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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A COMPRA DE BENS 

(ENTREGA IMEDIATA) 

PREÂMBULO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO CG n° 006/2013 

PROCESSO SAP/GS n° 1333/2010 

OFERTA DE COMPRA n° 380101000012013OC00014 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br 

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 02/08/2013 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 14/08/2013 às 09:00 horas 

O Senhor AMADOR DONIZETI VALERO, Chefe de Gabinete, da Sede da 

Secretaria da Administração Penitenciária, usando a competência delegada pelos 

artigos 3° e 7°, inciso I, do Decreto estadual n° 47.297, de 06 de novembro de 

2002, c.c. artigo 8°, do Decreto Estadual n° 49.722, de 24 de junho de 2005, torna 

público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO, a ser 

realizada por intermédio do sistema 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, do tipo MENOR PREÇO – Processo SAP/GS nº 1333/2010, 

objetivando a compra de 02 (dois) arquivos em aço 1020, deslizantes, com entrega 

imediata, destinados à guarda do acervo do Museu Penitenciário Paulista – MPP, 

sito à Avenida Zaki Narchi, nº 1.207 – Carandiru / São Paulo - SP, que será regida 

pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto n° 49.722, de 24 

de junho de 2005, pelo regulamento anexo à Resolução n° CC-27, de 25/05/2006, 

aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 

1989, do Decreto estadual n° 47.297, de 06 de novembro de 2002, da Resolução 

CEGP10, de 19 de novembro de 2002, Resolução SAP-6, de 10 de janeiro de 2007, 

e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 

seus anexos e serão 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. 

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

eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.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. 

I. DO OBJETO 

1. A presente licitação tem por objeto a compra de 02 (dois) arquivos em aço 1020, 

deslizantes, conforme especificações constantes no Projeto Básico, que integra este 

Edital como Anexo I. Os armários deverão permitir possibilidades de expansão 

futura, novas configurações e o aumento de capacidade, caso ocorram novas 

aquisições para o acervo do Museu. Os arquivos deslizantes serão configurados 
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internamente de acordo com a necessidade e tipologia do acervo, ou seja, gavetas, 

prateleiras, traineis, para as obras de artes visuais, desenhos com molduras, 

mapotecas e nichos. 

1.1. VISTORIA: O licitante deverá visitar as instalações do Museu Penitenciária 

Paulista - MPP, situado na Avenida Zachi Narchi, nº 1.207 – Carandiru – São Paulo 

– SP – de 2ª a 6ª feiras das 08h:30min às 11h:30min e das 13h:00min às 

16h:00min, com anterioridade à abertura da sessão do Pregão, oportunidade em 

que lhe será fornecido Atestado de Vistoria, para averiguação e ciência da 

complexidade técnica que recairão na instalação dos equipamentos objeto desta 

licitação. 

1.2. A vistoria é OBRIGATÓRIA e deverá ser agendado pelos telefones (011) 

3206-4872 / 3206-4873 e 3206-4876. 

II. DA PARTICIPAÇÃO 

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

Administração Estadual que estiverem registrados no CAUFESP, 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 disciplina a inscrição no referido Cadastro. 

1.1. 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. 

1.2. 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 

www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. 

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

acessar, inicialmente, o ambiente eletrônico de contratações do Sistema BEC/SP, 

declare, mediante assinalação nos campos próprios, que inexiste qualquer fato 

impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação, que conhece e 

aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP, relativos à Dispensa de Licitação, 

Convite e Pregão Eletrônico. 

3. 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. 

4. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em 

cada pregão eletrônico. 

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

e obrigações inerentes ao certame. 

6. Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 6, bem como 

para a fruição do benefício da habilitação com irregularidade fiscal previsto na 

alínea “f”, do subitem 9, ambos do item V deste edital, a condição de microempresa 

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

http://www.bec.sp.gov.br/
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estabelecidas no artigo 34, da Lei federal nº 11.488, de 15/06/2007, deverá 

constar do registro da licitante junto ao CAUFESP. 

III. DAS PROPOSTAS 

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

www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br na opção “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 que 

cumpre integralmente os requisitos de habilitação constantes do edital. 

2. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a) indicação da procedência marca e modelo do produto cotado, observadas as 

especificações do Projeto Básico constante do Anexo I deste Edital; 

b) preços unitário e total, do lote 01, em moeda corrente nacional, em algarismos, 

apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro 

ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do 

lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de 

qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 

fornecimento do objeto da presente licitação. 

3. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias. 

4. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 

5. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 

IV. DA HABILITAÇÃO 

1. O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no subitem 9, do 

item V, deste Edital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os 

quais dizem respeito a: 

1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

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

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

Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa; 

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

de sociedades empresárias ou cooperativas; 

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

tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício; 

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

f) Em se tratando de Cooperativas, deverão ser apresentados os seguintes 

documentos: 

http://www.bec.sp.gov.br/
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1. Registro da sociedade cooperativa perante a entidade estadual da Organização 

das Cooperativas Brasileiras, nos termos do artigo 107, da Lei Federal nº 

5.764/1971; 

2. Indicação pela sociedade cooperativa, de gestor encarregado de representá-la 

com exclusividade perante o contratante. 

1.2. REGULARIDADE FISCAL 

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

Fazenda (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da 

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

certame; 

c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual, da sede da licitante; 

d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social 

(INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa, 

relativa a tributos federais e dívida ativa da União; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas perante a Justiça do Trabalho – CNDT. 

1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

a.1) Se a licitante for cooperativa, a certidão mencionada na alínea “a”, deste 

subitem 1.3, deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência 

civil. 

1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel 

timbrado, atestando que tem ciência e atende perfeitamente as especificações, 

comprometendo-se a prestar garantia e assistência técnica de acordo com as 

exigências contidas no Projeto Básico - Anexo I, deste Edital. 

b) Atestado de Vistoria. 

1.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES 

1.5.1. Declarações subscritas por representante legal da licitante, elaboradas em 

papel timbrado, atestando que: 

a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme 

modelo anexo ao Decreto estadual nº 42.911, de 06/03/1998; 

b) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração; 

c) atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho (parágrafo único, 

art. 117, Constituição do Estado). 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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2.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

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

imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 

V. DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO 

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. 

2. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

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 contenham elementos que permitam a sua 

identificação. 

2.1.1. A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro. 

2.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 

demais licitantes. 

2.3. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo 

sistema, com observância dos critérios legais estabelecidos para tanto. 

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

propostas classificadas e das desclassificadas. 

4. Será iniciada a etapa de lances, com a participação de todas as licitantes 

detentoras de propostas classificadas. 

4.1. A formulação de lances será efetuada, exclusivamente, por meio do sistema 

eletrônico. 

4.1.1. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço, ou em valores distintos e decrescentes 

inferiores ao do último valor apresentado pela própria licitante ofertante, 

observada, em ambos os casos, a redução mínima entre eles de R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais), para o lote 01, aplicável, inclusive, em relação ao 

primeiro formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 2 

(dois) ou mais lances do mesmo valor. 

4.1.1.1. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o 

preço total. 

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

4.2.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo 

sistema, visando à continuidade da disputa, quando houver lance admissível 

ofertado nos últimos 3 (três) minutos do período de que trata o subitem 4.2 ou nos 

sucessivos períodos de prorrogação automática. 
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4.2.1.1. Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no 

subitem 4.2.1, a duração da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando 

atingido o terceiro minuto contado a partir do registro no sistema, do último lance 

que ensejar prorrogação. 

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

eletrônico: 

a) dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e 

respectivos valores; 

b) do tempo restante para o encerramento da etapa de lances. 

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

indicados no subitem 4.2. 

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

contendo a classificação final, em ordem crescente de valores. 

5.1. Para essa classificação será considerado o último preço admitido de cada 

licitante. 

6. Com base na classificação a que alude o subitem 5 deste item, 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, de 

15/06/2007, preferência à contratação, observadas as seguintes regras: 

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

condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, 

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. 

6.1.1. A convocação recairá sobre a licitante vencedora de sorteio, no caso de 

haver propostas empatadas, nas condições do subitem 6.1. 

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, de 15/06/2007, cujos valores das propostas se 

enquadrem nas condições indicadas no subitem 6.1. 

6.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata 

o subitem 5, seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou cooperativa que 

preencha as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 

15/06/2007,não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, 

à negociação do preço. 

7. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com 

base nas disposições dos subitens 6.1 e 6.2, ou, na falta desta, com base na 

classificação de que trata o subitem 5, mediante troca de mensagens abertas no 

sistema, com vistas à redução do preço. 
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8. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 

preço, decidindo motivadamente a respeito. 

