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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 – PROCESSO Nº 2112/2020 
 
 
EDITAL 
 
 
OBJETO: Contratação de serviços controle de acesso ao imóvel situado na 
Avenida Vereador Nicolino Simone Filho, 4307, Conjunto Residencial Humaitá, 
São Vicente/SP, entendendo o serviço como a função NÃO ARMADA em 01 
(um) posto diuturno, 24 (vinte e quatro horas por dia, de segunda-feira a 
domingo pelo prazo de 12 (doze) meses, para controle de acesso ao local, 
não permitindo ingresso no terreno por terceiros não autorizados ou invasão 
ao mesmo, tomando imediatamente as providências cabíveis para tal. 
 
 
A Companhia de Habitação da Baixada Santista /COHAB-ST, sociedade de 
economia mista municipal, situada na Praça dos Andradas nº 12 - 5º Andar – 
Centro - Santos, CEP 11010-904, tel. (13) 3211-8520, fax (13) 3211-8526, torna 
público que se acha aberta, nesta COHAB-ST, licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO com critério de julgamento MENOR PREÇO, objetivando 
a CONTRATAÇÃO dos itens descritos no ANEXO 01 – Termo de Referência, 
que será regido pelos princípios de Direito Público, pelo inciso XXI e caput do 
artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil e 
subsidiariamente pela Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, Lei 
Federal nº 10520, de 17 de julho de 2002 e Lei Complementar nº 123/06 de 14 
de dezembro de 2016, e alterações, e das demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie.  
 
 
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 09/12/2020 ÀS 09:00H 
 
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DA SESSÃO PUBLICA: : 09/12/2020  
ÀS 10:00H 
 
E será conduzido por Pregoeiro(a) designado, com auxílio de equipe de 
apoio. 
 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 
 
LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br 
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O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 
mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas 
as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa 
Brasileira de Mercadorias. 
 
Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Companhia de Habitação 
da Baixada Santista, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo 
“Licitações” constante da página eletrônica da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias (www.bbmnetlicitacoes.com.br) 
 
O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no 
presente Edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para 
participação da licitação, bem como cadastramento e a abertura da 
proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa. 
 
 
1. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
 
1.1. Poderão participar desta licitação todas as empresas de atividade 
pertinente ao objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitação 
previstos neste Edital e seus Anexos e sejam detentoras de senha para 
participar de procedimentos eletrônicos junto a Bolsa Brasileira de 
Mercadorias. 
 
1.1.1. O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para 
participar do pregão, diretamente no site da Bolsa, 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, até o horário fixado no edital para inscrição e 
cadastramento. 
 
1.1.2. A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a 
inscrição e credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto no 
Edital. 
 
1.1.3. O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do 
licitante que pagará a Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema 
eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de 
tecnologia da informação, consoante tabela fornecida/emitida pela 
entidade, nos termos do Artigo 5.º, Inciso III, da Lei Nº 10.520/2002. 
 
1.2. Estarão impedidas  de par t ic ipar  de qual quer  fase do 
processo a  interessadas que se enquadrem em uma ou mais das situações 
a seguir: 
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1.2.1. Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) 
do capital social seja diretor ou empregado da COHAB-ST; 
 
1.2.2. Suspensa pela COHAB-ST; 
 
1.2.3. Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou 
Município de Santos, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;  
 
1.2.4. Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou 
declarada inidônea;  
 
1.2.5. Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou 
declarada inidônea;  
 
1.2.6. Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de 
empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos 
que deram ensejo à sanção;  
 
1.2.7. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa 
suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram 
ensejo à sanção;  
 
1.2.8. Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em 
razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.  
 
1.2.9. Reunidas em consórcio.  
 
1.3. Aplica-se a vedação prevista no item 4.2.:  
 
1.3.1. À contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa 
física, bem como à participação dele em procedimentos licitatórios, na 
condição de licitante;  
 
1.3.2. A quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:  
a) dirigente da COHAB-ST 

b) empregado da COHAB-ST cujas atribuições envolvam a atuação na área 
responsável pela licitação ou contratação;  
c) autoridade do ente público a que a COHAB-ST esteja vinculada. 
 
1.3.3. Cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu 
prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a COHAB-ST há menos de 6 
(seis) meses. 
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1.4. Na hipótese de participação de microempresas, empresas de pequeno 
porte, as mesmas poderão usufruir dos benefícios estabelecidos nos artigos 
42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06, com as alterações introduzidas pelas 
Leis Complementares n.º 147/14 e nº 155/16, conforme disposições Edital. 
 
