

disponibilizada no próprio sistema para tanto. Deverá, ainda, informar o teor dos 

documentos recebidos por fac-símile ou outro meio eletrônico. 

nas condições da alínea “f” do item 5.9 deverá comprovar sua 

e fiscal sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação 

das sanções cabíveis, mediante a apresentação das competentes certidões negativas de 

débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado

momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a 

5.11. Ocorrendo a habilitação na forma indicada na alínea “f”, do item 5.9, a sessão pública será 

o, observados os prazos previstos no item 5.10 para que a licitante 

vencedora possa comprovar a regularidade fiscal. 

DETRAN-SP 

d) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos hábeis de informações, no momento da verificação a que se refere a alínea “b”, 

ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos a que se refere a alínea “c”, 

ambas deste subitem 5.9, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Na 

hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou não sendo supridas ou saneadas as 

eventuais omissões ou falhas, na forma prevista nas alíneas “b” e “c”, a licitante será 

e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas dos documentos enviados na 

forma constante da alínea “c” deverão ser apresentados no endereço indicado no 

ias após o encerramento da sessão pública, sob 

pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e aplicação das penalidades cabíveis; 

f) Para habilitação de microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas, que 

as no artigo 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, não 

será exigida comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos 

documentos indicados no item 4.1.2 deste Edital, excetuada a alínea “d”, ainda que 

g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a licitante 

h) Havendo necessidade de maior prazo para analisar os documentos exigidos, o 

uspenderá a sessão, informando no chat eletrônico a nova data e horário para 

i) Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais licitantes que 

poderão consultar as informações cadastrais da licitante vencedora utilizando opção 

disponibilizada no próprio sistema para tanto. Deverá, ainda, informar o teor dos 

nas condições da alínea “f” do item 5.9 deverá comprovar sua 

e fiscal sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação 

das sanções cabíveis, mediante a apresentação das competentes certidões negativas de 

débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do 

momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a 

5.11. Ocorrendo a habilitação na forma indicada na alínea “f”, do item 5.9, a sessão pública será 

o, observados os prazos previstos no item 5.10 para que a licitante 
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5.12. Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre a 

comprovação ou não da regularidade fiscal de que trata 

prazo para a mesma comprovação.

5.13. Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender às exigências para a habilitação, ou 

não sendo saneada a irregularidade fiscal, nos moldes dos itens 5.10 a 5.12, o Pregoe

respeitada a ordem de classificação de que trata o item 5.5, examinará a oferta subsequente de 

menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, 

verificará as condições de habilitação e assim sucessivamen

aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

 

6. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

6.1. Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal 

5.10 a 5.12, o Pregoeiro informará às licitantes por meio de mensagem lançada no sistema que 

poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico

exclusivamente o campo próprio disponibilizado no sistema.

6.2. Havendo interposição de recurso na forma indicada no item 6.1, o Pregoeiroinformará aos 

recorrentes, por mensagem lançada no sistema, que poderão apresentar memoriais contendo as 

razões de recurso no prazo de 03 (três) dias após o encerramento da ses

demais licitantes, que poderão apresentar contrarrazões, em igual número de dias, os quais 

começarão a correr do término do prazo para apresentação de memoriais, sendo

assegurada vista imediata dos autos no endereço da unidade promo

preâmbulo deste Edital. 

6.3. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos por meio eletrônico, no sítio 

www.bec.sp.gov.br, opção “RECURSO”

antes indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo, observados os prazos 

estabelecidos no item 6.2. 

6.4. A falta de interposição na forma prevista no item 6.1 importará a decadência do direito de 

recorrer, podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto do certame ao vencedor 

propor à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.

6.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e homol

licitatório. 

6.6. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento.
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5.12. Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre a 

comprovação ou não da regularidade fiscal de que trata o item 5.10, ou sobre a prorrogação de 

prazo para a mesma comprovação. 

5.13. Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender às exigências para a habilitação, ou 

não sendo saneada a irregularidade fiscal, nos moldes dos itens 5.10 a 5.12, o Pregoe

respeitada a ordem de classificação de que trata o item 5.5, examinará a oferta subsequente de 

menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, 

verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 

aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  

6.1. Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal 

5.10 a 5.12, o Pregoeiro informará às licitantes por meio de mensagem lançada no sistema que 

poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico

campo próprio disponibilizado no sistema. 

6.2. Havendo interposição de recurso na forma indicada no item 6.1, o Pregoeiroinformará aos 

recorrentes, por mensagem lançada no sistema, que poderão apresentar memoriais contendo as 

razões de recurso no prazo de 03 (três) dias após o encerramento da ses

demais licitantes, que poderão apresentar contrarrazões, em igual número de dias, os quais 

começarão a correr do término do prazo para apresentação de memoriais, sendo

assegurada vista imediata dos autos no endereço da unidade promotora da licitação, indicado no 

6.3. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos por meio eletrônico, no sítio 

www.bec.sp.gov.br, opção “RECURSO”. A apresentação de documentos relativos às peças 

uver, será efetuada mediante protocolo, observados os prazos 

6.4. A falta de interposição na forma prevista no item 6.1 importará a decadência do direito de 

recorrer, podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto do certame ao vencedor 

propor à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.

6.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e homol

6.6. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

DETRAN-SP 

5.12. Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre a 

o item 5.10, ou sobre a prorrogação de 

5.13. Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender às exigências para a habilitação, ou 

não sendo saneada a irregularidade fiscal, nos moldes dos itens 5.10 a 5.12, o Pregoeiro, 

respeitada a ordem de classificação de que trata o item 5.5, examinará a oferta subsequente de 

menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, 

te, até a apuração de uma oferta 

aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

6.1. Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal nos moldes dos itens 

5.10 a 5.12, o Pregoeiro informará às licitantes por meio de mensagem lançada no sistema que 

poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando 

6.2. Havendo interposição de recurso na forma indicada no item 6.1, o Pregoeiroinformará aos 

recorrentes, por mensagem lançada no sistema, que poderão apresentar memoriais contendo as 

razões de recurso no prazo de 03 (três) dias após o encerramento da sessão pública e, aos 

demais licitantes, que poderão apresentar contrarrazões, em igual número de dias, os quais 

começarão a correr do término do prazo para apresentação de memoriais, sendo-lhes 

tora da licitação, indicado no 

6.3. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos por meio eletrônico, no sítio 

apresentação de documentos relativos às peças 

uver, será efetuada mediante protocolo, observados os prazos 

6.4. A falta de interposição na forma prevista no item 6.1 importará a decadência do direito de 

recorrer, podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto do certame ao vencedor na própria sessão e 

propor à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório. 

6.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e homologará o procedimento 

6.6. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
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6.7. A adjudicação será feita por item, conforme detalhamento constante do Termo de 

Referência. 

 
 
7. DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO

7.1. À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, 

respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema.

7.2.  A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, implicará:

a) fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que foi 

interrompida. Neste caso, se a desconexão persistir por tempo sup

minutos, a sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada somente após comunicação 

expressa às licitantes de nova data e horário para a sua continuidade;

b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas lici

o término do período estabelecido no Edital.

7.3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão 

válida da sessão pública ou do certame.

 

8. DOS PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

8.1. Os bens serão fornecidos parceladamente até que seja atingida a quantidade total adquirida

nesta licitação, em atendimento às requisições periódicas 

Transito, em conformidade com o cronograma de entregas 

de Referência, que constitui Anexo I

8.1.1.. A primeira requisição, acompanhada do respectivo cronogram

fornecida à contratada na data de assinatura do contrato.  

8.1.2. O cronograma de entregas 

primeira entrega e para as demais entregas de 10 (d ez) uteis

fornecimento. 

8.3. As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa 

do número do contrato, do número 

contratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas e horários e endereço de entrega.

8.4. As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a 

comprovação do respectivo recebimento por parte da 

8.4.1. Os bens deverão ser entregues nos prazos estabelecidos no cronograma, contados a 

partir do recebimento da respectiva requisição.
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. A adjudicação será feita por item, conforme detalhamento constante do Termo de 

7. DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO  

7.1. À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, 

respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da inobservância de quaisquer 

sistema. 

7.2.  A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, implicará:

a) fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que foi 

interrompida. Neste caso, se a desconexão persistir por tempo sup

minutos, a sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada somente após comunicação 

expressa às licitantes de nova data e horário para a sua continuidade;

b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas lici

o término do período estabelecido no Edital. 

7.3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão 

válida da sessão pública ou do certame. 

S PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA  

necidos parceladamente até que seja atingida a quantidade total adquirida

, em atendimento às requisições periódicas pelo Departamento Estadual de 

, em conformidade com o cronograma de entregas e no(s) local(is) indicado(s) no Term

Anexo I  deste Edital. 

. A primeira requisição, acompanhada do respectivo cronogram

ontratada na data de assinatura do contrato.   

de entregas não fixará prazo inferior de 05 (cinco

primeira entrega e para as demais entregas de 10 (d ez) uteis

3. As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa 

do número do contrato, do número desta licitação, do número do processo, a identificação da 

ontratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas e horários e endereço de entrega.

4. As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a 

do respectivo recebimento por parte da contratada, inclusive 

Os bens deverão ser entregues nos prazos estabelecidos no cronograma, contados a 

partir do recebimento da respectiva requisição. 

DETRAN-SP 

. A adjudicação será feita por item, conforme detalhamento constante do Termo de 

7.1. À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, 

respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da inobservância de quaisquer 

7.2.  A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, implicará: 

a) fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que foi 

interrompida. Neste caso, se a desconexão persistir por tempo superior a 15 (quinze) 

minutos, a sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada somente após comunicação 

expressa às licitantes de nova data e horário para a sua continuidade; 

b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas licitantes, até 

7.3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão 

necidos parceladamente até que seja atingida a quantidade total adquirida 

pelo Departamento Estadual de 

e no(s) local(is) indicado(s) no Termo 

. A primeira requisição, acompanhada do respectivo cronograma de entrega, será 

cinco ) dias úteis para a 

primeira entrega e para as demais entregas de 10 (d ez) uteis  para o início do 

3. As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa 

o processo, a identificação da 

ontratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas e horários e endereço de entrega. 

4. As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a 

ontratada, inclusive por meio eletrônico. 

Os bens deverão ser entregues nos prazos estabelecidos no cronograma, contados a 
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8.4.2. Quando a requisição for encaminhada por meio eletrônico, o prazo para entrega terá 

início no segundo dia útil posterior à data do envio, independentemente de 

recebimento. A mensagem enviada pelo contratante será impressa e acostada ao

processo. 

8.5.Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, a critério do 

contratante, dentro dos limites legais, estima

06 (seis) meses , contados a partir 

8.6. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, 

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição 

dos produtos. 

 

9. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

9.1. As condições de recebimento do objeto são aquelas definidas pelo termo de contrato, cuja 

minuta constitui o Anexo V  deste Edital

 

10. DOS PAGAMENTOS  

10.1. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o 

constitui o Anexo V  deste Edital.

 

11. DA CONTRATAÇÃO 

11.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a assinatura de termo 

de contrato, cuja minuta integra este Edital como 

11.1.1. Se, por ocasião da formalização do contrato, algum dos documentos apresentados 

pela adjudicatária para fins de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista estiver 

com o prazo de validade expirado, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico 

hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 

documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 

justificada. 

11.1.2. Se não for possível atualizá

adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua 

situação de regularidade de que trata o item 11.1.1, mediante a apresentação das 

certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a contrat

se realizar. 
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8.4.2. Quando a requisição for encaminhada por meio eletrônico, o prazo para entrega terá 

início no segundo dia útil posterior à data do envio, independentemente de 

ecebimento. A mensagem enviada pelo contratante será impressa e acostada ao

Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, a critério do 

ontratante, dentro dos limites legais, estima-se o prazo para entrega total do objeto licitado

a partir da data da assinatura do contrato. 

. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, 

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição 

9. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

As condições de recebimento do objeto são aquelas definidas pelo termo de contrato, cuja 

deste Edital. 

10.1. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o termo de contrato, cuja minuta 

deste Edital. 

11.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a assinatura de termo 

de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo V. 

ocasião da formalização do contrato, algum dos documentos apresentados 

pela adjudicatária para fins de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista estiver 

com o prazo de validade expirado, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico 

ábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 

documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 

11.1.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de infor

adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua 

situação de regularidade de que trata o item 11.1.1, mediante a apresentação das 

certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a contrat

DETRAN-SP 

8.4.2. Quando a requisição for encaminhada por meio eletrônico, o prazo para entrega terá 

início no segundo dia útil posterior à data do envio, independentemente de confirmação de 

ecebimento. A mensagem enviada pelo contratante será impressa e acostada aos autos do 

Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, a critério do 

trega total do objeto licitadoem 

. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, 

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição 

As condições de recebimento do objeto são aquelas definidas pelo termo de contrato, cuja 

termo de contrato, cuja minuta 

11.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a assinatura de termo 

ocasião da formalização do contrato, algum dos documentos apresentados 

pela adjudicatária para fins de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista estiver 

com o prazo de validade expirado, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico 

ábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 

documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 

las por meio eletrônico hábil de informações, a 

adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua 

situação de regularidade de que trata o item 11.1.1, mediante a apresentação das 

certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não 
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11.1.3. Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização 

dos pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome da adjudicatária no 

“Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos

CADIN ESTADUAL”. Esta condição será considerada cumprida se a devedora comprovar 

que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do artigo 8º, §§ 1º e 2º. 

da Lei Estadual nº 12.799/2008.

11.1.4.  O “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas 

Sanções”, no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e o “Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas 

deverão ser consultados 

2.2.1 e 2.2.2 deste Edital.

11.1.5. Constitui também condição para a celebração da contratação, caso se trate de 

sociedade cooperativa, a indicação de gestor encarregado 

exclusividade perante o contratante.

. 

11.2. A adjudicatária deverá, no prazo de 5

convocação, comparecer perante o órgão ou entidade para assinatura do termo de contrato. O 

prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do interessado e aceita pela Administração. 

11.3. As demais licitantes classificadas serão convocadas para participar de nova sessão pública 

do pregão, com vistas à celebração da contratação, quando a adjudicatária:

a) deixar de comprovar sua regularidade fiscal, nos molde

invalidação do ato de habilitação com base no disposto na alínea “e”, do item 5.9;

b) for convocada dentro do prazo de validade de sua proposta e não apresentar a situação 

regular de que tratam os itens 11.1.1, 11.1.3 e 11

documento(s) indicado 

c) recusar-se a assinar o contrato; ou

d) for proibida de participar desta licitação, nos termos do item 2.2 deste Edital;

11.3.1. Essa nova sessão será realizada em prazo não in

contados da divulgação do aviso.

11.3.2. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de São 

Paulo - DOE e divulgação nos endereços eletrônicos 

www.imesp.com.br, opção “NEGÓCIOS PÚBLICOS”.
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11.1.3. Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização 

dos pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome da adjudicatária no 

“Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais 

CADIN ESTADUAL”. Esta condição será considerada cumprida se a devedora comprovar 

que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do artigo 8º, §§ 1º e 2º. 

da Lei Estadual nº 12.799/2008. 