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

da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão 

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

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 IV deste edital; 

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

requisitos estabelecidos no item IV 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; 

b.1) Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública, 

devendo ser anexados aos autos, os documentos passíveis de obtenção 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 novos documentos ou a substituição de 

documentos anteriormente ofertados, desde que os envie no curso da própria 

sessão pública do pregão e até a decisão sobre a habilitação, por meio de fac-símile 

para o número (11) 3206-4877 ou por correio eletrônico para o endereço 

calonson@sp.gov.br / aabarreto@sp.gov.br; 

c.1) Sem prejuízo do disposto nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, deste subitem 9, 

serão apresentados, obrigatoriamente, por fax ou por correio eletrônico, as 

declarações a que se refere o subitem 1.5.1, do item IV, deste edital; 

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 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 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 Núcleo de 

Material e Patrimônio da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, situa 

da na Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – CEP 02033-000 – São 

Paulo - SP, em até 02 (dois) dias após o encerramento da sessão pública, sob pena 

de invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades 

cabíveis, “optando o interessado pela apresentação de cópias não autenticadas, na 

forma do que dispõe a Lei nº 8666/93, art. 32, „caput‟, deverá apresentar o 

original, para que o servidor da Administração possa fazer o cotejo dos 

documentos, conforme o Decreto nº 52.658, de 23/01/2008, § 1º do artigo 2º”; 

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, 

mailto:calonson@sp.gov.br
mailto:aabarreto@sp.gov.br
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de 15/06/2007, não será exigida comprovação de regularidade fiscal, mas será 

obrigatória a apresentação dos documentos indicados no subitem 1.2, alíneas “a” a 

“e” do item IV deste Edital, ainda que os mesmos 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) Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais licitantes 

que poderão consultar as informações cadastrais da licitante vencedora utilizando 

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

dos documentos recebidos por fac-símile ou outro meio eletrônico. 

10. A licitante habilitada nas condições da alínea “f”, do subitem 9 deste item V, 

deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

11. A comprovação de que trata o subitem 10 deste item V deverá ser efetuada 

mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou 

positivas com efeitos de negativas, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir 

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

por igual período, a critério da Administração. 

12. Ocorrendo a habilitação na forma indicada na alínea “f”, do subitem 9, a sessão 

pública será suspensa pelo Pregoeiro, observados os prazos previstos no subitem 

11, para que a licitante vencedora possa comprovar a regularidade fiscal de que 

tratam os subitens 10 e 11 deste item V. 

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

a comprovação ou não da regularidade fiscal de que tratam os subitens 10 e 11 

deste item V, ou sobre a prorrogação de prazo para a mesma comprovação, 

observado o disposto no mesmo subitem 11. 

14. 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 subitens 

10 a 13, deste item V, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata 

o subitem 5 do mesmo item V, examinará a oferta subseqüente 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. 

VI. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

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

moldes dos subitens 10 a 13 do item V, o Pregoeiro informará às licitantes, por 

meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e 

motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo 

próprio disponibilizado no sistema. 

2. Havendo interposição de recurso, na forma indicada no subitem “1” deste item, o 

Pregoeiro, por mensagem lançada no sistema, informará aos recorrentes que 

poderão apresentar memoriais contendo as razões de recurso, no prazo de 3 (três) 

dias após o encerramento da sessão pública, e às demais licitantes que poderão 

apresentar contra razões, em igual número de dias, os quais começarão a correr do 
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término do prazo para apresentação de memoriais, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos, no endereço da unidade promotora da licitação, ou seja, 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556, Santana, CEP 02033-000, São Paulo, SP. 

2.1. Os memoriais de recurso e as contra razões serão oferecidas por meio 

eletrônico, no sítio www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção 

RECURSO, e a apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se 

houver, será efetuada mediante protocolo, no Núcleo de Comunicações 

Administrativas da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, situada na 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – CEP 02033-000 – São Paulo – 

SP. 

3. A falta de interposição na forma prevista no subitem “1” deste item importará a 

decadência do direito de recurso e o pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao 

vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do 

procedimento licitatório. 

4. 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 licitatório. 

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

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

6. A adjudicação será feita pela totalidade do objeto. 

7. A vencedora do certame obriga-se a apresentar, no prazo de 02 (dois) dias úteis 

contado da data de adjudicação do objeto, os novos preços unitários e total para a 

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

7.1. Esses novos preços serão apresentados pela licitante vencedora em nova 

planilha a ser entregue diretamente no Núcleo de Material e Patrimônio da Sede da 

Secretaria da Administração Penitenciária, situada na Avenida General Ataliba 

Leonel, nº 556 – Santana – CEP 02033-000 – São Paulo – SP. 

7.2. Se a licitante vencedora do certame deixar de cumprir a obrigação estabelecida 

no subitem 7, deste item VI, no prazo ali mesmo assinalado, os preços unitários 

finais válidos para a contratação serão apurados pelo CONTRATANTE, com a 

aplicação do percentual que retrate a redução obtida entre o valor total oferecido 

na proposta inicial e o valor total final obtido no certame, indistintamente, sobre 

cada um dos preços unitários ofertados na referida proposta. 

VII. DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 

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. 

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 aos licitantes de nova data e horário para a sua 

continuidade; 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas 

licitantes, até o término do período estabelecido no edital. 

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

conclusão válida da sessão pública ou do certame. 

VIII. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA E 

INSTALAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1. Os bens deverão ser entregue e instalados em 60 (sessenta) dias corridos, 

contatos da assinatura do termo de contrato. 

2. A entrega e instalação do objeto desta licitação deverá ser feita no prédio do 

Museu Penitenciário Paulista - MPP, situado na Avenida Zaki Narchi, nº 1.207 – 

Carandiru – São Paulo - SP, correndo por conta da contratada todas as despesas de 

embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, 

decorrentes do fornecimento. 

IX. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

1. O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em 05 (cinco) dias, 

contados da data da entrega e instalação dos bens adquiridos, no local e endereço 

indicados no subitem 2 do item VIII anterior, acompanhado da respectiva nota 

fiscal/fatura. 

2. 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, do servidor do Contratante 

responsável pelo recebimento. 

3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá: 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 

sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados 

da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) na hipótese de complementação, 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. 

4. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente em 10 (dez) dias, após 

verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, 

mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor 

responsável. 

X. DA FORMA DE PAGAMENTO 

1. O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias (art. 2º do Decreto nº 32.117, 

de 10/08/1990, com redação dada pelo Decreto nº 43.914, de 26/03/1999), 

contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do Departamento de 

Tecnologia da Informação da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, 
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situada na Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – CEP 02033-000 – 

São Paulo – SP, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto 

ou Recibo, na forma prevista no subitem 4 do item IX. 

2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

Contratada e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua 

apresentação válida. 

3. Constitui condição para a realização do pagamento a inexistência de registros em 

nome da Contratada no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos 

e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá 

ser consultado por ocasião da realização do pagamento. 

4. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 

Contratada no Banco do Brasil S/A. 

5. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção 

monetária nos termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem como juros 

moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata 

tempore" em relação ao atraso verificado. 

XI. DA CONTRATAÇÃO 

1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração 

de termo de contrato, cujo contrato integra este edital como Anexo IV. 

1.1. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de 

débito da adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos relativa a tributos federais e dívida ativa da União) estiverem 

com os prazos de validade vencidos, 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. 

1.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 

Adjudicatária será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a 

sua situação de regularidade de que trata o subitem 1.1 deste item XI, mediante a 

apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob 

pena de a contratação não se realizar. 

1.3. Constitui condição para a celebração da contratação a inexistência de registros 

em nome da adjudicatária no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 

Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual 

deverá ser consultado por ocasião da respectiva celebração. 

2. A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contado da data da 

convocação, comparecer ao Núcleo de Material e Patrimônio da Sede da Secretaria 

da Administração Penitenciária, situada na Avenida General Ataliba Leonel, nº 556, 

Santana, CEP 02033-000, São Paulo, SP, para assinar o Termo de Contrato. 

3. Quando a Adjudicatária deixar de comprovar a regularidade fiscal, nos moldes 

dos subitens 10 e 11, ou na hipótese de invalidação do ato de habilitação com base 

no disposto na alínea “e”, do subitem “9”, todos do item V ou, ainda, quando 

convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação 

regular de que tratam os subitens 1.1 e 1.3, ambos deste item XI, ou se recusar a 
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assinar o contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para 

participar de nova sessão pública do pregão, com vistas à celebração da 

contratação. 

3.1. Essa nova sessão será realizada em prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis, 

contado da divulgação do aviso. 

3.2. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de 

São Paulo D.O.E e divulgação nos endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.br ou 

www.bec.fazenda.sp.gov.br e www.imesp.com.br, opção “enegociospublicos”. 