1.5. As empresas participantes devem ter pleno conhecimento das regras 
constantes neste Edital, das condições gerais e específicas do objeto da 
licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento 
impeditivo da correta formulação da proposta e integral cumprimento do 
contrato decorrente desta licitação. 
 
 
2. DO OBJETO: 
 
2.1. A licitação tem por objeto a contratação de serviços controle de acesso 
ao imóvel situado na Avenida Vereador Nicolino Simone Filho, 4307, Conjunto 
Residencial Humaitá, São Vicente/SP, entendendo o serviço como a função 
NÃO ARMADA em 01 (um) posto diuturno, 24 (vinte e quatro horas por dia, de 
segunda-feira a domingo pelo prazo de 12 (doze) meses, para controle de 
acesso ao local, não permitindo ingresso no terreno por terceiros não 
autorizados ou invasão ao mesmo, tomando imediatamente as providências 
cabíveis para tal. 
 
 
3. DO EDITAL: 
 
3.1. O presente edital se submete ao disposto na Lei Complementar Nº 
123/06 atualizada pela Lei Complementar Nº 147/14, atendendo o direito de 
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e 
empresas de pequeno porte e Microempreendedores Individuais no âmbito 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
 
3.2. Compõem este Edital os seguintes anexos: 
ANEXO 01 TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO 02 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 
ANEXO 03 MODELO – DECLARAÇÕES 
ANEXO 04 MODELO – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO 
ANEXO 05 MINUTA – CONTRATO ADMINISTRATIVO E TERMO DE CIÊNCIA E DE 
NOTIFICAÇÃO 
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4. DA CONTRATAÇÃO: 
 
4.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, será o licitante 
vencedor convocado para assinar o contratado, que deverá fazê-lo no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis da convocação. 
 
4.1.1. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, 
por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e 
desde que ocorra motivo justificado e aceito pela autoridade superior da 
COHAB/ST. 
 
4.1.2. A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar o Contrato 
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, o 
sujeitará à aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
 
4.2. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir do 
recebimento da Ordem de Serviço, e poderá ser prorrogado por igual(ais) e 
sucessivo(s) período(s), a critério da CONTRATANTE, até os limites previstos no 
Artigo 71, da Lei Federal 13.303/16. 
 
4.3. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, 
podendo a COHAB/ST revogá-la, no todo ou em parte, por razões de 
interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e 
fundamentado. 
 
4.4. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do 
Contrato, ou supressões que se fizerem necessárias. 
 
4.5. Os preços deverão ser mantidos por no mínimo um ano a contar da data 
da apresentação da proposta, salvo se ocorrerem alterações 
governamentais. 
 
4.6. Os preços contratuais propostos poderão ser reajustados, por acordo das 
partes, após o período de 1 (um) ano, tendo como base o mês de 
apresentação da proposta, utilizando-se o índice IPCA-IBGE (índice de 
Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística). 
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5. DO RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E VALOR MÁXIMO DESTA LICITAÇÃO: 
 
5.1. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes da presente 
aquisição correrão a conta da Reserva Orçamentária nº 3.1.06.03.99 – outros 
serviços de terceiros. 
  
 
6. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO: 
 
6.1. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços objeto desta licitação, 
conforme especificações, prazos e condições estabelecidas neste Edital, em 
seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de 
divergência, as especificações e condições estabelecidas no instrumento 
convocatório. 
 
6.2. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas para efetivo 
atendimento ao objeto licitado, tais como seguro, transporte de funcionários, 
insumos, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e os serviços 
deverão ocorrer sem prejuízo dos serviços normais da COHAB/ST. 
 
6.3. Os Serviços, objeto deste certame, deverão ser prestados nos prazos e 
condições estabelecidos no Anexo I – Termo de Referência deste Edital. 
 
 
7. DO CRITÉRIO  DE JULGAMENTO: 
 
7.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO, NO REGIME 
DE MENOR VALOR GLOBAL, observado o prazo para fornecimento, as 
especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de 
qualidade e demais condições definidas neste Edital. 
 
 
8. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 
 
8.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de 
apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 
a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao 
certame; 
c) Abrir as propostas de preços; 
d) Analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) Desclassificar propostas indicando os motivos; 
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f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta 
do lance de menor preço; 
g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) Declarar o vencedor; 
i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) Elaborar a ata de sessão de abertura da licitação com o auxílio eletrônico; 
k) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar 
a contratação; 
 
 
9. DO CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA DE LICITAÇÃO DA 
BBMNet: 
 
9.1. Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha 
de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no 
endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso 
“credenciamento – licitantes (fornecedores)”. 
 
9.2. As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema 
eletrônico poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos 
licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço 
eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br . 
 