11.1.4.  O “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas 

Sanções”, no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e o “Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas – CEIS”, no endereço http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis, 

verão ser consultados previamente à celebração da contratação, observando

2.2.1 e 2.2.2 deste Edital. 

11.1.5. Constitui também condição para a celebração da contratação, caso se trate de 

sociedade cooperativa, a indicação de gestor encarregado de representá

exclusividade perante o contratante. 

11.2. A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da 

convocação, comparecer perante o órgão ou entidade para assinatura do termo de contrato. O 

prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

ceita pela Administração.  

11.3. As demais licitantes classificadas serão convocadas para participar de nova sessão pública 

do pregão, com vistas à celebração da contratação, quando a adjudicatária:

a) deixar de comprovar sua regularidade fiscal, nos moldes do item 5.10, ou na hipótese de 

invalidação do ato de habilitação com base no disposto na alínea “e”, do item 5.9;

b) for convocada dentro do prazo de validade de sua proposta e não apresentar a situação 

regular de que tratam os itens 11.1.1, 11.1.3 e 11.1.4, ou deixar de apresentar o(s) 

documento(s) indicado  no item 11.1.5 ;  

se a assinar o contrato; ou 

d) for proibida de participar desta licitação, nos termos do item 2.2 deste Edital;

11.3.1. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 03 (três) dias úteis, 

contados da divulgação do aviso. 

3.2. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de São 

DOE e divulgação nos endereços eletrônicos 

www.imesp.com.br, opção “NEGÓCIOS PÚBLICOS”. 
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11.1.3. Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização 

dos pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome da adjudicatária no 

e Entidades Estaduais – 

CADIN ESTADUAL”. Esta condição será considerada cumprida se a devedora comprovar 

que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do artigo 8º, §§ 1º e 2º. 

11.1.4.  O “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-

Sanções”, no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e o “Cadastro Nacional de Empresas 

CEIS”, no endereço http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis, 

previamente à celebração da contratação, observando-se os itens 

11.1.5. Constitui também condição para a celebração da contratação, caso se trate de 

de representá-la com 

(cinco) dias corridos contados da data da 

convocação, comparecer perante o órgão ou entidade para assinatura do termo de contrato. O 

prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

11.3. As demais licitantes classificadas serão convocadas para participar de nova sessão pública 

do pregão, com vistas à celebração da contratação, quando a adjudicatária: 

s do item 5.10, ou na hipótese de 

invalidação do ato de habilitação com base no disposto na alínea “e”, do item 5.9; 

b) for convocada dentro do prazo de validade de sua proposta e não apresentar a situação 

, ou deixar de apresentar o(s) 

d) for proibida de participar desta licitação, nos termos do item 2.2 deste Edital; 

ferior a 03 (três) dias úteis, 

3.2. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de São 

DOE e divulgação nos endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.br e 
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11.3.3. Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar

itens 5.7 a 5.10 e itens 6.1 a 6.7, todos deste Edital.

 

12. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

12.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração 

São Paulo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer 

atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, sem

ou criminal, quando couber. 

12.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas 

previstas na Resolução cuja cópia constitui 

prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP, no 

Aplicação e Registro de Sanções Administrativas 

www.esancoes.sp.gov.br, e também no “Cadastro Nacional de

Suspensas – CEIS”, no endereço http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis.

12.3. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

12.4. O contratante poderá descontar das faturas os valores correspondentes às multa

eventualmente lhe forem aplicadas por descumprimento de obrigações estabelecidas neste 

Edital, seus anexos ou no termo de contrato

12.5. A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra 

princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou 

corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração 

de processo administrativo de responsabilização 

Decreto Estadual nº 60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas 

previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/1993, e no artigo 7º da Lei

10.520/2002. 

 

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

13.1. Não será ex igida a prestação de garantia para a contratação re sultante desta 

licitação.  

14.  DAS IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENT OS
 

14.1. Qualquer pessoa poderá

Pregão Eletrônicoem até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada 

pública. 
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11.3.3. Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se

itens 5.7 a 5.10 e itens 6.1 a 6.7, todos deste Edital. 

12. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  

12.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Estado de 

São Paulo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer 

atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, sem prejuízo da responsabilidade civil 

12.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas 

previstas na Resolução cuja cópia constitui Anexo IV  deste Edital, garantido o exercício de 

prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP, no “Sistema Eletrônico de 

Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções”, no endereço 

www.esancoes.sp.gov.br, e também no “Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

CEIS”, no endereço http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis.

12.3. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

12.4. O contratante poderá descontar das faturas os valores correspondentes às multa

forem aplicadas por descumprimento de obrigações estabelecidas neste 

, seus anexos ou no termo de contrato. 

12.5. A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra 

ração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou 

corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração 

processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e 

Decreto Estadual nº 60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas 

previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/1993, e no artigo 7º da Lei

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL  

igida a prestação de garantia para a contratação re sultante desta 

14.  DAS IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENT OS 

ualquer pessoa poderápedir esclarecimentosou impugnar o ato convocatório

té 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão 

DETRAN-SP 

se-ão as disposições dos 

direta e indireta do Estado de 

São Paulo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer 

prejuízo da responsabilidade civil 

12.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas 

deste Edital, garantido o exercício de 

“Sistema Eletrônico de 

Sanções”, no endereço 

Empresas Inidôneas e 

CEIS”, no endereço http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis. 

12.3. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 

12.4. O contratante poderá descontar das faturas os valores correspondentes às multas que 

forem aplicadas por descumprimento de obrigações estabelecidas neste 

12.5. A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra 

ração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou 

corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração 

nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e do 

Decreto Estadual nº 60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas 

previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº 

igida a prestação de garantia para a contratação re sultante desta 

ato convocatório deste 

para a abertura da sessão 
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14.2. As impugnações e os pedido

em campo próprio do sistema, encontrado na opção “EDITAL”.

14.3. As impugnações serão decididas

respondidos pelo Pregoeiro 

pública.  

14.4. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será 

realização da sessão pública, se for o caso.

14.5. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

14.6. As decisões das impugnações e 

entranhados aos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

interessado. 

14.7. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo licitante, das condições 

previstas neste Edital e em seus anexos, em especial no Te

termo de contrato.  

 

15.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que nã

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

15.2. Os casos omissos serão solucionados pelo Pregoeiro e as que

pelo Departamento de Contratações Eletrônicas, da Secretaria da Fazenda

15.3. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, 

observado o disposto no artigo 14, inciso IX, do R

serem assinadas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio.

15.4. O sistema manterá sigilo quanto à identidade das licitantes:

15.4.1. Para o Pregoeiro, até a etapa de negociação com o autor da melhor oferta; 

15.4.2. Para os demais, até a etapa de habilitação;

15.5. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar err

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo

eficácia para fins de habilitação e classificação.
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pedidos de esclarecimentos serão formulad

em campo próprio do sistema, encontrado na opção “EDITAL”. 

decididas pelo subscritor do Edital e os pedidos de 

regoeiro até o dia útil anterior à data fixada para 

. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 

realização da sessão pública, se for o caso. 

pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

impugnações e as respostas aos pedidos de 

os autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

14.7. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo licitante, das condições 

previstas neste Edital e em seus anexos, em especial no Termo de Referência e na minuta de 

GERAIS 

.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que nã

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

. Os casos omissos serão solucionados pelo Pregoeiro e as questões relativas ao sistema, 

pelo Departamento de Contratações Eletrônicas, da Secretaria da Fazenda

sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, 

no artigo 14, inciso IX, do Regulamento anexo à Resolução CC

serem assinadas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio. 

gilo quanto à identidade das licitantes: 

.1. Para o Pregoeiro, até a etapa de negociação com o autor da melhor oferta; 

.2. Para os demais, até a etapa de habilitação; 

15.5. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar err

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo

eficácia para fins de habilitação e classificação. 
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formulados por meio eletrônico, 

pedidos de esclarecimentos 

dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão 

designada nova data para 

pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

pedidos de esclarecimentosserão 

os autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

14.7. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo licitante, das condições 

rmo de Referência e na minuta de 

.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

stões relativas ao sistema, 

pelo Departamento de Contratações Eletrônicas, da Secretaria da Fazenda. 

sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, 

egulamento anexo à Resolução CC-27/2006, a 

.1. Para o Pregoeiro, até a etapa de negociação com o autor da melhor oferta;  

15.5. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
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15.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 

e do interesse público. 

15.7. O resultado deste Pregão e os demais atos perti

publicação, serão divulgados no Diário Oficial do Estado e nos sítios eletrônicos 

www.imesp.com.br, opção “NEGÓCIOS PÚBLICOS” e 

ELETRÔNICO”.  

15.8.  Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

 

16. DOS ANEXOS 
 

16.1. Integram o presente Edital: 

 Anexo I – Termo de Referência;

 Anexo II – Modelo de planilha de proposta;

 Anexo III – Modelos de Declarações;

 Anexo IV – Cópia da Resolução

 Anexo V – Minuta de Termo de Contrato;
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satendimento de exigências formais não essenciais não importará 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 

. O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à 

publicação, serão divulgados no Diário Oficial do Estado e nos sítios eletrônicos 

www.imesp.com.br, opção “NEGÓCIOS PÚBLICOS” e www.bec.sp.gov.br

Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

. Integram o presente Edital:  

Termo de Referência; 

Modelo de planilha de proposta; 

Modelos de Declarações; 

ResoluçãoSEP-6,de27/06/90; 

Minuta de Termo de Contrato;  

São Paulo, 06 de Março de 2017. 

CLAUDIA SANTOS FAGUNDES 
Diretora Setorial de Administração 
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satendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 

nentes a esta licitação, sujeitos à 

publicação, serão divulgados no Diário Oficial do Estado e nos sítios eletrônicos 

www.bec.sp.gov.br, opção “PREGÃO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. 
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1. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE:
 

Item  Material  

01 

 
Caneta Esferográfica; Corpo Em 
Resina Termoplástica; Formato 
do Corpo Sextavado; Modelo 
Descartável; Corpo 
Com Respiro; Ponta Em Latão; 
Com Esfera de Tungstenio; 
Espessura de 1,0mm, Media; 
Rendimento Mínimo de Escrita 
De: 1700 Metros; Na Cor Azul; 
Com Tampa Protetora Removível 
Ventilada, Na Cor Da Tinta; 
Topeteira (tampa do Topo) Fixa;
 

02 

 
Caneta Esferográfica; Corpo Em 
Resina Termoplástica; Formato 
do Corpo Sextavado; Modelo 
Descartável; Corpo Translucido 
Com Respiro; Ponta Em Latão; 
Com Esfera de Tungstenio
Espessura de 1,0mm, Media; 
Rendimento Mínimo de Escrita 
De: 1700 Metros; Na Cor Preta; 
Com Tampa Protetora Removível 
Ventilada Na Cor Da Tinta; 
Topeteira (tampa do Topo) Fixa;

03 

Caneta Esferográfica; Corpo Em 
Resina Termoplástica; Formato 
do Corpo Sextavado; Modelo 
Descartável; Corpo Translucido 
Com Respiro; Ponta Em Latão; 
Com Esfera de Tungstenio; 
Espessura de 1,0mm, Media; 
Rendimento Mínimo de Escrita 
De: 1700 Metros; Na Cor 
Vermelha; Com Tampa Protetora 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

QUANTIDADE:  

CÓDIGO 
BEC 

Unidade de 
Medida  
BEC 

Caneta Esferográfica; Corpo Em 
Resina Termoplástica; Formato 
do Corpo Sextavado; Modelo 
Descartável; Corpo Translucido 
Com Respiro; Ponta Em Latão; 
Com Esfera de Tungstenio; 
Espessura de 1,0mm, Media; 
Rendimento Mínimo de Escrita 
De: 1700 Metros; Na Cor Azul; 
Com Tampa Protetora Removível 
Ventilada, Na Cor Da Tinta; 
Topeteira (tampa do Topo) Fixa; 

3426491 

CAIXA 
C/50 

UNIDADE
S 
UF 61 

Caneta Esferográfica; Corpo Em 
Resina Termoplástica; Formato 
do Corpo Sextavado; Modelo 
Descartável; Corpo Translucido 
Com Respiro; Ponta Em Latão; 
Com Esfera de Tungstenio; 
Espessura de 1,0mm, Media; 
Rendimento Mínimo de Escrita 
De: 1700 Metros; Na Cor Preta; 
Com Tampa Protetora Removível 
Ventilada Na Cor Da Tinta; 
Topeteira (tampa do Topo) Fixa; 

3432173 

CAIXA C/
50 

UNIDADE
S 
UF 61 

Caneta Esferográfica; Corpo Em 
Resina Termoplástica; Formato 
do Corpo Sextavado; Modelo 
Descartável; Corpo Translucido 
Com Respiro; Ponta Em Latão; 
Com Esfera de Tungstenio; 
Espessura de 1,0mm, Media; 
Rendimento Mínimo de Escrita 
De: 1700 Metros; Na Cor 

rmelha; Com Tampa Protetora 

3432181 

CAIXA C/ 
50 

UNIDADE
S 
UF 61 

DETRAN-SP 

Unidade de 
 Quantidade  

 

UNIDADE 900 

C/ 

UNIDADE 600 

C/ 

UNIDADE 300 
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Removível Ventilada Na Cor Da 
Tinta; Topeteira (tampa do Topo) 
Fixa; 
 
 

04 
Caneta Marca Texto; Corpo Em 
Polipropileno Opaco; Ponta 3 a 
5mm; Na Cor Amarela;
 

05 

Lápis; Corpo Em Madeira; Na 
Cor Preta Envernizada; No 
Formato Redondo; Materia da 
Carga Mina Grafite; Numero 02; 
Medindo No Mínimo 170mm; 
Nome do Fabricante Gravado No 
Lápis; Com Identificação do 
Fornecedor Na Embalagem; 
Acessório Adicional: Sem 
Acessório; 

06 Clipe; de aço; Formato Paralelo; 
Galvanizado; Nr. 2/0;

07 
Clipe; de aço ; Formato Paralelo ; 
Galvanizado ; Nr. 6/0 ;

08 
Colchete; Latonado; Tamanho N. 
6; 

09 
Colchete; Latonado; Tamanho N. 
12; 

10 

Régua de Uso Escolar/escritorio; 
Tipo Reta; Em Poliestireno 
Medindo 30 Cm; Com 3 Mm de 
Espessura; Escala Milimetrica; 
Na Cor Cristal; 

11 

Registrador Az; de Papelão 
Reforçado; Lombada Larga; 
Tamanho Oficio (350x280)mm 
(axl) (+-75mm-lombo), Na Cor 
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Removível Ventilada Na Cor Da 
Tinta; Topeteira (tampa do Topo) 

Caneta Marca Texto; Corpo Em 
Polipropileno Opaco; Ponta 3 a 
5mm; Na Cor Amarela; 

1038281 

CAIXA 
C/12 

UNIDADE
S UF 188

Lápis; Corpo Em Madeira; Na 
Cor Preta Envernizada; No 
Formato Redondo; Materia da 
Carga Mina Grafite; Numero 02; 
Medindo No Mínimo 170mm; 
Nome do Fabricante Gravado No 
Lápis; Com Identificação do 
Fornecedor Na Embalagem; 

Adicional: Sem 

1698605 

 

DUZIAS
UF 8 

Clipe; de aço; Formato Paralelo; 
Galvanizado; Nr. 2/0; 