3.3. Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições 

dos subitens 7 a 10 do item V e subitens 1, 2, 3, 4 e 6 do item VI, todos deste 

Edital. 

4. A vigência da contratação será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data 

da assinatura do contrato. 

5. A execução da instalação deverá ter início em até 05 (cinco) dias, a contar da 

data de assinatura do contrato. 

XII. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do 

Estado de São Paulo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica 

que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 

de julho de 2002, c.c. o artigo 15 da Resolução CEGP10 de 19 de novembro de 

2002. 

2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as 

multas previstas na Resolução SAP nº 6 de 10 de janeiro de 2006, garantido o 

exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP e no 

endereço eletrônico www.sancoes.sp.gov.br. 

XIII. DA GARANTIA CONTRATUAL 

1. Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta 

licitação. 

XIV. DA GARANTIA DOS BENS ADQUIRIDOS 

1. A CONTRATADA deverá emitir Certificado de Garantia dos arquivos de aço 

deslizantes de 05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo do objeto 

providenciando quando solicitada, o competente reparo por garantia do objeto no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da intimação, 

correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas havidas no período de 

garantia.  

2. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se integralmente pela instalação dos 

arquivos de aço deslizantes, porventura executada com vícios ou defeitos, em 

virtude de ação ou omissão, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de 

materiais inadequados ou de qualidade inferior, que deverão ser refeitos. 

3. O referido Certificado deverá ser emitido em 02 (duas) vias, sendo uma juntada 

aos autos e outra à área requisitante da compra. 

XV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
http://www.imesp.com.br/
http://www.sancoes.sp.gov.br/
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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. 

2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 

circunstanciadas, observado o disposto no artigo 14, inciso XIII, do regulamento 

anexo à Resolução CC-27/2006, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pela equipe de 

apoio. 

3. O sistema manterá sigilo quanto à identidade das licitantes, para o Pregoeiro até 

a etapa de negociação com o autor da melhor oferta e para os demais até a etapa 

de habilitação. 

4. 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 “enegociospublicos” e www.bec.sp.gov.br ou 

www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção “pregaoeletronico”. 

5. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá, por meio do sistema eletrônico, solicitar esclarecimentos, 

informações ou impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico. 

5.1. A impugnação, assim como os pedidos de esclarecimentos e informações, será 

formulada em campo próprio do sistema, encontrado na opção EDITAL 5.2. As 

impugnações serão respondidas pelo subscritor do Edital e os esclarecimentos e 

informações prestados pelo pregoeiro, no prazo de até 1 (um) dia útil, anterior à 

data fixada para abertura da sessão pública. 

5.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 

para realização da sessão pública. 

6. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, e as 

questões relativas ao sistema, pelo Departamento de Controle de Contratações 

Eletrônicas – DCC. 

7. Integram o presente Edital: 

Anexo I – Projeto Básico; 

Anexo II – Planilha de Preço; 

Anexo III – Atestado de Vistoria; 

Anexo IV - Termo de Contrato; 

Anexo V - Cópia da Resolução SAP-6, de 10/01/2007; 

Anexo VI – Declaração de Regularidade perante o Ministério do Trabalho; 

Anexo VII – Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para 

licitar ou contratar com a Administração; 

Anexo VIII – Declaração assegurando que a licitante atende às normas à saúde e 

segurança no trabalho. 

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. 

São Paulo, 31 de julho de 2013. 

 

 

AMADOR DONIZETI VALERO 

Chefe de Gabinete 
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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 

Edital de Pregão Eletrônico CG nº 006/2013 

Processo SAP/GS nº 1333/2010 

Processo SAP/GS 1333/2010 

1. OBJETO: Aquisição com instalação de 01 (um) sistema de arquivos deslizantes. 

1.1. VISTORIA: O licitante deverá visitar as instalações do Museu Penitenciária 

Paulista - MPP, situado na Avenida Zachi Narchi, nº 1.207, Carandiru, São Paulo, 

SP, de 2ª a 6ª feiras das 08h:30min às 11h:30min e das 13h:00min às 16h:00min, 

com anterioridade à abertura da sessão do Pregão, oportunidade em que lhe será 

fornecido Atestado de Vistoria, para averiguação e ciência da complexidade técnica 

que recairão na instalação dos equipamentos objeto desta licitação. 

1.2. A vistoria é OBRIGATÓRIA e deverá ser agendado pelos telefones (011) 

3206-4872 / 3206-4873 e 3206-4876. 

1.3. TIPO: Traineis e arquivos modulares deslizantes para armazenamento, 

permitindo deslocamento de vários módulos ao mesmo tempo e economia de área 

de arquivamento em relação aos sistemas convencionais. Construídos em estrutura 

metálica confeccionadas em aço com painéis metálicos e acabamento com pintura 

eletrostática com ação bactericida/antimicrobiana. 

1.4. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO: O fornecedor deverá entregar manual de 

montagem e manutenção, informando os dados e procedimentos para solicitação 

de serviços de assistência técnica. 

1.5. TREINAMENTO: A Contratada deverá ministrar treinamento para pelo menos 

dois funcionários, com vistas ao manuseio adequado dos arquivos deslizantes. 

ESTRUTURAS 

ANEXO A 

RESERVA TÉCNICA (SEGUNDO ANDAR) 

1. CONJUNTO DE TRAINÉIS DESLIZANTES MEDINDO 2.750MM DE ALTURA, 

6.300MM DE PROFUNDIDADE E 3.326MM DE LARGURA. 

001. estrutura para instalação unilateral de traineis, medindo 2.750mm de altura, 

3.326mm de largura e 6.300mm de profundidade (sendo 3.000mm de área livre 

para consulta); 

012. traineis deslizantes medindo 3.000mm(P) x 2.450mm(H); 

2. Estruturas dos trainéis 

2.1. Estrutura das instalações 

Todos os montantes e vigas de sustentação da estrutura deverão ser 

independentes, não sendo fixados a estrutura física local. Confeccionadas com perfil 

de metalon retangular de aço carbono com diâmetro 80 x 40 mm. 

2.1.2. Trainéis: Deverão ser confeccionado com perfil de metalon quadrado de aço 

carbono medindo 40 x 40 mm e tela com vergalhões de aço soldados com 
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espessura de 5 mm e malha de 100 x 100 mm. O sistema deverá permitir através 

de suportes próprios, o armazenamento dos quadros dos dois lados (frente e 

verso). 

2.1.3. Trilhos e roldanas de sustentação dos Trainéis: Os Trilhos deverão ter 

apoio duplo em perfil de alumínio diâmetro 60 x 55 mm e os conjuntos de 

deslizamento deverão conter 4 roldanas côncavas dotadas com rolamentos de aço 

carbono revestidos com poliamida, fixadas com eixo chumbaloy. 

OBS: não serão aceitas soluções nas quais o sistema de encaixe interfira na 

estabilidade - ex: componentes internos deslizando (“bambos”). 

2.2. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA DAS CHAPAS 

METÁLICAS 

2.2.1. Tratamento Anti-ferruginoso: Todas as peças confeccionadas em aço 

devem sofrer tratamento anti-ferruginoso através de processo contínuo de 

decapagem e fosfatização por imersão através de banhos, que garanta a ausência 

de agentes corrosivos sobre a superfície da peça, evitando o aparecimento de 

pontos de oxidação e induzidas a secagem. 

2.2.2. Pintura: Após tratamento, as peças serão pintadas através do processo 

eletrostático, com tinta a base de resina epóxi-pó atóxica texturizada e dotada de 

produtos desinfetantes e de ação antimicrobiana que inibe a proliferação de 

bactérias e fungos nas superfícies pintadas. 

3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR DOS ARQUIVOS 

DESLIZANTES 

3.1. Com vistas à aferição da qualidade e funcionalidade dos produtos ofertados, e 

sua aderências às especificações requeridas, a proponente melhor classificada 

deverá apresentar a documentação técnica. 

3.1.1. Atestado de capacidade técnica: compatível com as especificações dos 

objetos ora licitados, emitido por entidade publica ou privada, declarando que a 

proponente licitante atendeu realizou fornecimentos dos itens cotados, nada 

havendo o que desabone a conduta técnica da mesma. O atestado deverá 

identificar a entidade emissora, bem como o signatário (nome e cargo) com dados 

para contato a fim de proporcionar eventual diligência. (Que deverá ser 

apresentado no momento da formalização do Contrato. Quando a 

adjudicatária, no momento da celebração Contratual, não apresentar os 

documentos referenciados, implicará em pena de a contratação não se 

realizar). 

3.1.2. Declaração de garantia dos equipamentos ofertados: vigência pelo prazo 

mínimo de 60 (sessenta) meses a contar da Emissão do Termo de Aceite de 

Montagem pelo órgão contratante. A garantia deverá ser integral, ou seja, cobrir 

todas as partes e peças dos materiais fornecidos, sem exceção ou ressalvas, contra 

quaisquer defeitos de fabricação, cujo reparo deverá ser gratuito e implementado 

em até 24 (vinte e quatro) horas após a abertura do chamado. Defeitos não 

cobertos pela garantia terão prazo de reparo de até 48 (quarenta e oito) horas a 

contar do chamado. Incumbe ao proponente formular o texto do termo de garantia 

a ser apresentado contemplando os presentes requerimentos. (Que deverá ser 

apresentado no momento da formalização do Contrato. Quando a 

adjudicatária, no momento da celebração Contratual, não apresentar os 
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documentos referenciados, implicará em pena de a contratação não se 

realizar). 

3.1.3. Projeto com Planta Baixa em escala de 1:50 com vista superior de todo o 

ambiente predial de instalação dos produtos, indicando na mesma a composição 

interna e a quantidade e medidas de cada um. Além da vista lateral com a 

indicação da altura e profundidade. (Que deverá ser apresentado no momento 

da formalização do Contrato. Quando a adjudicatária, no momento da 

celebração Contratual, não apresentar os documentos referenciados, 

implicará em pena de a contratação não se realizar). 

3.1.4. Desenho em 3D do projeto, com quatro perspectivas angulares com elevação 

de 30º e individual de cada versão adotada, com imagens coloridas no formato de 

250 X 415 mm em prancha A3. (Que deverá ser apresentado no momento da 

formalização do Contrato. Quando a adjudicatária, no momento da 

celebração Contratual, não apresentar os documentos referenciados, 

implicará em pena de a contratação não se realizar). 

4. PROJETOS 
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VISTA LATERAL
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IMAGEM ILUSTRATIVA

PERSPECTIVA 3D
Reserva Técnica 

 

 

ANEXO B 

RESERVA TÉCNICA – SALA 01 (Térreo) 

1. CONJUNTO DE ARQUIVOS DESLIZANTES MEDINDO 2.650MM DE ALTURA, 

3.326MM DE PROFUNDIDADE E 4.160MM DE LARGURA (COM UM VÃO 

OPERACIONAL DE 800 MM), COMPOSTO POR: 

001.módulo fixo simples com três faces e com chapa fechamento externo, medindo 

440mm(L) x 2.650mm(H) x 3.326mm(P); 
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001. módulo deslizante simples com três faces e com chapa fechamento externo, 

medindo 440mm(L) x 2.650mm(H) x 3.326mm(P); 

001. módulo deslizante simples com três faces e com chapa fechamento externo, 

medindo 860mm(L) x 2.650mm(H) x 3.326mm(P); 

001. módulo deslizante duplo com quatro faces, sendo duas faces com chapa de 

fechamento externo e duas faces com chapa divisória central, medindo 760mm(L) x 

2.650mm(H) x 3.326mm(P); 

001. módulo deslizante duplo com cinco faces, sendo uma face com chapa 

fechamento externo e quatro faces com chapa divisória central, medindo 860mm(L) 

x 2.650mm(H) x 3.326mm(P); 

4,16. metros de trilhos com garras de segurança fixados direto no piso para módulo 

3.000; 

001. tranca geral com mecanismo de travamento direto no trilho; 

005. porta etiquetas em acrílico para painel frontal; 

004. manípulos de três hastes com trava individual embutida na cor cinza 

mesclado; 

036. prateleiras com reforço central soldado medindo 365mm(P); 

047. prateleiras com reforço central soldado medindo 415mm(P); 

004. prateleiras com reforço central estampado medindo 415mm(P) com furação 

sequencial para 10 escaninhos de divisão; 

018. divisores para escaninhos de prateleiras medindo 415mm(P) com 375mm(H); 

015. mesa retrátil com corrediça medindo 415mm(P) para consulta com encosto no 

fundo; 

004. suporte para pastas pendular para face 415mm(P); 

006. gavetas com corrediças medindo 115mm(H) x 800mm(P); 

006. gavetas com corrediças medindo 70mm(H) x 415mm(P); 

001. gaveta com corrediças medindo 115mm(H) x 415mm(P); 

006. suportes para cabides para faces de 850mm(P); 

2. ESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES 

2.1 Estruturas laterais externas: Deverão ser confeccionadas em chapa de 

aço SAE1010 #18, com varias dobras formando colunas, sem quinas ou saliências, 

constituindo uma única peça (monobloco), evitando a transposição do material 

armazenado com furos retangulares, apenas do lado interno da parede, sendo o 

mesmo a cada 25 mm, para encaixe dos componentes internos, com furos 

indicativos para posicionamento e nivelamento dos componentes internos na altura 

desejada. Sistema de fixação através de suportes fixados a base garantindo uma 

durabilidade e estabilidade elevada a todo o conjunto e componentes dos módulos. 

2.1.2 Estruturas laterais internas: Deverão ser confeccionada em chapa de aço 

SAE 1010 #20, com varias dobras formando colunas, sem quinas ou saliências, 

constituindo uma única peça (monobloco), evitando a transposição do material 

armazenado com furos retangulares dos dois lados da parede, sendo o mesmo a 

cada 25 mm, para encaixe dos componentes internos, com furos indicativos para 

posicionamento e nivelamento dos componentes internos na altura desejada. 

Sistema de fixação através de suportes fixados a base garantindo uma durabilidade 

e estabilidade elevada a todo o conjunto e componentes dos módulos. 
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OBS: não serão aceitas soluções nas quais o sistema de encaixe interfira na 

estabilidade - ex: componentes internos deslizando (“bambos”). 

2.1.3 Acabamento Frontal: Deverá ser parte independente da estrutura e de 

fácil remoção, permitindo eventuais manutenções no sistema de acionamento sem 

a retirada do material armazenado, e modificações de cores para compor com o 

ambiente instalado. Os painéis deverão ser confeccionados em chapa de aço SAE 

1010 #20, com cantos arredondados. 

2.1.4. Fechamento Externo: Deverá ser utilizado nos módulos simples, para 

fechamento externo do módulo, evitando acesso ao material armazenado. 

Confeccionado em chapa de aço SAE 1010, chapa #18 de espessura com os cantos 

arredondados. 

2.1.5. Blindagem entre as faces duplas: Deverá ser utilizado nos módulos 

duplos para divisão interna das faces, evitando a transposição do material 

armazenado entre elas. Confeccionado em chapa de aço SAE 1010 chapa #20 de 

espessura. 

2.1.6. Fechamento Superior: Deverá ser confeccionado em chapa de aço SAE 

1010, chapa #20, com 30 mm de altura, com abra frontal para permitir uma 

vedação satisfatória na parte superior dos módulos. 

2.1.7. Porta Etiquetas: Deverão ser confeccionados em acrílico transparente, 

fixados nos painéis frontais para identificação do conteúdo interno, facilitando e 

agilizando as pesquisas, sendo que os módulos duplos deverão ter dois porta 

etiquetas, um para cada lado, enquanto que os módulos simples deverão ter 

somente um porta-etiqueta. 

2.1.8. Vedação: Batentes localizados na parte superior e nas extremidades dos 

módulos (painel frontal e traseiro) têm a função de proteger as mãos dos 

operadores contra possíveis acidentes e para também não permitir vãos abertos 

entre os módulos, quando o operador fechar o corredor de consulta. Fixados em 

uma canaleta metálica de forma a proporcionar um perfeito alinhamento. 

2.2. CONJUNTOS DE MOVIMENTAÇÃO DOS MÓDULOS DESLIZANTES 

2.2.1. Bases deslizantes: Deverão ser quadros em perfil “U” com 110mm de 

altura, confeccionados em chapa de aço SAE 1010 #14, reforçada com travessas 

internas independentes para ancoragem e fixação das estruturas do módulo. 

Sistema de sustentação e afixação das rodas através de perfil duplo dobrado, 

confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #14, soldado ao perfil da estrutura da 

base, coincidindo com o centro de cada face estabelecendo uma distribuição 

equilibrada do peso. A base deverá suportar uma carga vertical de no mínimo 

15.000Kgf aplicada diretamente sobre a cabeceira da base e uma carga vertical de 

no mínimo 22.000kgf distribuída uniformemente sobre a base. 

2.2.2. Eixos de Transmissão: Deverão ser confeccionados em aço SAE 1020 

maciço com 20 mm de espessura soldado as rodas, e mancais encaixados 

juntamente com os rolamentos, unidos para tração através de eixos tipo¨cardan¨ 

no formato oitavado, com sistema de engate e travamento através de parafusos de 

aço, proporcionando balanceamento adequado e evitando trepidações. 