1438301 

 

CAIXA C/
100 
UNIDADE
S UF38 

Clipe; de aço ; Formato Paralelo ; 
Galvanizado ; Nr. 6/0 ; 

42528 

CAIXA 
C/50 
UNIDADE
S UF 61

Colchete; Latonado; Tamanho N. 
730939 

CAIXA C/
72 

UNIDADE
S UF 220

Colchete; Latonado; Tamanho N. 
547360 

CAIXA C/
72 

UNIDADE
S UF220

Régua de Uso Escolar/escritorio; 
; Em Poliestireno 

Medindo 30 Cm; Com 3 Mm de 
Espessura; Escala Milimetrica; 

3897575 UNIDADE
S UF 1 

Registrador Az; de Papelão 
Reforçado; Lombada Larga; 
Tamanho Oficio (350x280)mm 

lombo), Na Cor 

2820625 

PACOTE
C/ 4 
UNIDADE
S UF190

DETRAN-SP 

UNIDADE
UF 188 

900 

 
600 

C/ 

UNIDADE
 

540 

UNIDADE
 

300 

C/ 

UNIDADE
UF 220 

6000 

C/ 

UNIDADE
UF220 

1200 

UNIDADE
1200 

PACOTE 

UNIDADE
UF190 

900 
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Preta; Com Ferragem de 
Alavanca Cromada; Com Visor 
Porta Etiqueta; 

12 

Cola de Papelaria; Bastão; para 
Uso Diversos; a Base de Eter de 
Poliglucosideo; Atoxica; 
Acondicionada Em Tubo Bastão; 
Pesando 10 Gr; Na Cor Branca; 
Com Validade Mínima 
a Partir Da Data de Entrega; 
Com Selo do Inmetro Na 
Embalagem do Produto;

13 

Cola de Papelaria; Liquida; para 
Uso Escolar; a Base de Agua, 
Lavável; Atoxica
Econômico; Secagem Normal; 
Acondicionada Em Frasco; 
Pesando 40 Gr; Na Cor Branca; 
Com Validade Mínima de 1 Ano 
a Partir Da Data de Entrega;

14 

Formulário Continuo
Papelaria; Sem Impressão ; 
Medindo (280 x 240)mm ; Com 1 
Via, 80 Colunas ; Composto de 
Celulose Efc(isento de Cloro), 
Alcalino ; Com Gramatura de 56 
G/m2 ; Umidade 7% ; Com 
Opacidade Mínima de 80% ; 
Limite Máximo Tolerável de 
Pintas 4mm/m2 ; Com 
Microsserrilhas Horizontais e 
Verticais ; Normas ABNT
devendo Atender Todas Normas 
a Seguir Nbr 12328, 11721, 
8259, 2471 ; 

15 
Fita Adesiva de Papelaria; 
Polipropileno; Medindo 
(48mmx45m); Transparente;

16 
Fita Adesiva de Papelaria; 
Polipropileno; Medindo 
(12mmx65m); Transparente;

17 
Fita Adesiva de Papelaria; 
Polipropileno; Medindo 
(50mmx50m); Marrom;

18 Grampo para Grampeador; 
Cobreado; Medindo 26/6;
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Preta; Com Ferragem de 
Alavanca Cromada; Com Visor 

Cola de Papelaria; Bastão; para 
Uso Diversos; a Base de Eter de 
Poliglucosideo; Atoxica; 
Acondicionada Em Tubo Bastão; 
Pesando 10 Gr; Na Cor Branca; 
Com Validade Mínima de 1 Ano 
a Partir Da Data de Entrega; 
Com Selo do Inmetro Na 
Embalagem do Produto; 

2574772 

CAIXA 
C/12 

UNIDADE
S 
UF 188 

Cola de Papelaria; Liquida; para 
Uso Escolar; a Base de Agua, 
Lavável; Atoxica, Bico 
Econômico; Secagem Normal; 
Acondicionada Em Frasco; 
Pesando 40 Gr; Na Cor Branca; 
Com Validade Mínima de 1 Ano 
a Partir Da Data de Entrega; 

2573326 

CAIXA C/
12 

UNIDADE
S UF 188

Formulário Continuo de 
Papelaria; Sem Impressão ; 
Medindo (280 x 240)mm ; Com 1 
Via, 80 Colunas ; Composto de 
Celulose Efc(isento de Cloro), 
Alcalino ; Com Gramatura de 56 
G/m2 ; Umidade 7% ; Com 
Opacidade Mínima de 80% ; 
Limite Máximo Tolerável de 
Pintas 4mm/m2 ; Com 

serrilhas Horizontais e 
Verticais ; Normas ABNT-
devendo Atender Todas Normas 
a Seguir Nbr 12328, 11721, 

4774744 

CAIXA 
C/3.000 
FOLHAS
UF 682 

Fita Adesiva de Papelaria; 
Polipropileno; Medindo 
(48mmx45m); Transparente; 

2733579 UNIDADE
S UF 1 

Fita Adesiva de Papelaria; 
Polipropileno; Medindo 
(12mmx65m); Transparente; 

711705 UNIDADE
S UF1 

Fita Adesiva de Papelaria; 
Polipropileno; Medindo 
(50mmx50m); Marrom; 

42587 UNIDADE
 UF 1 

Grampo para Grampeador; 
Medindo 26/6; 

183385 CAIXA 
C/5.000 

DETRAN-SP 

UNIDADE

 

840 

C/ 

UNIDADE
UF 188 

480 

3.000 
S 
 

600 

UNIDADE 1200 

UNIDADE 600 

UNIDADES 1200 

 
6000 
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19 Grampo para Grampeador; 
Galvanizado; Medindo 23/6;

20 

Grampeador; de Mesa; Estrutura 
de Metal; Base de Apoio Em 
Plástico; (6,5 x 4,0 x 18)cm 
(axlxp); Na Cor Preta; Grampo 
26/6 e 24/8; Com Capacidade 
Minima para Grampear 25 
Folhas; Apoio Anatomico 
Emborrachado, Alcance 100 Mm; 
Garantia de 6 Meses
entrega na unidade

21 

Livro Ata de Papelaria; Medindo 
(220x320)mm Vertical; Capa 
Pesando 1250g/m2; Revestida 
Com Papel Kraft, Pesando 
80g/m2; Na Cor Preta; Com 
100fls(numeradas); Papel Off
set, Pesando 56g/m2;

22 

Caixa para Arquivo; Em Papelão, 
revestido Em Kraft; 
(360x250x135)mm; Na Cor 
Parda; 

23 
Barbante; de Algodão; Com 08 
Fios; Rolo 225gr, 
Aproximadamente 200m;

24 Elástico; de Látex; Nr
Medindo 210 Mm Compr.(+/
Tolerância) x 10 Mm (larg.);

25 
Elástico; de Látex; Nr 18, Na Cor 
Bege 

26 

Bobina de Papel para Dispenser 
de Senhas; Em 1
Impressora Térmica; Em Papel 
Térmico; Gramatura de 56 G/m2, 
de Alta Sensibilidade; Medindo 
57mm (largura) x 65mm 
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UNIDADE
S UF 219

Grampo para Grampeador; 
Galvanizado; Medindo 23/6; 4108701 

CAIXA C/
5.000 

UNIDADE
S UF 219

Grampeador; de Mesa; Estrutura 
de Metal; Base de Apoio Em 
Plástico; (6,5 x 4,0 x 18)cm 

); Na Cor Preta; Grampo 
26/6 e 24/8; Com Capacidade 
Minima para Grampear 25 
Folhas; Apoio Anatomico 
Emborrachado, Alcance 100 Mm; 
Garantia de 6 Meses a partir da 
entrega na unidade; 

3659780 UNIDADE
UF 1 

Livro Ata de Papelaria; Medindo 
(220x320)mm Vertical; Capa 
Pesando 1250g/m2; Revestida 
Com Papel Kraft, Pesando 
80g/m2; Na Cor Preta; Com 
100fls(numeradas); Papel Off-
set, Pesando 56g/m2; 

1229168 UNIDADE
UF 1 

Caixa para Arquivo; Em Papelão, 
revestido Em Kraft; 
(360x250x135)mm; Na Cor 

1637541 

PACOTE 
C/25 
UNIDADE
S UF 566

Barbante; de Algodão; Com 08 
Fios; Rolo 225gr, 
Aproximadamente 200m; 

47503 UNIDADE
S UF 1 

Elástico; de Látex; Nr 86, 
Medindo 210 Mm Compr.(+/- 5 % 
Tolerância) x 10 Mm (larg.); 

2004119 

PACOTE
C/ 500 

GRAMA
UF187 

Elástico; de Látex; Nr 18, Na Cor 
2974355 

PACOTE
C/ 500 

GRAMA
UF 187 

Bobina de Papel para Dispenser 
de Senhas; Em 1 Via, para 
Impressora Térmica; Em Papel 
Térmico; Gramatura de 56 G/m2, 
de Alta Sensibilidade; Medindo 
57mm (largura) x 65mm 

3114872 UNIDADE
S UF1 

DETRAN-SP 

UNIDADE
UF 219 

C/ 

UNIDADE
UF 219 

300 

UNIDADES 1020 

UNIDADES 1800 

PACOTE 

UNIDADE
UF 566 

1500 

UNIDADE
2400 

PACOTE 

S 
480 

PACOTE 

S 
 

600 

UNIDADE 9000 
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(diametro Externo), Tubete 
Interno de 12mm de Diâmetro; 
Bobina Com 40m; Na Cor 
Amarela, Sem Impressão;

27 

Tinta para Carimbo; Na Cor 
Preta; a Base de Agua; para 
Carimbo Auto Entintador; Com 
Garantia mínimade 12 Meses
partir da entrega na unidade

28 

Almofada para Carimbo; de 
Feltro, Em Estojo Plástico; Com 
Entintamento; Tinta Na Cor 
Preta; No Tamanho 4, 
Medindo(10,5x18)cm;

29 

Marcador de Pagina; No Formato 
Setinha; Em Filme de Poliester; 
Embalagem Com 5
Com 20 Folhas (cada Cor) Auto 
Adesivas Reposicionáveis (cada 
Unidade); Medindo (42x12)mm 
(larg.x Comp.); Sem Borda; 
Embalagem Com 5 Cores 
Sortidas; Apresentada Em Uma 
Única Cartela; 

30 

Tesoura Escolar; de aço 
Inoxidável; Medindo 11 Cm; 
Cabo Polipropileno Atóxico; 
Cabo Preto; para Destro; Com 3 
Dedos, com Rebite; de Aco; 
Arredondada; Garantia Contra 
Defeito de Fabricação Por 
Tempo Indeterminado;

31 

Recado Auto Adesivo; Em Papel 
Off-set,com Adesivo Acrílico 
Reposicionavel; Medindo 
(38x50)mm, Sem Pauta, 
Validade 24 Meses
entrega na unidade
Rosa, Amarelo, Verde, Laranja, 
Em Blocos Individuais 
Apresentado Em Embalagem 
Única 

2. PRAZO DE ENTREGA: 
 
O objeto desta licitação deverá ser entregue em con formidade com o cronograma de 
entrega.  
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(diametro Externo), Tubete 
Interno de 12mm de Diâmetro; 
Bobina Com 40m; Na Cor 
Amarela, Sem Impressão; 
Tinta para Carimbo; Na Cor 
Preta; a Base de Agua; para 
Carimbo Auto Entintador; Com 
Garantia mínimade 12 Mesesa 
partir da entrega na unidade;; 

3387259 

FRASCO 
C/40 
MILILITRO 
UF 93 

Almofada para Carimbo; de 
Feltro, Em Estojo Plástico; Com 
Entintamento; Tinta Na Cor 
Preta; No Tamanho 4, 
Medindo(10,5x18)cm; 

1339087 UNIDADE

Marcador de Pagina; No Formato 
Setinha; Em Filme de Poliester; 
Embalagem Com 5 Unidades 
Com 20 Folhas (cada Cor) Auto 
Adesivas Reposicionáveis (cada 
Unidade); Medindo (42x12)mm 
(larg.x Comp.); Sem Borda; 
Embalagem Com 5 Cores 
Sortidas; Apresentada Em Uma 

2776111 

CARTELA 
C/5 
UNIDADE
S UF380

Tesoura Escolar; de aço 
Inoxidável; Medindo 11 Cm; 
Cabo Polipropileno Atóxico; 
Cabo Preto; para Destro; Com 3 
Dedos, com Rebite; de Aco; 
Arredondada; Garantia Contra 
Defeito de Fabricação Por 
Tempo Indeterminado; 

1720228 UNIDADE
 UF 1 

Recado Auto Adesivo; Em Papel 
set,com Adesivo Acrílico 

Reposicionavel; Medindo 
(38x50)mm, Sem Pauta, 
Validade 24 Mesesa partir da 
entrega na unidade; Na Cor 
Rosa, Amarelo, Verde, Laranja, 
Em Blocos Individuais 
Apresentado Em Embalagem 

3360938 

PACOTE 
C/ 4 
BLOCOS 
100 FLS 
UF 1515

 

O objeto desta licitação deverá ser entregue em con formidade com o cronograma de 

DETRAN-SP 

FRASCO 

MILILITRO 
1800 

UNIDADES 900 

CARTELA 

UNIDADE
S UF380 

540 

UNIDADES 780 

OTE 

BLOCOS 
100 FLS 
UF 1515 

600 

O objeto desta licitação deverá ser entregue em con formidade com o cronograma de 
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As entregas deverão ocorrer até o dia 10 (dez) de c ada mês, com exceção da 1° 
entrega que deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias ap ós a assinatura do contrato
 
 
3. LOCAIS DE ENTREGA: 
 
Unidade (s) 
 
Almoxarifado do DETRAN

 
 
4. CRONOGRAMA DE ENTREGAS
 
Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, dentro dos
legais, a critério do contratante, estima
do contrato, o prazo para entrega total do objeto licitado
 
O contratante estima as quantidades mensais a ser requisitadas no seguinte cronograma:
 

CRONOGRAMA DE ENTREGA
 

Item Material/Mes 

1 Caneta Azul 

2 Caneta Preta 

3 Caneta vermelha 

4 Caneta marca texto 

5 Lápis Preto nº 02 

6 Clipes nº 02 

7 Clipes nº 06 

8 Colchet nº 06 

9 Colchete nº 12 

10 Regua 30 cm 

11 Registrador A-Z 

12 Cola Bastão 

13 Cola Líquida 

14 

Formulário Continuo de 

Papelaria 

15 Fita transparente grande

16 Fita transparente Media

17 Fita Adesiva de Papelaria

18 Grampo para grampeador 
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As entregas deverão ocorrer até o dia 10 (dez) de c ada mês, com exceção da 1° 
entrega que deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias ap ós a assinatura do contrato

Endereço completo para entrega

Almoxarifado do DETRAN-SP  
Avenida do Estado nº 846 
São Paulo, SP – CEP: 01108

. CRONOGRAMA DE ENTREGAS  

Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, dentro dos
ontratante, estima-se em 06 (seis) meses contados da data da assinatura 

do contrato, o prazo para entrega total do objeto licitado. 

ontratante estima as quantidades mensais a ser requisitadas no seguinte cronograma:

 
CRONOGRAMA DE ENTREGA  

Mar Abr Mai Jun 

150 150 150 150 

100 100 100 100 

50 50 50 50 

150 150 150 150 

100 100 100 100 

90 90 90 90 

50 50 50 50 

1000 1000 1000 1000 

200 200 200 200 

200 200 200 200 

150 150 150 150 

140 140 140 140 

80 80 80 80 

Formulário Continuo de 

100 100 100 100 

Fita transparente grande 200 200 200 200 

Fita transparente Media 100 100 100 100 

Fita Adesiva de Papelaria 200 200 200 200 

Grampo para grampeador 1000 1000 1000 1000 

DETRAN-SP 

As entregas deverão ocorrer até o dia 10 (dez) de c ada mês, com exceção da 1° 
entrega que deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias ap ós a assinatura do contrato  

Endereço completo para entrega  
Avenida do Estado nº 846 – Bom Retiro – 

CEP: 01108-000 

Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, dentro dos limites 
contados da data da assinatura 

ontratante estima as quantidades mensais a ser requisitadas no seguinte cronograma: 

Jul Ago 

150 150 

100 100 

50 50 

150 150 

100 100 

90 90 

50 50 

 1000 1000 

200 200 

200 200 

150 150 

140 140 

80 80 

100 100 

200 200 

100 100 

200 200 

 1000 1000 
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26/6 

19 

Grampo para grampeador 

23/6 

20 Grampeador mesa 

21 Livro ata 100 fls. 

22 Caixa de arquivo 

23 Barbante algodão 8 fios

24 Elástico nº 86 

25 Elástico nº 18 

26 Bobina para senha 

27 tinta preta 

28 Almofada para Carimbo

29 marcador de página 

30 Tesoura 

31 Recado auto adesivo 
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Grampo para grampeador 

50 50 50 50 

170 170 170 170 

300 300 300 300 

250 250 250 250 

Barbante algodão 8 fios 400 400 400 400 

80 80 80 80 

100 100 100 100 

1500 1500 1500 1500 

300 300 300 300 

Almofada para Carimbo 150 150 150 150 

90 90 90 90 

130 130 130 130 

100 100 100 100 
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50 50 

170 170 

300 300 

250 250 

400 400 

80 80 

100 100 

 1500 1500 

300 300 

150 150 

90 90 

130 130 

100 100 

 



 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
 

 
 

 

 
MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

ITEM MATERIAL  

01 

 
Caneta Esferográfica; 
Corpo Em Resina 
Termoplástica; Formato 
do Corpo Sextavado; 
Modelo Descartável; 
Corpo Translucido Com 
Respiro; Ponta Em 
Latão; Com Esfera de 
Tungstenio; Espessura 
de 1,0mm, Media; 
Rendimento Mínimo de 
Escrita De: 1700 Metros; 
Na Cor Azul; Com 
Tampa Protetora 
Removível Ventilada, Na 
Cor Da Tinta; Topeteira 
(tampa do Topo) Fixa;
 

02 

 
Caneta Esferográfica; 
Corpo Em Resina 
Termoplástica; Formato 
do Corpo Sextavado; 
Modelo Descartável; 
Corpo Translucido Com 
Respiro; Ponta Em 
Latão; Com Esfera de 
Tungstenio; Espessura 
de 1,0mm, Media; 
Rendimento Mínimo de 
Escrita De: 1700 Metros; 
Na Cor Preta; Com 
Tampa Protetora 
Removível Ventilada Na 
Cor Da Tinta; Topeteira 
(tampa do Topo) Fixa;

03 
Caneta Esferográfica; 
Corpo Em Resina 
Termoplástica; Formato 
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ANEXO II 

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA  
 

CÓDIGO 
BEC 

QUANTIDADE  
(UNIDADE DE 
FORNECIMENTO) 

VALOR 
UNITÁRIO

Caneta Esferográfica; 
Corpo Em Resina 
Termoplástica; Formato 
do Corpo Sextavado; 
Modelo Descartável; 
Corpo Translucido Com 
Respiro; Ponta Em 
Latão; Com Esfera de 

; Espessura 
de 1,0mm, Media; 
Rendimento Mínimo de 
Escrita De: 1700 Metros; 
Na Cor Azul; Com 
Tampa Protetora 
Removível Ventilada, Na 
Cor Da Tinta; Topeteira 
(tampa do Topo) Fixa; 

3426491 

900 

CAIXA c/ 50 

UNIDADES 
 

 

Caneta Esferográfica; 

Termoplástica; Formato 
do Corpo Sextavado; 
Modelo Descartável; 
Corpo Translucido Com 

Latão; Com Esfera de 
Tungstenio; Espessura 

Rendimento Mínimo de 
Escrita De: 1700 Metros; 

Removível Ventilada Na 
Cor Da Tinta; Topeteira 
(tampa do Topo) Fixa; 

3432173 

600 

CAIXAc/ 50 

UNIDADES 
 

 

Caneta Esferográfica; 
Corpo Em Resina 
Termoplástica; Formato 

3432181 
300 CAIXA c/ 50 

UNIDADES 
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VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 
DO ITEM 
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do Corpo Sextavado; 
Modelo Descartável; 
Corpo Translucido 
Respiro; Ponta Em 
Latão; Com Esfera de 
Tungstenio; Espessura 
de 1,0mm, Media; 
Rendimento Mínimo de 
Escrita De: 1700 Metros; 
Na Cor Vermelha; Com 
Tampa Protetora 
Removível Ventilada Na 
Cor Da Tinta; Topeteira 
(tampa do Topo) Fixa;
 
 

04 

Caneta Marca Texto; 
Corpo Em Polipropileno 
Opaco; Ponta 3 a 5mm; 
Na Cor Amarela; 
 

05 

Lápis; Corpo Em 
Madeira; Na Cor Preta 
Envernizada; No 
Formato Redondo; 
Materiada Carga Mina 
Grafite; Numero 02; 
Medindo No Mínimo 
170mm; Nome do 
Fabricante Gravado No 
Lápis; Com Identificação 
do Fornecedor Na 
Embalagem; Acessório 
Adicional: Sem 
Acessório; 

06 
Clipe; de aço; Formato 
Paralelo; Galvanizado; 
Nr. 2/0; 

07 
Clipe; de aço ; Formato 
Paralelo ; Galvanizado ; 
Nr. 6/0 ; 

08 Colchete; Latonado; 
Tamanho N. 6; 

09 Colchete; Latonado; 
Tamanho N. 12; 
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do Corpo Sextavado; 
Modelo Descartável; 

 Com 
Respiro; Ponta Em 
Latão; Com Esfera de 
Tungstenio; Espessura 
de 1,0mm, Media; 
Rendimento Mínimo de 
Escrita De: 1700 Metros; 
Na Cor Vermelha; Com 
Tampa Protetora 
Removível Ventilada Na 
Cor Da Tinta; Topeteira 
(tampa do Topo) Fixa; 

Caneta Marca Texto; 
Corpo Em Polipropileno 
Opaco; Ponta 3 a 5mm; 1038281 900 CAIXA c/ 12 

UNIDADES  

 

Madeira; Na Cor Preta 

a Carga Mina 
Grafite; Numero 02; 
Medindo No Mínimo 

Fabricante Gravado No 
Lápis; Com Identificação 

Embalagem; Acessório 

1698605 

 

600  
DUZIAS 
 

 

Clipe; de aço; Formato 
Paralelo; Galvanizado; 1438301 

 

540 CAIXA c/ 100 
UNIDADES  

 

ço ; Formato 
Paralelo ; Galvanizado ; 42528 300 CAIXAc/ 50 

UNIDADES  

 

Colchete; Latonado; 730939 6000 CAIXA c/ 72 

UNIDADES  

 

Colchete; Latonado; 547360 1200 CAIXAc/ 72 

UNIDADES  

 

DETRAN-SP 
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10 

Régua de Uso 
Escolar/escritorio; Tipo 
Reta; Em 
PoliestirenoMedindo 30 
Cm; Com 3 Mm de 
Espessura; Escala 
Milimetrica; Na Cor 
Cristal; 

11 

Registrador Az; de 
Papelão Reforçado; 
Lombada Larga; 
Tamanho Oficio 
(350x280)mm (axl) (+
75mm-lombo), Na Cor 
Preta; Com Ferragem de 
Alavanca Cromada; Com 
Visor Porta Etiqueta;

12 

Cola de Papelaria; 
Bastão; para Uso 
Diversos; a Base de Eter 
de Poliglucosideo; 
Atoxica; Acondicionada 
Em Tubo Bastão; 
Pesando 10 Gr; Na Cor 
Branca; Com Validade 
Mínima de 1 Ano a Partir 
Da Data de Entrega; 
Com Selo do Inmetro Na 
Embalagem do Produto;

13 

Cola de Papelaria; 
Liquida; para Uso 
Escolar; a Base de 
Agua, Lavável; Atoxica, 
Bico Econômico; 
Secagem Normal; 
Acondicionada Em 
Frasco; Pesando 40 Gr; 
Na Cor Branca; Com 
Validade Mínima de 1 
Ano a Partir Da Data de 
Entrega; 

14 

Formulário Continuo de 
Papelaria; Sem 
Impressão ; Medindo 
(280 x 240)mm ; Com 1 
Via, 80 Colunas ; 
Composto de Celulose 
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Escolar/escritorio; Tipo 

PoliestirenoMedindo 30 
3897575 1200 UNIDADES  

 

Papelão Reforçado; 

(350x280)mm (axl) (+-
lombo), Na Cor 

Preta; Com Ferragem de 
Alavanca Cromada; Com 
Visor Porta Etiqueta; 

2820625 900 PACOTEc/ 4 
UNIDADES  

 

Diversos; a Base de Eter 

Acondicionada 

Pesando 10 Gr; Na Cor 
Branca; Com Validade 
Mínima de 1 Ano a Partir 
Da Data de Entrega; 
Com Selo do Inmetro Na 
Embalagem do Produto; 

2574772 
840 CAIXA c/ 12 

UNIDADES 
 

 

Agua, Lavável; Atoxica, 

Frasco; Pesando 40 Gr; 
Na Cor Branca; Com 
Validade Mínima de 1 
Ano a Partir Da Data de 

2573326 480 CAIXA c/ 12 

UNIDADES  

 

Formulário Continuo de 

Impressão ; Medindo 
(280 x 240)mm ; Com 1 

Composto de Celulose 

4774744 600 CAIXAc/ 
3.000 FOLHA 
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Efc(isento de Cloro), 
Alcalino ; Com 
Gramatura de 56 G/m2 ; 
Umidade 7% ; Com 
Opacidade Mínima de 
80% ; Limite Máximo 
Tolerável de Pintas 
4mm/m2 ; Com 
Microsserrilhas 
Horizontais e Verticais ; 
Normas ABNT-devendo 
Atender Todas Normas a 
Seguir Nbr 12328, 
11721, 8259, 2471 ;

15 

Fita Adesiva de 
Papelaria; Polipropileno; 
Medindo (48mmx45m); 
Transparente; 

16 

Fita Adesiva de 
Papelaria; Polipropileno; 
Medindo (12mmx65m); 
Transparente; 

17 

Fita Adesiva de 
Papelaria; Polipropileno; 
Medindo (50mmx50m); 
Marrom; 

18 
Grampo para 
Grampeador; Cobreado; 
Medindo 26/6; 

19 

Grampo para 
Grampeador; 
Galvanizado; Medindo 
23/6; 

20 

Grampeador; de Mesa; 
Estrutura de Metal; Base 
de Apoio Em Plástico; 
(6,5 x 4,0 x 18)cm 
(axlxp); Na Cor Preta; 
Grampo 26/6 e 24/8; 
Com Capacidade Minima 
para Grampear 25 
Folhas; Apoio Anatomico 
Emborrachado, Alcance 
100 Mm; Garantia de 6 
Meses; 
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Efc(isento de Cloro), 

Gramatura de 56 G/m2 ; 
Umidade 7% ; Com 
Opacidade Mínima de 
80% ; Limite Máximo 

rável de Pintas 

Horizontais e Verticais ; 
devendo 

Atender Todas Normas a 

11721, 8259, 2471 ; 

Papelaria; Polipropileno; 
Medindo (48mmx45m); 2733579 1200 UNIDADES  

 

Papelaria; Polipropileno; 
Medindo (12mmx65m); 711705 600 UNIDADES  

 

Papelaria; Polipropileno; 
Medindo (50mmx50m); 42587 

1200 UNIDADES 
 

 

Grampeador; Cobreado; 183385 
6000 CAIXA c/ 
5.000 

UNIDADES  

 

Galvanizado; Medindo 
4108701 

300 CAIXA c/ 
5.000 

UNIDADES  

 

Grampeador; de Mesa; 
Estrutura de Metal; Base 
de Apoio Em Plástico; 

(axlxp); Na Cor Preta; 
Grampo 26/6 e 24/8; 
Com Capacidade Minima 

Folhas; Apoio Anatomico 
Emborrachado, Alcance 
100 Mm; Garantia de 6 

3659780 
1020 
 UNIDADES 
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21 

Livro Ata de Papelaria; 
Medindo (220x320)mm 
Vertical; Capa Pesando 
1250g/m2; Revestida 
Com Papel Kraft, 
Pesando 80g/m2; Na 
Cor Preta; Com 
100fls(numeradas); 
Papel Off-set, Pesando 
56g/m2; 

22 

Caixa para Arquivo; Em 
Papelão,revestido Em 
Kraft; 
(360x250x135)mm; Na 
Cor Parda; 

23 

Barbante; de Algodão; 
Com 08 Fios; Rolo 
225gr, Aproximadamente 
200m; 

24 

Elástico; de Látex; Nr
Medindo 210 Mm 
Compr.(+/- 5 % 
Tolerância) x 10 Mm 
(larg.); 

25 Elástico; de Látex; Nr 18, 
Na Cor Bege 

26 

Bobina de Papel para 
Dispenser de Senhas; 
Em 1 Via, para 
Impressora Térmica; Em 
Papel Térmico; 
Gramatura de 56 G/m2, 
de Alta Sensibilidade; 
Medindo 57mm (largura) 
x 65mm (diametro 
Externo), Tubete Interno 
de 12mm de Diâmetro; 
Bobina Com 40m; Na 
Cor Amarela, Sem 
Impressão; 

27 

Tinta para Carimbo; Na 
Cor Preta; a Base de 
Agua; para Carimbo 
Auto Entintador; 
ComGarantia mínima
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Livro Ata de Papelaria; 
Medindo (220x320)mm 
Vertical; Capa Pesando 
1250g/m2; Revestida 

Pesando 80g/m2; Na 

100fls(numeradas); 
set, Pesando 

1229168 
1800  
UNIDADES 
 

 

Caixa para Arquivo; Em 
revestido Em 

(360x250x135)mm; Na 
1637541 1500 PACOTE 25 

UNIDADES  

 

Barbante; de Algodão; 

225gr, Aproximadamente 47503 2400 UNIDADES  

 

Elástico; de Látex; Nr 86, 

Tolerância) x 10 Mm 
2004119 

480 PACOTE 
c/500 

GRAMAS  

 

Elástico; de Látex; Nr 18, 2974355 
600 PACOTE c/ 
500 

GRAMAS  

 

Bobina de Papel para 
Dispenser de Senhas; 