2.2.3. Rodas de Tração: Deverão ser confeccionadas em aço SAE 1020, com 

princípio antiderrapante através de recartilhagem interna no canal central com duas 
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abas laterais de guia, para perfeito encaixe nos trilhos, com diâmetro de 120 mm e 

30 mm de largura, permitindo um alinhamento perfeito e estabilidade satisfatória 

para evitar que o modulo saia de seu alinhamento. 

2.2.4. Rodas Livres: Deverão ser confeccionadas em aço SAE 1020, diâmetro de 

120 mm e largura de 30 mm, providas de um canal central com duas abas laterais 

de guia, para perfeito encaixe nos trilhos, permitindo um alinhamento perfeito e 

estabilidade satisfatória para evitar que o modulo saia de seu alinhamento. 

2.2.5. Rolamentos: Deverão ser de esferas, rígidos e com as duas faces blindada 

classe ZZ, de modo a não requerer lubrificação. 

2.2.6. Mancal: Deverá ser em ferro nodular, diâmetro de 75 mm, com rosca 

integrada para afixação na estrutura da base deslizante. 

2.2.7. Sistema de Redução e Transmissão: Deverá Proporcionar uma 

movimentação leve fácil e suave pelo sistema de dupla transmissão, instalado 

diretamente na base, com correntes de padrão industrial (1/2”x5/16”) e 

engrenagens ASA 40 de 11 para 20 dentes permitindo uma redução de 4:1 nos 

módulos com até 5,00 metros de larguras. Nos módulos com larguras superiores o 

sistema será através de múltiplas transmissões com redução de 9:1, em ambos 

poderão ser reparados somente com retirada do tampo inferior. 

2.2.8. Acionamento Manípulo/Volante: O acionamento (movimentação) deverá 

ser ativado através de um volante confeccionado em aço, com três hastes de cabos 

rotativos de alumínio pintado, com alma interna em aço ligado a um mecanismo de 

movimentação com engrenagens, fixado no centro da estrutura lateral do modulo 

deslizante, podendo ser substituído ou reparado sem a necessidade da retirada do 

material armazenado. O torque de acionamento no volante ou manipulo para 

movimentação deverá ser no máximo 1,70 N.m com 3.000 kg de carga distribuída 

internamente para módulo duplo e de no máximo 0,48 N.m com 1.500 kg de carga 

distribuída internamente para módulo simples. 

2.2.9. Trilhos fixados direto no piso: Os trilhos deverão ser em perfil de aço, 

formato trapezoidal com parede de 2,5 mm fixados em viga metálica no formato 

“U”, permitindo um nivelamento perfeito e futuras ampliações. As junções dos 

trilhos são apoiadas com almas internas de aço que evitem saliências que possam 

provocar trepidações na movimentação dos módulos, os trilhos deverão ter 

revestimento com massa de 37 g/m² de zinco conforme relatório técnico emitido 

por laboratório acreditado pelo INMETRO comprovando resistência após ensaio 

acelerado de corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, conforme a 

ABNT, NBR 8095 e NBR 5770. 

2.2.10. Sistema Anti Tombamento: Para evitar o tombamento acidental, deverá 

ser instalado em todo módulo deslizante diretamente na base (carro), garras duplas 

dispostas paralelamente aos trilhos com engates em toda a sua extensão, 

confeccionadas em chapas de aço #14, para evitar o tombamento acidental. 

Comprovação de segurança e estabilidade através de testes de estabilidade sendo: 

módulo duplo de altura externa de 2.200mm descarregado a uma velocidade de 

0,367 m/s percorrendo uma distancia de 1.500 mm sem ocorrer o tombamento do 

módulo ao atingir o limitador de curso; módulo duplo de altura externa de 

2.200mm carregado com carga de 1.600kg distribuída internamente a uma 

velocidade de 0,267m/s percorrendo uma distancia de 1.500mm sem ocorrer o 

tombamento do módulo ao atingir o limitador de curso; módulo duplo de altura 
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externa de 2.200mm carregado com uma carga de 1.600kg distribuída 

internamente e com aplicação de uma força horizontal de 1.000 N a 1.600mm de 

altura sem ocorrer o tombamento do módulo; módulo simples de altura interna de 

2.000mm carregado com uma carga distribuída de 400kg nas duas últimas 

prateleiras e com aplicação de uma força horizontal de 1.000 N a 1.600mm de 

altura sem ocorrer o tombamento do módulo; módulo duplo de 2.700mm de altura 

interna carregado com uma carga de 1.200kg distribuídos internamente com uma 

velocidade de 0,2m/s percorrida sobre trilhos com 1.940mm de extensão sem 

ocorrer o tombamento do módulo ao atingir o limitador de curso; módulo duplo de 

2.700mm de altura interna descarregado com uma velocidade de 0,2m/s percorrida 

sobre trilhos com 1.940mm de extensão sem ocorrer o tombamento do módulo ao 

atingir o limitador de curso; módulo duplo de altura interna de 2.700mm 

descarregado com aplicação de uma força horizontal de 1.200 N a 1.600mm de 

altura sem ocorrer o tombamento do módulo; módulo duplo de altura interna de 

2.700mm carregado com uma carga de 400kg distribuídos nas alturas de 1.600mm 

e 2.400mm e com aplicação de uma força horizontal de 800 N a 1.600mm de altura 

sem ocorrer o tombamento do módulo. 

2.3. COMPONENTES EXTERNOS DOS MÓDULOS DESLIZANTES 

2.3.1. Sistema Mecânico de Travamento do Conjunto: Deverá ser Instalado no 

modulo terminal do conjunto, através de uma única chave tipo tetra, ligada a um 

mecanismo de bloqueio que atua diretamente nos próprios trilhos evitando furar o 

piso existente, proporcionando maior segurança e fechamento total do sistema. 

2.3.2. Travamento Individual: Nos módulos deslizantes individualmente deverá 

contar com trava manual embutida no manípulo, com acionamento através de um 

botão com ativação rápida por meio de um giro no sentido horário para seu 

travamento e giro no sentido anti horário para sua liberação na movimentação dos 

módulos. 

2.4. COMPONENTES INTERNOS DOS MODULOS DESLIZANTES 

2.4.1. Suporte de Sustentação dos Componentes: Deverá ser para utilização 

em diferentes tipos de componentes, confeccionado em chapa de aço #18, 

vincadas no formato “U” formando duas paredes, sendo que a anterior preveem 

dois engates recortados e estampados no formato trapezoidal, permitindo 

indistintamente em ambos os lados, a instalação e regulagem do componente pelo 

próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta. Na parede 

posterior contem um recorte central retangular para encaixe de prateleiras e quatro 

recortes nos extremos para acomodação de um par de varões para sustentação 

pastas. 

2.4.2. Prateleira Lisa: Com o emprego do suporte de sustentação, este 

componente deverá ser confeccionado em chapa de aço, com 20 mm de altura, 

dobramento duplo nas duas bordas maiores, viga central (reforço) longitudinal 

soldado na parte inferior, formando uma superfície totalmente lisa, evitando criar 

pontos de atrito ou acumulo de detritos. Deverá ainda permitir sua instalação ou 

mudança pelo próprio usuário, sem a necessidade de uso de qualquer tipo de 

ferramenta e consentir a instalação de diversos tipos de acessórios. 

2.4.3. Suporte para Cabideiro: Composto por um varão tubular, confeccionado 

em aço, amparado pelo suporte de sustentação descrito acima. 
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2.4.4. Gaveta: As gavetas deverão ser confeccionadas em chapa de aço dobrada # 

18 com, munidas de puxador em toda a sua extensão e providas de trilhos 

telescópicos. 

2.4.5. Mesa Corrediça para Consulta com encosto traseiro: As mesas deverão 

ser confeccionados, em chapa de aço dobrada # 18, reforçada com quadro em 

perfil de metalon de 20 x 20 mm, com encosto limitador de 20mm no fundo através 

de dobra para evitar a queda do material armazenado em sua abertura, providos de 

trilhos telescópicos. 

2.4.6. Mesa Corrediça para Consulta com encosto frontal e traseiro: As 

mesas deverão ser confeccionados, em chapa de aço dobrada # 18, reforçada com 

quadro em perfil de metalon de 20 x 20 mm, com encosto limitador de 20mm 

frontal e no fundo através de dobra para evitar a queda do material armazenado 

em sua abertura, providos de trilhos telescópicos. 

2.4.7. Prateleira para Escaninhos: Com o emprego do suporte de sustentação 

descrito acima, este componente deverá ser confeccionado em chapa de aço com 

dobramento triplo nas duas bordas maiores com altura de 20mm, e viga central 

estampada por repucho no sentido longitudinal, sem soldas ou saliências que 

possam criar pontos de ferrugem ou atrito e permita a aplicação de diversos tipos 

de acessórios, furação seqüencial de 100mm em 100mmm (quatro por seqüência), 

para colocação de placa divisória. 

2.4.8. Divisores para Prateleiras com Escaninhos: Placa divisória 

confeccionada em chapa de aço #20, com dois engates na parte superior e mais 

dois engates desencontrados na parte inferior para encaixe na prateleira com 

furação sequência a cada 100mm, criando diversos escaninhos. 

2.5. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA DAS CHAPAS 

METÁLICAS 

2.5.1. Tratamento Anti-ferruginoso: Todas as peças confeccionadas em aço 

devem sofrer tratamento anti-ferruginoso através de processo contínuo de 

decapagem e fosfatização por imersão através de banhos, que garanta a ausência 

de agentes corrosivos sobre a superfície da peça, evitando o aparecimento de 

pontos de oxidação e induzidas a secagem. 

2.5.2. Pintura: Após tratamento, as peças serão pintadas através do processo 

eletrostático, com tinta a base de resina epóxi-pó atóxica texturizada e dotada de 

produtos desinfetantes e de ação antimicrobiana que inibe a proliferação de 

bactérias e fungos nas superfícies pintadas, garantindo um alto nível de higiene e 

evitando-se a presença de microorganismos. 

2.5.3. REFERÊNCIA CROMÁTICA PARA AS SUPERFÍCIES METÁLICAS 

Componentes internos em: cinza claro. 

Face frontal com miolo em azul marinho. 

3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR DOS ARQUIVOS 

DESLIZANTES 

3.1. Com vistas à aferição da qualidade e funcionalidade dos produtos ofertados, e 

sua aderências às especificações requeridas, a proponente vencedora deverá 

apresentar a documentação técnica adiante relacionada. 
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3.1.1. Atestado de capacidade técnica: compatível com as especificações dos 

objetos ora licitados, emitido por entidade publica ou privada, declarando que a 

proponente licitante atendeu realizou fornecimentos dos itens cotados, nada 

havendo o que desabone a conduta técnica da mesma. O atestado deverá 

identificar a entidade emissora, bem como o signatário (nome e cargo) com dados 

para contato a fim de proporcionar eventual diligência. (Que deverá ser 

apresentado no momento da formalização do Contrato. Quando a 

adjudicatária, no momento da celebração Contratual, não apresentar os 

documentos referenciados, implicará em pena de a contratação não se 

realizar). 

3.1.2. Declaração de garantia dos equipamentos ofertados: vigência pelo prazo 

mínimo de 60 (sessenta) meses a contar da Emissão do Termo de Aceite de 

Montagem pelo órgão contratante. A garantia deverá ser integral, ou seja, cobrir 

todas as partes e peças dos materiais fornecidos, sem exceção ou ressalvas, contra 

quaisquer defeitos de fabricação, cujo reparo deverá ser gratuito e implementado 

em até 24 (vinte e quatro) horas após a abertura do chamado. Defeitos não 

cobertos pela garantia terão prazo de reparo de até 48 (quarenta e oito) horas a 

contar do chamado. Incumbe ao proponente formular o texto do termo de garantia 

a ser apresentado contemplando os presentes requerimentos. (Que deverá ser 

apresentado no momento da formalização do Contrato. Quando a 

adjudicatária, no momento da celebração Contratual, não apresentar os 

documentos referenciados, implicará em pena de a contratação não se 

realizar). 

3.1.3. Desenho técnico da base deslizante em 3D destacando os mecanismos de 

redução e dupla transmissão de esforço (com imagem sem a escala, porém com 

indicação de todas as medidas em mm). (Que deverá ser apresentado no 

momento da formalização do Contrato. Quando a adjudicatária, no 

momento da celebração Contratual, não apresentar os documentos 

referenciados, implicará em pena de a contratação não se realizar). 

3.1.4. Projeto com Planta Baixa em escala de 1:50 com vista superior de todo o 

ambiente predial de instalação dos produtos, indicando na mesma a composição 

interna e a quantidade e medidas de cada um. Além da vista lateral com a 

indicação da altura e profundidade. (Que deverá ser apresentado no momento 

da formalização do Contrato. Quando a adjudicatária, no momento da 

celebração Contratual, não apresentar os documentos referenciados, 

implicará em pena de a contratação não se realizar). 

3.1.5. Desenho em 3D do projeto, com quatro perspectivas angulares com elevação 

de 30º e individual de cada versão adotada, com imagens coloridas no formato de 

250 X 415 mm em prancha A3. (Que deverá ser apresentado no momento da 

formalização do Contrato. Quando a adjudicatária, no momento da 

celebração Contratual, não apresentar os documentos referenciados, 

implicará em pena de a contratação não se realizar). 

3.1.6. Tabela demonstrativa de capacidade de arquivamento considerando cada 

item do acervo a ser armazenado. Além das vistas das faces de arquivamento com 

a indicação das alturas das regulagens dos componentes e as suas quantidades e 

capacidades. (Que deverá ser apresentado no momento da formalização do 

Contrato. Quando a adjudicatária, no momento da celebração Contratual, 
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não apresentar os documentos referenciados, implicará em pena de a 

contratação não se realizar). 

4. PROJETOS 
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DEMAIS CONDIÇÕES, CONTINUAÇÃO DO ANEXO I 

2. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO 

DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

2.1. Os bens deverão ser entregue e instalados em 60 (sessenta) dias corridos, 

contatos da assinatura do termo de contrato. 

2.2. A entrega e instalação do objeto desta licitação deverá ser feita no prédio do 

Museu Penitenciário Paulista - MPP, situado na Avenida Zaki Narchi, nº 1.207, 

Carandiru, São Paulo, SP, correndo por conta da contratada todas as despesas de 

embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, 

decorrentes do fornecimento. 

3. PRAZO DE PAGAMENTO 

3.1. Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias. 

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

4.1. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
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ANEXO II 

(Planilha de Preço) 

Edital de Pregão Eletrônico CG n° 006/2013 

Processo SAP/GS n° 1333/2010 

 

LOTE 01 

AGRUPAMENTO 

Item Quantidade Especificação Valor Global 

01 01 

Aquisição com instalação de 01 

(um) sistema de arquivos 

deslizantes. 

R$ 

  Valor Global R$ 

Observação: O valor que deverá ser lançado no sistema BEC é o Valor Global. 



 
 
 
 

Gabinete do Secretário e Assessorias 

Chefia de Gabinete 

 

Avenida General Ataliba Leonel, n.º 556. CEP 02033-000 –Santana – SP. 
FONE/FAX: (0xx11) 3206-4872/FAX 3206-4877 

38 

ANEXO III 

ATESTADO DE VISTORIA 

 

Edital de Pregão Eletrônico CG n° 006/2013 

Processo SAP/GS n° 1333/2010 

 

Declaro, para fins de habilitação no Pregão Eletrônico CG nº 006/2013 do 

Processo SAP/GS nº 1333/2010, cujo objeto é a aquisição com instalação de 01 

(um) sistema de arquivos deslizantes, com entrega imediata, destinados ao Museu 

Penitenciário Paulista - MPP, que o Sr. _____________________, RG _____, 

realizou a vistoria nas instalações do mesmo, recebendo todas as informações 

necessárias. 

São Paulo,_______de______________de 2013. 

 

_____________________________________________________ 

Núcleo de Material e Patrimônio - NMP 

(Carimbo do servidor responsável) 

 

 

 

Recebido em: ____/____/2013. 

 

Nome: ___________________ 

 

Ass.: ____________________ 
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ANEXO IV 

Edital de Pregão Eletrônico CG n° 006/2013 

Termo de Contrato CG n° 000/2013 

Processo SAP/GS nº 1333/2010 
Termo de Contrato que entre si celebram o Estado de São Paulo, 
Secretaria da Administração Penitenciária, por meio do Gabinete 
do Secretario e Assessorias e a empresa XXX, objetivando a 
compra, com instalação, de 02 (dois) arquivos em aço 1020, 
deslizantes, com entrega imediata, destinados à guarda do 
acervo do Museu Penitenciário Paulista - MPP. 