Impressora Térmica; Em 

Gramatura de 56 G/m2, 
de Alta Sensibilidade; 
Medindo 57mm (largura) 

Externo), Tubete Interno 
de 12mm de Diâmetro; 
Bobina Com 40m; Na 

3114872 9000 
UNIDADES  

 

Tinta para Carimbo; Na 
Cor Preta; a Base de 
Agua; para Carimbo 

mínimade 

3387259 1800 FRASCO c/ 
40 MILILITRO 
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12 Meses; 

28 

Almofada para Carimbo; 
de Feltro, Em Estojo 
Plástico; Com 
Entintamento; Tinta Na 
Cor Preta; No Tamanho 
4, Medindo(10,5x18)cm;

29 

Marcador de Pagina; No 
Formato Setinha; Em 
Filme de Poliester; 
Embalagem Com 5 
Unidades Com 20 
Folhas (cada Cor) Auto 
Adesivas 
Reposicionáveis (cada 
Unidade); Medindo 
(42x12)mm (larg.x 
Comp.); Sem Borda; 
Embalagem Com 5 
Cores Sortidas; 
Apresentada Em Uma 
Única Cartela; 

30 

Tesoura Escolar; de aço 
Inoxidável; Medindo 11 
Cm; Cabo Polipropileno 
Atóxico; Cabo Preto; 
para Destro; Com 3 
Dedos,com Rebite; de 
Aco; Arredondada; 
Garantia Contra Defeito 
de Fabricação Por 
Tempo Indeterminado;

31 

Recado Auto Adesivo; 
Em Papel Off-set,com 
Adesivo Acrílico 
Reposicionavel; Medindo 
(38x50)mm, Sem Pauta, 
Validade 24 Meses; Na 
Cor Rosa, Amarelo, 
Verde, Laranja, Em 
Blocos Individuais 
Apresentado Em 
Embalagem Única 

 
- Validade da proposta:60 (sessenta) dias 
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Almofada para Carimbo; 
de Feltro, Em Estojo 

Entintamento; Tinta Na 
Cor Preta; No Tamanho 
4, Medindo(10,5x18)cm; 

1339087 900  
UNIDADES 

 

Marcador de Pagina; No 
Formato Setinha; Em 

Embalagem Com 5 

Folhas (cada Cor) Auto 

Reposicionáveis (cada 

Comp.); Sem Borda; 
Embalagem Com 5 

Apresentada Em Uma 

2776111 540 CARTELA 
C/5 UNIDADES 

 

Tesoura Escolar; de aço 
Inoxidável; Medindo 11 
Cm; Cabo Polipropileno 
Atóxico; Cabo Preto; 
para Destro; Com 3 
Dedos,com Rebite; de 

Garantia Contra Defeito 

Tempo Indeterminado; 

1720228 
780 
 UNIDADES 
 

 

Recado Auto Adesivo; 
set,com 

Reposicionavel; Medindo 
(38x50)mm, Sem Pauta, 
Validade 24 Meses; Na 
Cor Rosa, Amarelo, 
Verde, Laranja, Em 

3360938 
600 PACOTE 
COM 4 BLOCOS 
100 FLS 

 

 

Validade da proposta:60 (sessenta) dias  
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MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 4.1.4.1. DO 

 

 
Nome completo: _______________________

 
RG nº: ____________________________

DECLARO, sob as penas da Lei, que

empresarial), interessado em participar do 

 

a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do 

disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Const

42.911/1998;  

b) não possui impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em 

virtude das disposições da Lei Estadual n° 10.218/1999; e

 

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III 

 
MODELOS DE DECLARAÇÕES 

 
 

ANEXO III.1 
 

MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 4.1.4.1. DO EDITAL
(em papel timbrado da licitante) 

 

Nome completo: _________________________________________________________

____________________________CPF nº:___________________________
 
 
 

sob as penas da Lei, que o licitante _____________

, interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___:

a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do 

disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual nº. 

b) não possui impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em 

virtude das disposições da Lei Estadual n° 10.218/1999; e 

 

 
(Local e data). 

 
 
 

_______________________________ 
(Nome/assinatura do representante legal) 
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EDITAL 

______________________________________ 

:___________________________ 

_______________ (nome 

___/___, Processo n° ___/___: 

a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do 

ituição Federal, na forma do Decreto Estadual nº. 

b) não possui impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em 
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DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E  ATUAÇÃO 
CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

 
 
 
Eu, ___________________________________, 

_____________, representante legal do licitante 

empresarial), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° 

___/___,DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal 

Brasileiro, que: 

 

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com q

licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro 

licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente p

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento 

licitatório; 

d) o conteúdo da proposta 

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em 

potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

e) o conteúdo da proposta

recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante 

antes da abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante 

declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá

 

DECLARO , ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz 

fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos 

nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 

60.106/2014, tais como: 
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ANEXO III.2 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E  ATUAÇÃO 
CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

(em papel timbrado da licitante) 

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________

representante legal do licitante _____________

em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° 

sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal 

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com q

licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro 

licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento 

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em 

potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou 

recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante 

antes da abertura oficial das propostas; e 

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta 

declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir 

fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, 

nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 
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DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E  ATUAÇÃO 
CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO  

_____________ e do CPF nº 

_______________ (nome 

em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° 

sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal 

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro 

licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro 

rocedimento licitatório; 

não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento 

apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em 

potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto; 

apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou 

recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante 

nte do teor e da extensão desta 

 

seus negócios de forma a coibir 

à Administração Pública, 

nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 
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I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, 

ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a 

prática dos atos ilícitos previstos em Lei; 

III – comprovadamente, utilizar

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 

IV – no tocante a licitações e contratos: 

a)frustrar  ou  fraudar,  mediante  ajuste,  combinação  ou  qualquer  outro  expediente,  

o  caráter  competitivo  de procedimento licitatório público; 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório 

público;  

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem 

de qualquer tipo;  

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação 

pública ou celebrar contrato administrativo; 

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

prorrogações  de  contratos 

celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório 

da licitação pública ou nos 

respectivos instrumentos contratuais; ou 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico

a administração pública; 

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou a

públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos 

órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

 
 

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, 

a a ele relacionada;  

comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a 

prática dos atos ilícitos previstos em Lei;  

comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 

seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 

no tocante a licitações e contratos:  

frustrar  ou  fraudar,  mediante  ajuste,  combinação  ou  qualquer  outro  expediente,  

o  caráter  competitivo  de procedimento licitatório público;  

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório 

fastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação 

ica ou celebrar contrato administrativo;  

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

prorrogações  de  contratos  

celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório 

ão pública ou nos  

respectivos instrumentos contratuais; ou  

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com 

a administração pública;  

dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou a

públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos 

órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 

(Local e data). 
 
 
 

_______________________________ 
(Nome/assinatura do representante legal) 
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prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, 

comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a 

se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 

seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;  

frustrar  ou  fraudar,  mediante  ajuste,  combinação  ou  qualquer  outro  expediente,  

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório 

fastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação 

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

celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório 

financeiro dos contratos celebrados com 

dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes 

públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos 
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EM PRESA DE 

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENA S POR LICITANTES QUE 
SEJAM ME/EPP, NOS TERMOS DO ITEM 4.1.4.3
 
 
 
Eu, ___________________________________, 

_____________, representante legal do licitante 

empresarial), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° 

___/___,DECLARO, sob as penas da Lei, 

ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal 

n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma lega

 

 

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

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EM PRESA DE 
PEQUENO PORTE 

(em papel timbrado da licitante) 
 
 

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

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________

representante legal do licitante _____________

em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° 

sob as penas da Lei, o seu enquadramento na condição

e Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal 

n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma lega

(Local e data). 
 
 
 

_______________________________ 
(Nome/assinatura do representante legal) 
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EM PRESA DE 

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENA S POR LICITANTES QUE 

_____________ e do CPF nº 

_______________ (nome 

em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° 

enquadramento na condição de Microempresa 

e Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal 

n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.  
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO COOPERATIVA QUE PR EENCHA AS 
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 34, DA LEI FEDERAL Nº 11.488/2007

 
 

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENA S POR LICITANTES QUE 
SEJAM COOPERAT IVAS, NOS TERMOS DO ITEM 4.1.4.4
 
 
 
Eu, ___________________________________, 

_____________, representante legal do licitante 

empresarial), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° 

___/___,DECLARO, sob as penas da Lei, que:

 

a) O Estatuto Social da cooperativa encontra

b) A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do 

Lei Complementar Federal n° 123/2006, a ser comprovado mediante Demonstração do

Resultado do Exercício ou documento equivalente;

 

 

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III.4 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO COOPERATIVA QUE PR EENCHA AS 
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 34, DA LEI FEDERAL Nº 11.488/2007

(em papel timbrado da licitante) 

 
ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENA S POR LICITANTES QUE 

IVAS, NOS TERMOS DO ITEM 4.1.4.4. DO EDITAL. 

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________

representante legal do licitante _____________

em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° 

sob as penas da Lei, que: 

O Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado à Lei Federal nº 12.690/2012;

A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do 

Lei Complementar Federal n° 123/2006, a ser comprovado mediante Demonstração do

Resultado do Exercício ou documento equivalente; 

(Local e data). 
 
 
 

_______________________________ 
(Nome/assinatura do representante legal) 
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO COOPERATIVA QUE PR EENCHA AS 
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 34, DA LEI FEDERAL Nº 11.488/2007 

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENA S POR LICITANTES QUE 

_____________ e do CPF nº 

_______________ (nome 

em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° 

Lei Federal nº 12.690/2012; 

A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da 

Lei Complementar Federal n° 123/2006, a ser comprovado mediante Demonstração do 
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RESOLUÇÃO SEP 

 

 
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO
 
Artigo 1º. – A aplicação das multas a que alude os arts. 79, 80 e 81, inciso II, da Lei 
6.544/89, obedecerá, no âmbito desta Secretaria
normas: 
 

 
Artigo 2º. – O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de 
mora, calculada por dia de atraso e, cumulativamente, sobre o valor da obrigação 
cumprida, incluída a atualização contratual, se for o caso, na seguinte proporção:
 
a) atraso até 30 dias, multa de 0,4%,
 
b) atraso superior a 30 dias, multa de 0,8%,
 
§ 1° - a reincidência na falta contemplada neste artigo ensejerá
dobro. 
 
Artigo 3º. – Se o objeto do contrato não for aceito, o contratado deverá substituí
providenciar sua regularização dentro do prazo assinalado pela Administração, sob pena de 
sujeitar-se às multas do artigo anterior.
 

 
Artigo 4º. – A inexecução total ou parcial do ajuste sujeita o contratado às seguintes 
penalidades, a serem aplicadas isolada ou cumulativamente:
 
I – multa de 10 a 30% calculada sobre o total ou parte da obrigação não cum
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ANEXO IV 
 

RESOLUÇÃO SEP – 6, de 27 de junho de 1990

 

 

Dispõe sobre a aplicação de multas previstas nos 
79, 80 e 81, incisos II, da Lei 6.544, de 22
 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO  resolve:

A aplicação das multas a que alude os arts. 79, 80 e 81, inciso II, da Lei 
6.544/89, obedecerá, no âmbito desta Secretaria de Economia e Planejamento, as seguintes 

 
SEÇÃO I 

Da multa por atraso 

O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de 
mora, calculada por dia de atraso e, cumulativamente, sobre o valor da obrigação 
cumprida, incluída a atualização contratual, se for o caso, na seguinte proporção:

atraso até 30 dias, multa de 0,4%, 

atraso superior a 30 dias, multa de 0,8%, 

a reincidência na falta contemplada neste artigo ensejerá a aplicação da multa em 

Se o objeto do contrato não for aceito, o contratado deverá substituí
providenciar sua regularização dentro do prazo assinalado pela Administração, sob pena de 

se às multas do artigo anterior. 

 
SEÇÃO II 

Da multa por inexecução 

A inexecução total ou parcial do ajuste sujeita o contratado às seguintes 
penalidades, a serem aplicadas isolada ou cumulativamente: 

multa de 10 a 30% calculada sobre o total ou parte da obrigação não cum

DETRAN-SP 

6, de 27 de junho de 1990  

Dispõe sobre a aplicação de multas previstas nos arts. 
79, 80 e 81, incisos II, da Lei 6.544, de 22-11-89. 

resolve: 

A aplicação das multas a que alude os arts. 79, 80 e 81, inciso II, da Lei 
de Economia e Planejamento, as seguintes 

O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de 
mora, calculada por dia de atraso e, cumulativamente, sobre o valor da obrigação não 
cumprida, incluída a atualização contratual, se for o caso, na seguinte proporção: 

a aplicação da multa em 

Se o objeto do contrato não for aceito, o contratado deverá substituí-lo ou 
providenciar sua regularização dentro do prazo assinalado pela Administração, sob pena de 

A inexecução total ou parcial do ajuste sujeita o contratado às seguintes 

multa de 10 a 30% calculada sobre o total ou parte da obrigação não cumprida; 
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II – multa correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação efetuada para a 
realização ou complementação de obrigação não cumprida.
 
Artigo 5º. – Previamente à imposição da multa contemplada no artigo anterior, será 
notificado o interessado facultando
recebimento da notificação, nos termos do art. 81 , da Lei 6.544/89.
 

Artigo 6º. – Da imposição das multas cabe recurso, no prazo de 5 dias úteis da intimação do 
ato, nos termos do art. 83, inc I, letra “c”, da Lei 6.544/89.

 
Artigo 7º. – Da aplicação da multa o adjudicatório ou contratado será notificado 
pessoalmente, por escrito, para recolha ao Tesouro do Estado, no prazo de 7
valor correspondente. 
 
Parágrafo Único – A multa será descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo 
contrato ou cobrada judicialmente, sendo, em qualquer caso, o seu valor atualizado de 
acordo com o índice oficial de correção monetár
verificou o seu inadimplemento. 
 

 
Artigo 8º. – As disposições desta resolução aplicam
por esta Secretaria, inclusive os precedidos de dispensa d
inexigibilidade, nos termos da legislação vigente.
 
Artigo 9º. – As multas estabelecidas nesta Resolução não impedem que a Administração 
rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas em lei. 
 
Artigo 10º. – A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogada a Resolução SEP 1, de 17
publicação no D.O de 22-8-79. 
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multa correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação efetuada para a 
realização ou complementação de obrigação não cumprida. 

Previamente à imposição da multa contemplada no artigo anterior, será 
eressado facultando-lhe defesa prévia no prazo de 5 dias úteis do 

recebimento da notificação, nos termos do art. 81 , da Lei 6.544/89. 

SEÇÃO III 
Dos recursos 

 
Da imposição das multas cabe recurso, no prazo de 5 dias úteis da intimação do 

nos termos do art. 83, inc I, letra “c”, da Lei 6.544/89. 
 
 

SEÇÃO IV 
Do pagamento da Multa 

Da aplicação da multa o adjudicatório ou contratado será notificado 
pessoalmente, por escrito, para recolha ao Tesouro do Estado, no prazo de 7

A multa será descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo 
contrato ou cobrada judicialmente, sendo, em qualquer caso, o seu valor atualizado de 
acordo com o índice oficial de correção monetária a ser aplicado a partir da data na qual se 
verificou o seu inadimplemento.  