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o Estado de São Paulo, 

Secretaria da Administração Penitenciária, por meio da Chefia de Gabinete, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 96.291.141/0001-80, com sede na Avenida General Ataliba 

Leonel, nº 556 – Santana – CEP 020333-000 - São Paulo – SP, neste ato, 

representada pelo Senhor AMADOR DONIZETI VALERO, portador do documento 

RG 7.640.374-9, Chefe de Gabinete, no uso de sua competência legal, doravante 

designado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa XXX, com 

sede, na XXX, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda sob o nº XXX, doravante designada CONTRATADA, neste ato, 

representada por XXX, portador do documento RG XXX, e pelos mesmos foi dito na 

presença das testemunhas ao final consignadas, que em face da adjudicação 

efetuada na licitação na modalidade Pregão Eletrônico CG nº 006/2013, do 

Processo SAP/GS nº 1333/2010, pelo presente instrumento avençam um contrato 

de compra, com instalação, de 02 (dois) arquivos em aço 1020, deslizantes, com 

entrega imediata, destinados à guarda do acervo do Museu Penitenciário Paulista - 

MPP, sujeitando-se às normas da Lei federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, do 

Decreto nº 49.722, de 24 de junho de 2005, do regulamento anexo a Resolução nº 

CC-27, de 25/05/2006, alterada pela Resolução CC-48, de 05/11/2007, aplicando-

se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, do 

Decreto estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, da Resolução CEGP-10, 

de 19 de novembro de 2002 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, 

inclusive Resolução SAP-6, de 10 de janeiro de 2007, e às seguintes cláusulas e 

condições que reciprocamente outorgam e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. A presente licitação tem por objeto a compra, com instalação, de 02 (dois) 

arquivos em aço 1020, com espessura de 0,90 mm, deslizantes, compostos por 

corpos (frente e verso), divididos em módulos, com travas de segurança, abertura 

manual, tratados contra ferrugem e pintura epóxi, em dimensões compatíveis com 

a área do layout disponibilizado para a implementação, conforme especificações 

constantes no Projeto Básico, que integra este Edital como Anexo I. Os armários 

deverão permitir possibilidades de expansão futura, novas configurações e o 

aumento de capacidade, caso ocorram novas aquisições para o acervo do Museu. 

Os arquivos deslizantes serão configurados internamente de acordo com a 

necessidade e tipologia do acervo, ou seja, gavetas, prateleiras, traineis, para as 

obras de artes visuais, desenhos com molduras, mapotecas e nichos. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, CONDIÇÕES, LOCAL DE ENTREGA E 

INSTALAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
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O prazo de entrega e instalação dos 02 (dois) arquivos em aço 1020, deslizantes, 

deverá ser efetuado em 60 (sessenta) dias corridos, a partir da data de assinatura 

do Termo de Contrato. 

Parágrafo Único: A entrega e instalação do objeto desta licitação deverá ser feita no 

prédio do Museu Penitenciário Paulista - MPP, situado na Avenida Zaki Narchi, nº 

1.207 – Carandiru – São Paulo - SP, correndo por conta da contratada todas as 

despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários, decorrentes do fornecimento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em 05 (cinco) dias, 

contados da data da entrega e instalação dos bens adquiridos, no local e endereço 

indicados no parágrafo único da cláusula anterior, acompanhado da respectiva nota 

fiscal/fatura. 

Parágrafo 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, do servidor do 

Contratante responsável pelo recebimento. 

Parágrafo Terceiro: Constatadas irregularidades no objeto contratual, o 

CONTRATANTE poderá: 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 

sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados 

da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) na hipótese de complementação, 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. 

Parágrafo Quarto: O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente em 10 (dez) 

dias, após verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações 

contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo 

servidor responsável. 

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias (art. 2º do Decreto nº 32.117, de 

10/08/1990, com redação dada pelo Decreto nº 43.914, de 26/03/1999), contados 

da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do Núcleo de Comunicações 

Administrativas da Sede I, da Secretaria da Administração Penitenciária, situada na 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – CEP 02033-000 – São Paulo – 

SP, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na 

forma prevista no Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira. 
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Parágrafo Primeiro: As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão 

devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data 

de sua apresentação válida. 

Parágrafo Segundo: Constitui condição para a realização do pagamento a 

inexistência de registros em nome da Contratada no “Cadastro Informativo dos 

Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – 

CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização do 

pagamento. 

Parágrafo Terceiro: O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta 

corrente em nome da Contratada no Banco do Brasil S/A. 

Parágrafo Quarto: Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá 

correção monetária nos termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem 

como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pro 

rata tempore" em relação ao atraso verificado. 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO E DO CRÉDITO 

O valor do presente contrato é de R$ 0,00 (), que onerará recursos orçamentários 

da Unidade Gestora Executora 380101, Programa de Trabalho XXX, Fonte de 

Recursos 001001001 – Natureza de Despesa 44905232. 

Parágrafo Único: O valor estipulado nesta cláusula permanecerá fixo e irreajustável. 

CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA CONTRATUAL 

A vigência da contratação será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da 

assinatura do contrato. 

Parágrafo Primeiro: As estipulações às obrigações da contratada não se vinculam 

ao prazo acima indicado, ficando a CONTRATADA obrigada à prestação de 

garantia técnica de manutenção corretiva e preventiva no prazo de garantia do 

bem. 

Parágrafo Segundo: A entrega e instalação deverá ter início em até 05 (cinco) 

dias, a contar da data de assinatura do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA 

Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do Edital de 

Licitação e seus Anexos, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual 

sobre licitações, cabe à CONTRATADA: 

Parágrafo Primeiro: Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos 

os recursos materiais e humanos necessários. 

Parágrafo Segundo: Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas 

com a execução do contrato, tais como transporte, frete, carga e descarga etc.. 

Parágrafo Terceiro: Cumprir as posturas do Município e as disposições legais 

estaduais e federais que interfiram na execução do contrato. 

Parágrafo Quarto: 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. 
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Parágrafo Quinto: Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre 

qualquer anormalidade que possa afetar a execução do contrato. 

Parágrafo Sexto: Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados 

diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a 

fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento. 

Parágrafo Sétimo: Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais e tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do 

artigo 71 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

Parágrafo Oitavo: Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou 

observação realizadas pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Nono: A CONTRATADA obriga-se a substituir, às suas expensas, no total 

ou em parte, os bens que apresentarem qualquer irregularidade. 

Parágrafo Décimo: A CONTRATADA deverá cumprir todas as exigências e condições 

estipuladas no Folheto Descritivo Anexo I deste contrato. 

Parágrafo Décimo Primeiro: O equipamento deverá ser entregue devidamente 

embalado, de forma a não ser danificado durante a operação de transporte, carga e 

descarga. 

Parágrafo Décimo Segundo: Não serão aceito equipamento que contenha itens, 

partes ou quaisquer componentes que sejam produto de refabricação ou 

recondicionamento. 

Parágrafo Décimo Terceiro: O carregamento e o descarregamento do equipamento 

ficam inteiramente por conta da contratada. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO 

CONTRATANTE 

Sem prejuízo do integral do cumprimento de todas as obrigações decorrentes das 

disposições deste contrato, cabe ao CONTRATANTE: 

Parágrafo Primeiro: Indicar, formalmente, o funcionário responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização da execução contratual. 

Parágrafo Segundo: Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da 

CONTRATADA, dando-lhe acesso às suas instalações para a entrega e instalação do 

objetivo contratado. 

Parágrafo Terceiro: Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos 

necessários que eventualmente venham a ser solicitados, que interfiram na 

execução do contrato. 

Parágrafo Quarto: Providenciar o pagamento da fatura aprovada. 

CLAÚSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DO OBJETO 

CONTRATO 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias ao objeto, a critério exclusivo 

do CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado 
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do CONTRATO, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal 

8.666/93. 

Parágrafo Único: Eventual alteração contratual será obrigatoriamente formalizada 

por termo aditivo ao presente contrato, respeitadas as disposições da Lei federal nº 

8.666/1993. 

CLAÚSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do 

Estado de São Paulo pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar 

quaisquer atos previstos no artigo 14 do Decreto Estadual nº 49.722, de 24 de 

junho de 2005. 

Parágrafo Único: A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada 

juntamente com as multas previstas na Resolução SAP nº 6, de 10 de janeiro de 

2007, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no 

CAUFESP. 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS 

DIREITOS DO CONTRATANTE 

Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as 

conseqüências previstas nos artigos 75 a 82 da Lei Estadual n° 6.544, e artigo 77 a 

80 e 86 a 88, da Lei Federal n° 8.666/93. 

Parágrafo Único: A CONTRATADA reconhece desde já, os direitos do CONTRATANTE 

nos casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal n° 

8.666/93 e suas alterações, e no artigo 77 da Lei Estadual n° 6.544/1989. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

Não será exigido da CONTRATADA, prestação de garantia, prevista no artigo 56 da 

Lei federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU 

TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste 

contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - GARANTIA DOS BENS ADQUIRIDOS 

A CONTRATADA deverá emitir Certificado de Garantia dos arquivos de aço 

deslizantes de 05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo do objeto 

providenciando quando solicitada, o competente reparo por garantia do objeto no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da intimação, 

correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas havidas no período de 

garantia.  

Parágrafo primeiro: A CONTRATADA deverá responsabilizar-se integralmente pela 

instalação dos arquivos de aço deslizantes, porventura executada com vícios ou 

defeitos, em virtude de ação ou omissão, negligência, imperícia, imprudência ou 

emprego de materiais inadequados ou de qualidade inferior, que deverão ser 

refeitos. 
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Parágrafo segundo: O referido Certificado deverá ser emitido em 02 (duas) vias, 

sendo uma juntada aos autos e outra à área requisitante da compra. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 

O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito 

público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 

contratos e as disposições de direito privado, conforme prevê o artigo 54, “caput”, 

da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Fica ajustado, ainda, que: 

Parágrafo Primeiro: Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como 

se nele estiverem transcritos: 

a) o Edital de Licitação CG nº 006/2013 e anexos; 

b) a proposta apresentada pela CONTRATADA; 

c) a Resolução SAP-6, de 10.01.2007. 

Parágrafo Segundo: Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei 

federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto n.º 49.722, de 24 de junho de 

2005, regulamentada anexo à Resolução n.º CC-27, de 25/05/2006, Decreto 

estadual n.º 47.297, de 06 de novembro de 2002; Resolução CEGP-10, de 19 de 

novembro de 2002; Lei federal n.º 8.666 de 23 de junho de 1993; Lei estadual n.º 

6.544, de 22 de novembro de 1989 e demais normas regulamentares aplicáveis à 

espécie. 

Parágrafo Terceiro: Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não 

resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital 

do Estado de São Paulo. 

Parágrafo Quarto: E assim, por estarem às partes de acordo, justas e contratadas, 

foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma que, depois de 

lido e achado conforme, é assinado pelas partes para que produza todos os efeitos 

de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 

São Paulo,____de___________de 2013. 

 
________________________ 
AMADOR DONIZETI VALERO 

Chefe de Gabinete 
CONTRATANTE 

 
____________________ 

 
 

CONTRATADA 
 

_________________________ 
TESTEMUNHA 

 

____________________ 
TESTEMUNHA 
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ANEXO V 

Edital de Pregão Eletrônico CG n° 006/2013 

Processo SAP/GS n° 1333/2010 

Resolução SAP - 6, de 10-1-2007 

Dispõe sobre a aplicação das multas previstas nas Leis federais 

8.666/93 e 10.520/02 e na Lei estadual 6.544/89, no âmbito da 

Secretaria da Administração Penitenciária. 

O Secretário da Administração Penitenciária, nos termos do artigo 3º do Decreto 

31.138, de 09/01/90, e suas alterações posteriores, resolve: 

Artigo 1º- A aplicação das multas a que se referem os artigos 81, 86 e 87 da Lei 

federal 8.666/93, artigo 7º da Lei federal 10.520/02 e artigos 79, 80 e 81, II, da 

Lei estadual 6.544/89, pelas autoridades mencionadas na Resolução SAP 108 de 

20/09/93; sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 80 da Lei estadual 6.544/89, 

obedecerá às normas estabelecidas na presente Resolução, exceto quando houver 

normatização específica.  

Artigo 2- A recusa injustificada em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou 

instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração ensejará 

a aplicação de multa na seguinte conformidade: 

I - No caso de obras, serviços de engenharia e prestação de serviços contínuos, 5% 

do valor do ajuste; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 20% do valor do 

ajuste. 

Artigo 3º - A inexecução total do ajuste ensejará a incidência de multa na seguinte 

conformidade: 

I - No caso de obras, serviços de engenharia e prestação de serviços contínuos, 

10% do valor do ajuste; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 30% do valor do 

ajuste. 

Artigo 4º - A inexecução parcial do ajuste ensejará a incidência de multa na 

seguinte conformidade: 

I - No caso de obras e serviços de engenharia, 5% do saldo financeiro não 

realizado; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 15% do saldo 

financeiro não realizado; 

III - No caso de prestação de serviços contínuos, multa de 30% por dia de 

inexecução, calculada sobre o valor diário do contrato. 

Artigo 5º - O atraso injustificado na execução da contratação ensejará a aplicação 

de multa diária, na seguinte conformidade: 

I - No caso de obras e serviços de engenharia, 0,1% na 1ª ocorrência e 0,2% 

quando houver reincidência, calculados sobre o valor da medição; 
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II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 0,25% até o 30º 

dia e 0,5% a partir do 31º dia, calculados sobre o valor correspondente ao saldo 

financeiro não realizado; 

III - No caso de prestação de serviços contínuos, 30%, calculados sobre o valor 

previsto por dia. 

Parágrafo único - A multa por atraso não poderá exceder a 25% do saldo financeiro 

não realizado. 

Artigo 6º - Para os contratos firmados com fundamento no art. 24, incisos III e IV 

da Lei federal 8.666/93 e da Lei estadual 6.544/89, as multas previstas nos artigos 

2º a 5º terão seus percentuais acrescidos em 50%. 

Parágrafo único - A multa por atraso não poderá exceder a 25% do saldo financeiro 

não realizado. 

Artigo 7º - Os valores das multas serão descontados dos pagamentos devidos ao 

contratado ou da garantia do contrato. Inexistindo estes, deverão ser recolhidos 

pelo contratado no prazo de 30 dias a contar da data da aplicação da penalidade ou 

do indeferimento do recurso, sob pena de cobrança judicial. 

Artigo 8º - Decorrido o prazo para pagamento, as multas serão corrigidas 

monetariamente, de acordo com índice oficial, até a data de seu recolhimento. 

Artigo 9º - As multas estabelecidas nesta Resolução são autônomas e a aplicação 

de uma não exclui a da outra. 

Artigo 10 - As normas estabelecidas nesta Resolução deverão integrar, sob forma 

de anexo, os instrumentos convocatórios de licitações e os contratos ou 

instrumentos equivalentes de que trata esta Resolução. 

Artigo 11 - Além das situações peculiares previstas no artigo 6º, as disposições 

desta Resolução aplicam-se, também, às demais contratações resultantes de 

dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

Artigo 12 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, em especial a Resolução SAP 42, de 27/09/99. 
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ANEXO VI 

Declaração de regularidade perante o Ministério do Trabalho 

(Modelo a ser redigido em papel timbrado da licitante) 

À 

Secretaria da Administração Penitenciária 

 

Edital de Pregão (Eletrônico) CG nº 006/2013 

Processo SAP/GS nº 1333/2010 

Eu (nome completo), representante legal da (nome da pessoa jurídica), 

interessada em participar do Pregão em referência, processo licitatório nº 

1333/2010, realizado pela Secretaria da Administração Penitenciária, declaro, sob 

as penas da lei, que, nos termos do parágrafo 6º do artigo 27 da Lei Estadual n.º 

6544 de 22.11.1989 e do Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal n.º 8.666, de 

21/06/93, a (nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante 

o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

São Paulo,_____de_____________de 2013. 

 

 

______________________________ 

Responsável (nome/cargo/assinatura) 

Nome da Empresa 

(N.º do CNPJ da Empresa) 
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ANEXO – VII 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

(Modelo a ser redigido em papel timbrando da licitante) 

 

Edital de Pregão (Eletrônico) CG nº 006/2013 

Processo SAP/GS nº 1333/2010 

 

À 

Secretaria da Administração Penitenciária 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – CEP 2033-000 - São Paulo – 

SP. 

 

Declaramos que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para nossa 

habilitação no presente processo licitatório, inclusive em virtude das disposições da 

Lei Estadual n° 10.218, de 12 de fevereiro de 1999, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

São Paulo, _____ de _____________ de 2013. 

 

 

_____________________________________ 

Representante legal 

(com carimbo da empresa) 
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ANEXO – VIII 

DECLARAÇÃO QUE ATENDE ÀS NORMAS RELATIVA À SAÚDE E SEGURANÇA 

NO TRABALHO 

(Modelo a ser redigido em papel timbrando da licitante) 

 

 

Edital de Pregão (Eletrônico) CG nº 006/2013 

Processo SAP/GS nº 1333/2010 

À 

Secretaria da Administração Penitenciária 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – CEP 02033-000 - São Paulo – 

SP. 

 

 

Declaramos para os devidos fins de direito, sob as penalidades cabíveis, 

assegurando que atendemos às normas relativas à saúde e segurança no trabalho. 

 

São Paulo, _____ de _____________de 2013. 

 

 

_____________________________________ 

Representante legal 

(com carimbo da empresa) 