 
SEÇÃO V 

Disposições Gerais 

As disposições desta resolução aplicam-se a todos os contratados celebrados 
por esta Secretaria, inclusive os precedidos de dispensa de licitação ou declaração de sua 
inexigibilidade, nos termos da legislação vigente. 

As multas estabelecidas nesta Resolução não impedem que a Administração 
rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas em lei. 

A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogada a Resolução SEP 1, de 17-8-79, retificada pela Resolução SEP7, conforme 

79.  

DETRAN-SP 

multa correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação efetuada para a 

Previamente à imposição da multa contemplada no artigo anterior, será 
lhe defesa prévia no prazo de 5 dias úteis do 

Da imposição das multas cabe recurso, no prazo de 5 dias úteis da intimação do 

Da aplicação da multa o adjudicatório ou contratado será notificado 
pessoalmente, por escrito, para recolha ao Tesouro do Estado, no prazo de 7 dias úteis o 

A multa será descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo 
contrato ou cobrada judicialmente, sendo, em qualquer caso, o seu valor atualizado de 

ia a ser aplicado a partir da data na qual se 

se a todos os contratados celebrados 
e licitação ou declaração de sua 

As multas estabelecidas nesta Resolução não impedem que a Administração 
rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas em lei.  

A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
79, retificada pela Resolução SEP7, conforme 
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MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

 

PROCESSO SPDOC – DETRAN

PREGÃO ELETRÔNICO ___________

CONTRATO___________n.°__________

 

O(A)DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

Diretoria de Administração ,

Brícola nº 32, Centro – São Paulo 

representada(o) pelo Senhor(a) 

250.692.678-09, no uso da competência conferida pelo Decreto

abril de 1970, e   pela Portaria DETRAN nº 222, de 11 de maio de 2016, alterada pela 

Portaria DETRAN nº 312/2016, c.c. artigo 10, Inciso VI, da Lei Compl

17 de Janeiro de 2013, e artigo 10, Inciso I, alínea “g”, do Regulamento do DETRAN, 

aprovado pelo Decreto Estadual nº 59.055, de 09.04.2013

“CONTRATADA”, neste ato representada pelo 

________________ e CPF nº 

______________, com sede 

no Pregão Eletrônico indicado em epígrafe

sujeitando-se às disposições previstas na 

49.722/2005 e pelo regulamento anexo à Resolução CC

se, subsidiariamente, no que coub

Decreto Estadual n° 47.297/2002, do regulamento anexo à Resolução CEGP
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ANEXO V 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 
 

DETRAN-SP  n.°220469/2016 

___________n.°016/2017 

__________ 

 

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO 

ENTREDEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO – DETRAN.SP

DO(A)DIRETORIA ADMINISTRATIVA

__________________, TENDO POR OBJETO A 

AQUISIÇÃO DE _______________(item do termo de 

referência adquirido , COM ENTREGA PARCELADA.

 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN.SP

,inscrito no CNPJ sob nº 15.519.361/0001-16

São Paulo – SP, doravante designado(a) “CONTRATANTE”, neste ato 

Senhor(a) Sra. Claudia Santos Fagundes , RG nº

no uso da competência conferida pelo Decreto-Lei Estadual nº 233, de 28 de 

pela Portaria DETRAN nº 222, de 11 de maio de 2016, alterada pela 

Portaria DETRAN nº 312/2016, c.c. artigo 10, Inciso VI, da Lei Compl

17 de Janeiro de 2013, e artigo 10, Inciso I, alínea “g”, do Regulamento do DETRAN, 

aprovado pelo Decreto Estadual nº 59.055, de 09.04.2013, a seguir denominada 

neste ato representada pelo Senhor(a) ______________

e CPF nº _________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

, com sede ___________________________em face da adjudicação efetuada 

indicado em epígrafe, celebram o presente TERMO DE C

às disposições previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, no 

49.722/2005 e pelo regulamento anexo à Resolução CC-27, de 25 de maio de 2006, aplicando

se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, do 

Decreto Estadual n° 47.297/2002, do regulamento anexo à Resolução CEGP

DETRAN-SP 

RMO DE CONTRATO CELEBRADO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

DETRAN.SP, POR MEIO 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA  E 

TENDO POR OBJETO A 

_______________(item do termo de 

, COM ENTREGA PARCELADA. 

DETRAN.SP, por intermédio do(a) 

16, com sedeRua João 

doravante designado(a) “CONTRATANTE”, neste ato 

, RG nº25.483.896-0 e CPF nº 

Lei Estadual nº 233, de 28 de 

pela Portaria DETRAN nº 222, de 11 de maio de 2016, alterada pela 

Portaria DETRAN nº 312/2016, c.c. artigo 10, Inciso VI, da Lei Complementar nº 1.195, de 

17 de Janeiro de 2013, e artigo 10, Inciso I, alínea “g”, do Regulamento do DETRAN, 

a seguir denominada 

______________, portador do RG nº 

inscrita no CNPJ sob nº 

em face da adjudicação efetuada 

TERMO DE CONTRATO, 

, no Decreto Estadual n° 

27, de 25 de maio de 2006, aplicando-

erem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, do 

Decreto Estadual n° 47.297/2002, do regulamento anexo à Resolução CEGP-10, de 19 de 
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novembro de 2002, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie

seguintes cláusulas e condições que

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
 

Constitui objeto do presente instrumento

termo de referência adquirido

do Termo de Referência, da proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do 

processo administrativo em epígrafe. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
 

Os bens serão fornecidos parceladamente até que seja atingida a quantidade total adquirida

nesta licitação, em atendimento às requisições periódicas 

Transito , em conformidade com o cronograma de entregas 

conformidade com o cronograma de entregas 

Referência, que constitui Anexo I

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  

A primeira requisição, acompanhada do respectivo cronogram

contratada na data de assinatura do contrato.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O cronograma de entregas não fixará prazo inferior 

entrega e para as demais entregas de 10 (dez) uteis

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do 

número deste contrato, do número da licitação, do número d

contratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas e ho

 

PARÁGRAFO QUARTO 

As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a 

comprovação do respectivo recebimento por parte da 
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novembro de 2002, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie

seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam:

DO OBJETO 

instrumento a aquisiçãode aquisição de _______________(item do 

termo de referência adquirido ., conforme detalhamento e especificações técnicas constantes 

do Termo de Referência, da proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do 

processo administrativo em epígrafe.  

DOS PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

fornecidos parceladamente até que seja atingida a quantidade total adquirida

, em atendimento às requisições periódicas pelo Departamento Estadual de 

, em conformidade com o cronograma de entregas e no(s) local(is) indicado(s) no 

conformidade com o cronograma de entregas e no(s) local(is) indicado(s) no Termo de 

Anexo I  do Edital. 

A primeira requisição, acompanhada do respectivo cronograma de entrega, será fornecida à 

ontratada na data de assinatura do contrato.   

não fixará prazo inferior de 05 (cinco ) dias úteis

entrega e para as demais entregas de 10 (dez) uteis para o início do fornecimento.

As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do 

contrato, do número da licitação, do número do processo, a identificação da 

ontratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas e horários e endereço de entrega.

As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a 

comprovação do respectivo recebimento por parte da contratada, inclusive 

DETRAN-SP 

novembro de 2002, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as 

reciprocamente outorgam e aceitam: 

_______________(item do 

onforme detalhamento e especificações técnicas constantes 

do Termo de Referência, da proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do 

DOS PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA  

fornecidos parceladamente até que seja atingida a quantidade total adquirida 

Departamento Estadual de 

e no(s) local(is) indicado(s) no em 

e no(s) local(is) indicado(s) no Termo de 

a de entrega, será fornecida à 

) dias úteis  para a primeira 

início do fornecimento. 

As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do 

o processo, a identificação da 

rários e endereço de entrega. 

As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a 

ontratada, inclusive por meio eletrônico. 



 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
 

 
 

 

I - Os bens deverão ser entregues nos prazos estabelecidos no cronograma, contados a partir do 

recebimento da respectiva requisição.

II - Quando a requisição for encaminhada por meio eletrônico, o prazo para entrega terá início no 

segundo dia útil posterior à data do envio, independen

A mensagem enviada pelo contratante será impressa e acostada aos autos do processo.

 

PARÁGRAFO QUINTO 

Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, a critério do 

dentro dos limites legais, estima

meses , contados a partir da data da assinatura do contrato.

 

PARÁGRAFO SEXTO 

Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, 

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição 

dos produtos. 

CLÁUSULA TERCEIRA -  

CONTRATADA  

 
À CONTRATADA, além das obrigações constantes do Termo de Referência, que constitu

Anexo I  do Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as 

definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe:

I - zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando

humanos necessários; 

II - designar o responsável pelo acompanhamento da execução das atividades e pelos contatos 

com o CONTRATANTE; 

III - responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, 

resultantes da execução deste cont

IV - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no 

preâmbulo deste termo; 

V - dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade que verificar 

na execução do contrato; 

VI - prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados e atender 

prontamente as reclamações sobre a execução do 
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gues nos prazos estabelecidos no cronograma, contados a partir do 

recebimento da respectiva requisição. 

Quando a requisição for encaminhada por meio eletrônico, o prazo para entrega terá início no 

segundo dia útil posterior à data do envio, independentemente de confirmação de r

A mensagem enviada pelo contratante será impressa e acostada aos autos do processo.

Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, a critério do 

legais, estima-se o prazo para entrega total do objeto licitado

da data da assinatura do contrato. 

Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, 

encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição 

 DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DA 

À CONTRATADA, além das obrigações constantes do Termo de Referência, que constitu

do Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as 

definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe: 

zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e 

designar o responsável pelo acompanhamento da execução das atividades e pelos contatos 

responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, 

resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8.666/1993;

manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no 

dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade que verificar 

prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados e atender 

prontamente as reclamações sobre a execução do contrato; 

DETRAN-SP 

gues nos prazos estabelecidos no cronograma, contados a partir do 

Quando a requisição for encaminhada por meio eletrônico, o prazo para entrega terá início no 

confirmação de recebimento. 

A mensagem enviada pelo contratante será impressa e acostada aos autos do processo. 

Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, a critério do contratante, 

trega total do objeto licitadoem 06 (seis) 

Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, 

encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição 

DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DA 

À CONTRATADA, além das obrigações constantes do Termo de Referência, que constitui 

do Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as 

se de todos os recursos materiais e 

designar o responsável pelo acompanhamento da execução das atividades e pelos contatos 

responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, 

rato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8.666/1993; 

manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no 

dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade que verificar 

prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados e atender 
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VII - responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução do contrato; 

VIII- manter seus profissionais identificados 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A CONTRATADA não poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, 

tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, 

intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, van

benefícios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato

o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais 

subcontratados, caso permitida a subcontratação.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014

CONTRATADA se compromete a conduzir os 

corrupção e quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, naciona

abstendo-se de práticas como as seguintes:

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, 

ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qua

prática dos atos ilícitos previstos em Lei; 

III – comprovadamente, utilizar

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 

IV – no tocante a licitações e contratos: 

a)frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 

caráter  competitivo  de procedimento licitatório público; 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de proce

público;  

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem 

de qualquer tipo;  

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica

pública ou celebrar contrato administrativo; 
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responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução do contrato;  

profissionais identificados por meio de crachás, com fotografia recente;

A CONTRATADA não poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, 

aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por

qualquer pagamento, doação, compensação, van

benefícios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato

o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais 

subcontratados, caso permitida a subcontratação. 

Em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014

CONTRATADA se compromete a conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, 

corrupção e quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, naciona

se de práticas como as seguintes: 

prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, 

ou a terceira pessoa a ele relacionada;  

comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a 

prática dos atos ilícitos previstos em Lei;  

comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 

no tocante a licitações e contratos:  

a)frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 

caráter  competitivo  de procedimento licitatório público;  

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de proce

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação 

pública ou celebrar contrato administrativo;  

DETRAN-SP 

responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao 

por meio de crachás, com fotografia recente; 

A CONTRATADA não poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, 

por conta própria ou por 

qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou 

benefícios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, 

o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais 

Em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, a 

seus negócios de forma a coibir fraudes, 

corrupção e quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, 

prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, 

lquer modo subvencionar a 

se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;  

a)frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem 

para participar de licitação 
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f)obter vantagem ou benefício  indevido,  de  modo  fraudulento,  de  modificações  ou  

prorrogações  de  contratos celebrados com a administração pública, sem autorização 

em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos 

contratuais; ou  

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico

a administração pública; 

V – dificultar atividade de investigação ou fiscaliza

públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos 

órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O descumprimento das obrigações previstas nos Parágrafos

Terceira poderá submeter a CONTRATADA à rescisão unilateral do contrato, a critério da 

CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das sanções penais e administrativas

também, da instauração do processo administrat

Federal nº 12.846/2013 e o Decreto Estadual nº 60.106/2014

 

CLÁUSULA QUARTA –  

CONTRATANTE 

 

Ao CONTRATANTE cabe: 

I –indicar formalmente o servidor

do ajuste e, ainda, pelos contatos com a CONTRATADA;

II - fornecer à CONTRATADA todos os dados e informações necessários à execução do objeto 

do contrato; 

III - efetuar os pagamentos devidos, de a

IV - permitir aos técnicos e profissionais da CONTRATADA acesso às áreas físicas envolvidas 

na execução deste contrato, observadas as normas de segurança;

 

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO
 

O CONTRATANTE exercerá a fiscal

modo a assegurar o efetivo cumprimento das obrigações ajustadas.
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f)obter vantagem ou benefício  indevido,  de  modo  fraudulento,  de  modificações  ou  

prorrogações  de  contratos celebrados com a administração pública, sem autorização 

no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com 

a administração pública;  

dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes 

públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos 

órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 

O descumprimento das obrigações previstas nos Parágrafos Primeiro e Segundo d

poderá submeter a CONTRATADA à rescisão unilateral do contrato, a critério da 

CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das sanções penais e administrativas

processo administrativo de responsabilização de que trata

Federal nº 12.846/2013 e o Decreto Estadual nº 60.106/2014. 

 DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DO 

servidor responsável pelo acompanhamento e fis

e, ainda, pelos contatos com a CONTRATADA; 

fornecer à CONTRATADA todos os dados e informações necessários à execução do objeto 

efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste ajuste;

permitir aos técnicos e profissionais da CONTRATADA acesso às áreas físicas envolvidas 

na execução deste contrato, observadas as normas de segurança; 

DA FISCALIZAÇÃO  DO CONTRATO 

CONTRATANTE exercerá a fiscalização contratual por intermédio do gestor do contrato

modo a assegurar o efetivo cumprimento das obrigações ajustadas. 

DETRAN-SP 

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

prorrogações  de  contratos celebrados com a administração pública, sem autorização 

no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos 

financeiro dos contratos celebrados com 

ção de órgãos, entidades ou agentes 

públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos 

Primeiro e Segundo desta Cláusula 

poderá submeter a CONTRATADA à rescisão unilateral do contrato, a critério da 

CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das sanções penais e administrativas cabíveis e, 

ivo de responsabilização de que tratam a Lei 

DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DO 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução 

fornecer à CONTRATADA todos os dados e informações necessários à execução do objeto 

cordo com o estabelecido neste ajuste; 

permitir aos técnicos e profissionais da CONTRATADA acesso às áreas físicas envolvidas 

por intermédio do gestor do contrato, de 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO  

A fiscalização não exclui e nem reduz a integral responsabilidade da 

perante terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na 

inexistindo, em qualquer hipótese, corresponsabilidade por parte do 

 

PARAGRAFO SEGUNDO  

A ausência de comunicação, por parte do 

não exime a CONTRATADA 

no Anexo I  do Edital. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

 

O objeto, em cada uma de suas parcelas, será rec

úteis , contados da data da entrega dos bens, acompanhado da respectiva nota fiscal/fatura.

 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no comprovante respectivo a data, o 

nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de 

Segurança Pública, ou documento equivalente, do servidor do CONTRATANT

pelo recebimento. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO  

Constatadas irregularidades no objeto contratual, o 

I. Se disser respeito à especificação, rejeitá

substituição ou rescindindo a contratação, sem pre

de substituição, a CONTRATADA deverá fazê

CONTRATANTE, no prazo máximo de 

mantido o preço inicialmente contratado;

II. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 

ou rescindir a contratação, sem pr

complementação, a CONTRATADA deverá fazê

CONTRATANTE, no prazo máximo de 

preço inicialmente contratado.
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A fiscalização não exclui e nem reduz a integral responsabilidade da CONTRATADA

perante terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na execução do objeto contratado,

inexistindo, em qualquer hipótese, corresponsabilidade por parte do CONTRATANTE.

A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, referente a irregularidade

 do regular cumprimento das obrigações previstas neste contrato e 

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

em cada uma de suas parcelas, será recebido provisoriamente em até 

, contados da data da entrega dos bens, acompanhado da respectiva nota fiscal/fatura.

Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no comprovante respectivo a data, o 

cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de 

Segurança Pública, ou documento equivalente, do servidor do CONTRATANT

Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá:

. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 

CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias ,contados da notificação por escrito, 

mantido o preço inicialmente contratado; 

Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 

dir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 

CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) , contados da notificação por escrito, mantido o 

almente contratado. 

DETRAN-SP 

CONTRATADA, mesmo 

execução do objeto contratado, 

CONTRATANTE. 

irregularidades ou falhas, 

do regular cumprimento das obrigações previstas neste contrato e 

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

ebido provisoriamente em até 05 (cinco) dias 

, contados da data da entrega dos bens, acompanhado da respectiva nota fiscal/fatura. 

Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no comprovante respectivo a data, o 

cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de 

Segurança Pública, ou documento equivalente, do servidor do CONTRATANTE responsável 

CONTRATANTE poderá: 

lo no todo ou em parte, determinando sua 

juízo das penalidades cabíveis. Na hipótese 

midade com a indicação do 

contados da notificação por escrito, 

Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 

ejuízo das penalidades cabíveis. Na hipótese de 

la em conformidade com a indicação do 

, contados da notificação por escrito, mantido o 
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PARAGRAFO TERCEIRO 

O recebimento do objeto dar

recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das 

especificações contratadas, mediante “Termo de Recebimento Definitivo” ou “Recibo”, firmado 

pelo servidor responsável. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS 
 
A CONTRATADA obriga-se a 

(______________), perfazendo o total de R$ ________(______________), 

seguintes valores unitários:

 

ITEM MATERIAL  

01 

 
Caneta Esferográfica; 
Corpo Em Resina 
Termoplástica; Formato 
do Corpo Sextavado; 
Modelo Descartável; 
Corpo Translucido Com 
Respiro; Ponta Em 
Latão; Com Esfera de 
Tungstenio; Espessura 
de 1,0mm, Media; 
Rendimento Mínimo de 
Escrita De: 1700 Metros; 
Na Cor Azul; Com 
Tampa Protetora 
Removível Ventilada, Na 
Cor Da Tinta; Topeteira 
(tampa do Topo) Fixa;
 

02 

 
Caneta Esferográfica; 
Corpo Em Resina 
Termoplástica; Formato 
do Corpo Sextavado; 
Modelo Descartável; 
Corpo Translucido Com 
Respiro; Ponta Em 
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O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco

recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das 

especificações contratadas, mediante “Termo de Recebimento Definitivo” ou “Recibo”, firmado 

DOS PREÇOS  

se a fornecer o objeto deste contrato pelo preço de R$ ________ 

(______________), perfazendo o total de R$ ________(______________), 

seguintes valores unitários:  

CÓDIGO 
BEC 

QUANTIDADE  
 

VALOR 
UNITÁRIO

Caneta Esferográfica; 
Corpo Em Resina 
Termoplástica; Formato 
do Corpo Sextavado; 
Modelo Descartável; 
Corpo Translucido Com 
Respiro; Ponta Em 
Latão; Com Esfera de 

; Espessura 
de 1,0mm, Media; 
Rendimento Mínimo de 
Escrita De: 1700 Metros; 
Na Cor Azul; Com 
Tampa Protetora 
Removível Ventilada, Na 
Cor Da Tinta; Topeteira 
(tampa do Topo) Fixa; 

3426491 

900 

CAIXA c/ 50 

UNIDADES 
 

 

Caneta Esferográfica; 
Corpo Em Resina 
Termoplástica; Formato 
do Corpo Sextavado; 
Modelo Descartável; 
Corpo Translucido Com 
Respiro; Ponta Em 

3432173 

600 

CAIXAc/ 50 

UNIDADES 
 

 

DETRAN-SP 

cinco ) dias úteis  após o 

recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das 

especificações contratadas, mediante “Termo de Recebimento Definitivo” ou “Recibo”, firmado 

objeto deste contrato pelo preço de R$ ________ 

(______________), perfazendo o total de R$ ________(______________), mediante os 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 
DO ITEM 
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Latão; Com Esfera de 
Tungstenio; Espessura 
de 1,0mm, Media; 
Rendimento Mínimo de 
Escrita De: 1700 Metros; 
Na Cor Preta; Com 
Tampa Protetora 
Removível Ventilada Na 
Cor Da Tinta; Topeteira 
(tampa do Topo) Fixa;

03 

Caneta Esferográfica; 
Corpo Em Resina 
Termoplástica; Formato 
do Corpo Sextavado; 
Modelo Descartável; 
Corpo Translucido 
Respiro; Ponta Em 
Latão; Com Esfera de 
Tungstenio; Espessura 
de 1,0mm, Media; 
Rendimento Mínimo de 
Escrita De: 1700 Metros; 
Na Cor Vermelha; Com 
Tampa Protetora 
Removível Ventilada Na 
Cor Da Tinta; Topeteira 
(tampa do Topo) Fixa;
 
 

04 

Caneta Marca Texto; 
Corpo Em Polipropileno 
Opaco; Ponta 3 a 5mm; 
Na Cor Amarela; 
 

05 

Lápis; Corpo Em 
Madeira; Na Cor Preta 
Envernizada; No 
Formato Redondo; 
Materia da Carga Mina 
Grafite; Numero 02; 
Medindo No Mínimo 
170mm; Nome do 
Fabricante Gravado No 
Lápis; Com Identificação 
do Fornecedor Na 
Embalagem; Acessório 
Adicional: Sem 
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Latão; Com Esfera de 
Tungstenio; Espessura 
de 1,0mm, Media; 
Rendimento Mínimo de 
Escrita De: 1700 Metros; 

eta; Com 
Tampa Protetora 
Removível Ventilada Na 
Cor Da Tinta; Topeteira 
(tampa do Topo) Fixa; 
Caneta Esferográfica; 
Corpo Em Resina 
Termoplástica; Formato 
do Corpo Sextavado; 
Modelo Descartável; 

 Com 
Respiro; Ponta Em 
Latão; Com Esfera de 
Tungstenio; Espessura 
de 1,0mm, Media; 
Rendimento Mínimo de 
Escrita De: 1700 Metros; 
Na Cor Vermelha; Com 
Tampa Protetora 
Removível Ventilada Na 
Cor Da Tinta; Topeteira 
(tampa do Topo) Fixa; 

3432181 
300 CAIXA c/ 50 

UNIDADES 
 

 

Caneta Marca Texto; 
Corpo Em Polipropileno 
Opaco; Ponta 3 a 5mm; 1038281 900 CAIXA c/ 12 

UNIDADES  

 

Lápis; Corpo Em 
Madeira; Na Cor Preta 
Envernizada; No 
Formato Redondo; 

da Carga Mina 
Grafite; Numero 02; 
Medindo No Mínimo 
170mm; Nome do 
Fabricante Gravado No 
Lápis; Com Identificação 
do Fornecedor Na 
Embalagem; Acessório 
Adicional: Sem 

1698605 

 

600  
DUZIAS 
 

 

DETRAN-SP 
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Acessório; 

06 
Clipe; de aço; Formato 
Paralelo; Galvanizado; 
Nr. 2/0; 

07 
Clipe; de aço ; Formato 
Paralelo ; Galvanizado ; 
Nr. 6/0 ; 

08 Colchete; Latonado; 
Tamanho N. 6; 

09 Colchete; Latonado; 
Tamanho N. 12; 

10 

Régua de Uso 
Escolar/escritorio; Tipo 
Reta; Em Poliestireno 
Medindo 30 Cm; Com 3 
Mm de Espessura; 
Escala Milimetrica; Na 
Cor Cristal; 

11 

Registrador Az; de 
Papelão Reforçado; 
Lombada Larga; 
Tamanho Oficio 
(350x280)mm (axl) (+
75mm-lombo), Na Cor 
Preta; Com Ferragem de 
Alavanca Cromada; Com 
Visor Porta Etiqueta;

12 

Cola de Papelaria; 
Bastão; para Uso 
Diversos; a Base de Eter 
de Poliglucosideo; 
Atoxica; Acondicionada 
Em Tubo Bastão; 
Pesando 10 Gr; Na Cor 
Branca; Com Validade 
Mínima de 1 Ano a Partir 
Da Data de Entrega; 
Com Selo do Inmetro Na 
Embalagem do Produto;

13 

Cola de Papelaria; 
Liquida; para Uso 
Escolar; a Base de 
Agua, Lavável; Atoxica, 
Bico Econômico; 
Secagem Normal; 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN

Clipe; de aço; Formato 
Paralelo; Galvanizado; 1438301 

 

540 CAIXA c/ 100 
UNIDADES  

 

Clipe; de aço ; Formato 
Paralelo ; Galvanizado ; 42528 300 CAIXAc/ 50 

UNIDADES  

 

Colchete; Latonado; 730939 6000 CAIXA c/ 72 

UNIDADES  

 

Colchete; Latonado; 547360 1200 CAIXAc/ 72 

UNIDADES  

 

Régua de Uso 
Escolar/escritorio; Tipo 
Reta; Em Poliestireno 
Medindo 30 Cm; Com 3 
Mm de Espessura; 
Escala Milimetrica; Na 

3897575 1200 UNIDADES  

 

Registrador Az; de 
Papelão Reforçado; 
Lombada Larga; 
Tamanho Oficio 
(350x280)mm (axl) (+-

lombo), Na Cor 
Preta; Com Ferragem de 
Alavanca Cromada; Com 
Visor Porta Etiqueta; 

2820625 900 PACOTEc/ 4 
UNIDADES  

 

Cola de Papelaria; 
Bastão; para Uso 
Diversos; a Base de Eter 
de Poliglucosideo; 

Acondicionada 
Em Tubo Bastão; 
Pesando 10 Gr; Na Cor 
Branca; Com Validade 
Mínima de 1 Ano a Partir 
Da Data de Entrega; 
Com Selo do Inmetro Na 
Embalagem do Produto; 

2574772 
840 CAIXA c/ 12 

UNIDADES 
 

 

Cola de Papelaria; 
Liquida; para Uso 
Escolar; a Base de 
Agua, Lavável; Atoxica, 
Bico Econômico; 
Secagem Normal; 

2573326 480 CAIXA c/ 12 

UNIDADES  

 

DETRAN-SP 
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Acondicionada Em 
Frasco; Pesando 40 Gr; 
Na Cor Branca; Com 
Validade Mínima de 1 
Ano a Partir Da Data de 
Entrega; 

14 

Formulário Continuo de 
Papelaria; Sem 
Impressão ; Medindo 
(280 x 240)mm ; Com 1 
Via, 80 Colunas ; 
Composto de Celulose 
Efc(isento de Cloro), 
Alcalino ; Com 
Gramatura de 56 G/m2 ; 
Umidade 7% ; Com 
Opacidade Mínima de 
80% ; Limite Máximo 
Tolerável de Pintas 
4mm/m2 ; Com 
Microsserrilhas 
Horizontais e Verticais ; 
Normas ABNT-devendo 
Atender Todas Normas a 
Seguir Nbr 12328, 
11721, 8259, 2471 ;

15 

Fita Adesiva de 
Papelaria; Polipropileno; 
Medindo (48mmx45m); 
Transparente; 

16 

Fita Adesiva de 
Papelaria; Polipropileno; 
Medindo (12mmx65m); 
Transparente; 

17 

Fita Adesiva de 
Papelaria; Polipropileno; 
Medindo (50mmx50m); 
Marrom; 

18 
Grampo para 
Grampeador; Cobreado; 
Medindo 26/6; 

19 

Grampo para 
Grampeador; 
Galvanizado; Medindo 
23/6; 
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Acondicionada Em 
Frasco; Pesando 40 Gr; 
Na Cor Branca; Com 
Validade Mínima de 1 
Ano a Partir Da Data de 

Formulário Continuo de 
Papelaria; Sem 
Impressão ; Medindo 
(280 x 240)mm ; Com 1 
Via, 80 Colunas ; 
Composto de Celulose 

(isento de Cloro), 
Alcalino ; Com 
Gramatura de 56 G/m2 ; 
Umidade 7% ; Com 
Opacidade Mínima de 
80% ; Limite Máximo 
Tolerável de Pintas 
4mm/m2 ; Com 

Horizontais e Verticais ; 
devendo 

Atender Todas Normas a 
Seguir Nbr 12328, 

8259, 2471 ; 

4774744 600 CAIXAc/ 
3.000 FOLHA 

 

Fita Adesiva de 
Papelaria; Polipropileno; 
Medindo (48mmx45m); 2733579 1200 UNIDADES  

 

Fita Adesiva de 
Papelaria; Polipropileno; 
Medindo (12mmx65m); 711705 600 UNIDADES  

 

Fita Adesiva de 
Papelaria; Polipropileno; 
Medindo (50mmx50m); 

42587 
1200 UNIDADES 
 

 

Grampo para 
Grampeador; Cobreado; 183385 

6000 CAIXA c/ 
5.000 

UNIDADES  

 

Grampo para 

Galvanizado; Medindo 
4108701 

300 CAIXA c/ 
5.000 

UNIDADES  

 

DETRAN-SP 
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20 

Grampeador; de Mesa; 
Estrutura de Metal; Base 
de Apoio Em Plástico; 
(6,5 x 4,0 x 18)cm 
(axlxp); Na Cor Preta; 
Grampo 26/6 e 24/8; 
Com Capacidade Minima 
para Grampear 25 
Folhas; Apoio Anatomico
Emborrachado, Alcance 
100 Mm; Garantia de 6 
Meses a partir da 
entrega na unidade;

21 

Livro Ata de Papelaria; 
Medindo (220x320)mm 
Vertical; Capa Pesando 
1250g/m2; Revestida 
Com Papel Kraft, 
Pesando 80g/m2; Na 
Cor Preta; Com 
100fls(numeradas); 
Papel Off-set, Pesando 
56g/m2; 

22 

Caixa para Arquivo; Em 
Papelão, revestido Em 
Kraft; 
(360x250x135)mm; Na 
Cor Parda; 

23 

Barbante; de Algodão; 
Com 08 Fios; Rolo 
225gr, Aproximadamente 
200m; 

24 

Elástico; de Látex; Nr
Medindo 210 Mm 
Compr.(+/- 5 % 
Tolerância) x 10 Mm 
(larg.); 

25 

Elástico; de Látex; Nr 18, 
Na Cor Bege 

26 

Bobina de Papel para 
Dispenser de Senhas; 
Em 1 Via, para 
Impressora Térmica; Em 
Papel Térmico; 
Gramatura de 56 G/m2, 
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Grampeador; de Mesa; 
Estrutura de Metal; Base 
de Apoio Em Plástico; 
(6,5 x 4,0 x 18)cm 
(axlxp); Na Cor Preta; 
Grampo 26/6 e 24/8; 
Com Capacidade Minima 
para Grampear 25 
Folhas; Apoio Anatomico 
Emborrachado, Alcance 
100 Mm; Garantia de 6 

a partir da 
; 

3659780 
1020 
 UNIDADES 
 

 

Livro Ata de Papelaria; 
Medindo (220x320)mm 
Vertical; Capa Pesando 
1250g/m2; Revestida 
Com Papel Kraft, 
Pesando 80g/m2; Na 
Cor Preta; Com 
100fls(numeradas); 

set, Pesando 

1229168 
1800  
UNIDADES 
 

 

Caixa para Arquivo; Em 
revestido Em 

(360x250x135)mm; Na 
1637541 1500 PACOTE 25 

UNIDADES  

 

Barbante; de Algodão; 
Com 08 Fios; Rolo 
225gr, Aproximadamente 47503 2400 UNIDADES  

 

Elástico; de Látex; Nr 86, 
Medindo 210 Mm 

5 % 
Tolerância) x 10 Mm 

2004119 
480 PACOTE 
c/500 

GRAMAS  

 

Elástico; de Látex; Nr 18, 

2974355 
600 PACOTE c/ 
500 

GRAMAS  

 

Bobina de Papel para 
Dispenser de Senhas; 

Via, para 
Impressora Térmica; Em 
Papel Térmico; 
Gramatura de 56 G/m2, 

3114872 9000 
UNIDADES  
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de Alta Sensibilidade; 
Medindo 57mm (largura) 
x 65mm (diametro 
Externo), Tubete Interno 
de 12mm de Diâmetro; 
Bobina Com 40m; Na 
Cor Amarela, Sem 
Impressão; 

27 

Tinta para Carimbo; Na 
Cor Preta; a Base de 
Agua; para Carimbo 
Auto Entintador; Com 
Garantia mínimade 12 
Mesesa partir da entrega 
na unidade;; 

28 

Almofada para Carimbo; 
de Feltro, Em Estojo 
Plástico; Com 
Entintamento; Tinta Na 
Cor Preta; No Tamanho 
4, Medindo(10,5x18)cm;

29 

Marcador de Pagina; No 
Formato Setinha; Em 
Filme de Poliester; 
Embalagem Com 5
Unidades Com 20 
Folhas (cada Cor) Auto 
Adesivas 
Reposicionáveis (cada 
Unidade); Medindo 
(42x12)mm (larg.x 
Comp.); Sem Borda; 
Embalagem Com 5 
Cores Sortidas; 
Apresentada Em Uma 
Única Cartela; 

30 

Tesoura Escolar; de aço 
Inoxidável; Medindo 11 
Cm; Cabo Polipropileno 
Atóxico; Cabo Preto; 
para Destro; Com 3 
Dedos, com Rebite; de 
Aco; Arredondada; 
Garantia Contra Defeito 
de Fabricação Por 
Tempo Indeterminado;

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN

de Alta Sensibilidade; 
Medindo 57mm (largura) 
x 65mm (diametro 
Externo), Tubete Interno 
de 12mm de Diâmetro; 
Bobina Com 40m; Na 
Cor Amarela, Sem 

Tinta para Carimbo; Na 
Cor Preta; a Base de 
Agua; para Carimbo 
Auto Entintador; Com 
Garantia mínimade 12 

a partir da entrega 

3387259 1800 FRASCO c/ 
40 MILILITRO 

 

Almofada para Carimbo; 
de Feltro, Em Estojo 
Plástico; Com 

Tinta Na 
Cor Preta; No Tamanho 
4, Medindo(10,5x18)cm; 

1339087 900  
UNIDADES 

 

Marcador de Pagina; No 
Formato Setinha; Em 
Filme de Poliester; 
Embalagem Com 5 
Unidades Com 20 
Folhas (cada Cor) Auto 

Reposicionáveis (cada 
Unidade); Medindo 
(42x12)mm (larg.x 
Comp.); Sem Borda; 
Embalagem Com 5 
Cores Sortidas; 
Apresentada Em Uma 

2776111 540 CARTELA 
C/5 UNIDADES 

 

Tesoura Escolar; de aço 
Inoxidável; Medindo 11 
Cm; Cabo Polipropileno 
Atóxico; Cabo Preto; 
para Destro; Com 3 
Dedos, com Rebite; de 
Aco; Arredondada; 
Garantia Contra Defeito 
de Fabricação Por 
Tempo Indeterminado; 

1720228 
780 
 UNIDADES 
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31 

Recado Auto Adesivo; 
Em Papel Off-set,com 
Adesivo Acrílico 
Reposicionavel; Medindo 
(38x50)mm, Sem Pauta, 
Validade 24 Meses
partir da entrega na 
unidade; Na Cor Rosa, 
Amarelo, Verde, Laranja, 
Em Blocos Individuais 
Apresentado Em 
Embalagem Única 

 

  

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos 

relacionados ao fornecimento

quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, inclusive gastos com 

transporte. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente à 

contratação, perca as condições de enquadramento como microem

pequeno porte ou, ainda, torne

por incorrer em alguma das vedações previstas na Lei Complementar Federal nº 123/2006, não 

poderá deixar de cumprir as obrigações avençadas

o reequilíbrio econômico-financeiro, com base na alegação de que a sua 

consideração as vantagens daquele

 

PARAGRAFO TERCEIRO 

Os preços contratados permanecerão fix

 

CLAUSULA OITAVA – DOS RECURSOS

No presente exercício as despesa

orçamentário ___________, de classificação funciona l programática _________ e categoria 

econômica ___________ . 
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Recado Auto Adesivo; 
set,com 

Adesivo Acrílico 
Reposicionavel; Medindo 
(38x50)mm, Sem Pauta, 
Validade 24 Mesesa 
partir da entrega na 

Na Cor Rosa, 
Amarelo, Verde, Laranja, 
Em Blocos Individuais 
Apresentado Em 

3360938 
600 PACOTE 
COM 4 BLOCOS 
100 FLS 

 

Nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos 

ao fornecimento, tais como tributos, remunerações, despesas financeiras e 

outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, inclusive gastos com 

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente à 

contratação, perca as condições de enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de beneficiar-se desse regime 

as vedações previstas na Lei Complementar Federal nº 123/2006, não 

á deixar de cumprir as obrigações avençadas perante a Administração, tampoucorequerer 

financeiro, com base na alegação de que a sua 

consideração as vantagens daquele regime tributário diferenciado. 

Os preços contratados permanecerão fixos e irreajustáveis. 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

despesas decorrentes desta contratação irão onerar

orçamentário ___________, de classificação funciona l programática _________ e categoria 

DETRAN-SP 

 

Nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos e indiretos 

, tais como tributos, remunerações, despesas financeiras e 

outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, inclusive gastos com 

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente à 

presa ou empresa de 

se desse regime tributário diferenciado 

as vedações previstas na Lei Complementar Federal nº 123/2006, não 

perante a Administração, tampoucorequerer 

financeiro, com base na alegação de que a sua proposta levou em 

s decorrentes desta contratação irão onerar o crédito 

orçamentário ___________, de classificação funciona l programática _________ e categoria 
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CLÁUSULA NONA – DOS PAGAMENTOS

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias, contados da apresentação de cada nota 

fiscal/fatura ao  Almoxarifado do DETRAN

Retiro – São Paulo – SP- 

Definitivo” ou “Recibo”, em conformidade com a Cláusula 

 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu 

vencimento ocorrerá em 05 (cinco) dias

 

PARAGRAFO SEGUNDO 

Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome da 

contratada no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades do 

Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasiã

realização de cada pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela 

comprovação, pela contratada, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º da 

Lei Estadual nº 12.799/2008.  

 

PARAGRAFO TERCEIRO 

Os pagamentos serão feitos me

no Banco do Brasil S/A.  

 

PARAGRAFO QUARTO 

Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da 

legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de

calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DO OBJETO CONTRATADO

 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo do CONTRATANTE, até o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN

DOS PAGAMENTOS 

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias, contados da apresentação de cada nota 

Almoxarifado do DETRAN-SP, localizado na Avenida do Estado, 846 

 CEP: 01108-000, à vista do respectivo “Termo de Recebimento 

em conformidade com a Cláusula Sexta deste instrumento.

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu 

05 (cinco) dias após a data de sua apresentação válida. 

Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome da 

contratada no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades do 

CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasiã

realização de cada pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela 

comprovação, pela contratada, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º da 

 

Os pagamentos serão feitos mediante crédito aberto em conta corrente em nome da contratada 

Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da 

legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

rata tempore”, em relação ao atraso verificado. 

DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DO OBJETO CONTRATADO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou 

essões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo do CONTRATANTE, até o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

DETRAN-SP 

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias, contados da apresentação de cada nota 

SP, localizado na Avenida do Estado, 846 – Bom 

, à vista do respectivo “Termo de Recebimento 

deste instrumento. 

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu 

após a data de sua apresentação válida.  

Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome da 

contratada no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades do 

CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da 

realização de cada pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela 

comprovação, pela contratada, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º da 

diante crédito aberto em conta corrente em nome da contratada 

Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da 

0,5% (meio por cento) ao mês, 

DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DO OBJETO CONTRATADO  

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou 

essões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo do CONTRATANTE, até o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.  
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PARÁGRAFO ÚNICO 

Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada pela celebração 

presente instrumento, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

 

O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos 

nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/1993.

 

PARÁGRAFO ÚNICO  

A CONTRATADA reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão 

administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/1993

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

 

A CONTRATADA ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do 

Estado de São Paulo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se vier a praticar quaisquer atos 

previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, 

responsabilidade civil ou criminal, quando couber.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  

A sanção de que trata o caput

previstas na Resolução cuja cópia constitui 

instrumento, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no 

CAUFESP, no “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas 

Sanções”, no endereço www.esancoes.sp.gov.

Inidôneas e Suspensas – CEIS”, no endereço 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO  

As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 
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Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada pela celebração de prévio termo aditivo ao 

presente instrumento, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993.

PRIMEIRA – DA RESCISÃO  

O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos 

80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

A CONTRATADA reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão 

administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

SEGUNDA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

icará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do 

Estado de São Paulo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se vier a praticar quaisquer atos 

previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sem prejuízo da 

responsabilidade civil ou criminal, quando couber. 

caput desta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as multas 

previstas na Resolução cuja cópia constitui Anexo IV  do Edital indicado no preâmbulo deste 

instrumento, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no 

CAUFESP, no “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas 

www.esancoes.sp.gov.br, e também no “Cadastro Nacional de Empresas 

CEIS”, no endereço http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis

As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.  

DETRAN-SP 

de prévio termo aditivo ao 

presente instrumento, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993. 

O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos 

A CONTRATADA reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão 

CASO DE INADIMPLEMENTO  

icará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do 

Estado de São Paulo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se vier a praticar quaisquer atos 

de 17 de julho de 2002, sem prejuízo da 

desta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as multas 

do Edital indicado no preâmbulo deste 

instrumento, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no 

CAUFESP, no “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-

, e também no “Cadastro Nacional de Empresas 

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

O CONTRATANTE reserva-se no direito de descontar das faturas os valores correspondentes às 

multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais, ou, 

quando for o caso, efetuará a cobrança judicialmente.

 

PARÁGRAFO QUARTO 

A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra 

princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou 

corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto

de processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/ 2013 e do 

Decreto Estadual nº 60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas 

previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/1993

10.520/2002. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Não será exigida a prestação de garantia para a contratação que constitui objeto do presente 

instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Fica ajustado, ainda, que: 

I. Consideram-se partes integrantes do presente 

transcritos: 

 a. o Edital mencionado no preâmbulo e seus anexos.

 b. a proposta apresentada pela CONTRATADA;

II. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições normativas indicadas no preâmbulo 

deste Termo de Contrato e demais disposições regulamentares pertinentes.

III. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste 

esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

 

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento 

(cinco) vias  de igual teor e forma que, lido e achado conforme pela CONTRATADA e pela 

CONTRATANTE, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na 

presença das testemunhas abaixo identificadas.
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se no direito de descontar das faturas os valores correspondentes às 

multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais, ou, 

quando for o caso, efetuará a cobrança judicialmente. 

tica de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra 

princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou 

corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto

de processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/ 2013 e do 

Decreto Estadual nº 60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas 

previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/1993, e no artigo 7º da Lei

TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Não será exigida a prestação de garantia para a contratação que constitui objeto do presente 

QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS  

se partes integrantes do presente Termo de Contrato, como se nele estivessem 

a. o Edital mencionado no preâmbulo e seus anexos. 

b. a proposta apresentada pela CONTRATADA; 

se às omissões deste contrato as disposições normativas indicadas no preâmbulo 

ontrato e demais disposições regulamentares pertinentes.

III. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Termo de Contrato, não resolvidas na 

ra administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento 

de igual teor e forma que, lido e achado conforme pela CONTRATADA e pela 

CONTRATANTE, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na 

presença das testemunhas abaixo identificadas. 

DETRAN-SP 

se no direito de descontar das faturas os valores correspondentes às 

multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais, ou, 

tica de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra 

princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou 

corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração 

de processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/ 2013 e do 

Decreto Estadual nº 60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas 

, e no artigo 7º da Lei Federal nº 

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL  

Não será exigida a prestação de garantia para a contratação que constitui objeto do presente 

ontrato, como se nele estivessem 

se às omissões deste contrato as disposições normativas indicadas no preâmbulo 

ontrato e demais disposições regulamentares pertinentes. 

ontrato, não resolvidas na 

ra administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. 

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 05_ 

de igual teor e forma que, lido e achado conforme pela CONTRATADA e pela 

CONTRATANTE, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na 
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São Paulo

 

__________________________
CONTRATANTE 

 
TESTEMUNHAS: 
 

__________________________
(nome, RG e CPF) 
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São Paulo, ____ de __________de20XX. 

 
 

__________________________ __________________________
CONTRATADA 

 

 
__________________________ __________________________

(nome, RG e CPF) 
 
 

DETRAN-SP 

__________________________ 

__________________________ 