9.3. Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema 
BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de 
atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta feira, 
das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site 
www.bbmnetlicitacoes.com.br . 
 
9.4. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha 
pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente 
encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no 
sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br, opção “Login” opção “Licitação 
Pública” “Sala deNegociação” 
 
9.4.1. As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente 
até data e horário definidos, conforme indicação na primeira página deste 
edital. 
 
9.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
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9.6. Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa 
competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível 
aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando 
possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 
9.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após 
reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do 
sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da 
sessão. 
 
9.8. Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a 
quantidade de lotes, o pregoeiro designará novo dia e horário para a 
continuidade do certame. 
 
9.9. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura 
das propostas e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos 
participantes por meio do portal “www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que 
veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e 
outras decisões referentes ao procedimento. 
 
 
10. DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO: 
 
10.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico, Anexo 04, 
pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as 
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
 
10.2. A proposta de preço deverá ser enviada mediante digitação no 
sistema eletrônico, devendo, obrigatoriamente, ser também encaminhada a 
ficha técnica descritiva do objeto, conforme o modelo do Anexo 04, por 
meio de transferência eletrônica de arquivo (upload) ao sistema. 
 
10.3. O Licitante deverá, em campo próprio da ficha técnica descritiva do 
objeto, Anexo 04, informar a descrição completa do produto ofertado e em 
atenção ao Termo de Referência, Anexo 01 do Edital. A não inserção das 
especificações, implicará na desclassificação da empresa, face à ausência 
de informação suficiente para análise e classificação da proposta; 
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10.4. A validade da proposta constante em campo próprio da ficha técnica 
descritiva do objeto (Anexo 04) será de 60 (sessenta) dias. 
 
10.5. A inclusão de qualquer documento, diferente do modelo estabelecido 
neste Edital, acarretará à desclassificação do licitante. 
 
10.6. Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante, 
sob pena de desclassificação. 
 
 
11. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES: 
 
11.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e 
encaminhamento da proposta inicial de preço, terá início a sessão pública 
do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, 
passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas; 
 
11.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores 
deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A 
cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu 
recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 
11.3. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor 
lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e 
diferente de qualquer lance válido para o lote. 
 
11.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
 
11.5. Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com 
valores digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do 
início da disputa de lances. 
 
11.6. Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de 
lances não será aceito pedidos de desclassificação do licitante para o lote 
alegando como motivo “erro de cotação” ou qualquer outro equívoco da 
mesma natureza. Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de 
aceitação/habilitação não será aceito pedido de desclassificação do 
licitante aduzindo em defesa causas, razões ou circunstâncias que 
visivelmente só ocorreram por responsabilidade objetiva do licitante. 
 
11.7. As sanções previstas para os pedidos de desclassificação que 
ocasionarem o retardamento da execução de seu objeto, ou que por outra 
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razão não mantiver a proposta ficará impedido de licitar e contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos conforme regra o Artigo 7º da Lei Nº 10.520/02. 
 
11.8. Estarão excluídos da aplicação das penalidades do item 11.7, os fatos 
decorrentes de “caso fortuito” ou “força maior”. Na hipótese de incidência 
do caso é garantido a defesa prévia. 
 
11.9. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão 
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema 
não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 
 
11.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 
competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer 
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, 
quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados. 
 
11.11. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a 
sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, 
através de mensagem eletrônica (Chat) ou e-mail divulgando data e hora 
da reabertura da sessão. 
 
11.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por prorrogação 
automática, ou seja, se um participante oferecer lances nos minutos finais 
(2'), o sistema prorroga automaticamente o fechamento por mais alguns 
minutos, informando o “Dou-lhe uma”. Se ninguém der outro lance, o sistema 
informa “Dou-lhe duas”, em seguida a negociação é fechada. Entretanto, se 
algum licitante der um lance após o “Dou-lhe uma” ou “Dou-lhe duas”, o 
sistema é novamente reiniciado, assim como sua contagem. A negociação 
só é encerrada quando ninguém mais oferecer lances nos minutos finais. 
Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes serão avisados via 
chat. 
 
11.13. O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o 
caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acercada aceitação do 
lance de menor valor. 
 
11.14. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o 
fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a 
habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim 
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sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o 
Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o 
participante para que seja obtido preço melhor. 
 
11.15. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade 
entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação. 
 
11.16. A(s) Microempresa(s), Empresa(s) de Pequeno Porte ou 
Microempreendedores Individuais deverá(ão) declarar, no ato do envio de 
sua proposta no Sistema Eletrônico, em campo próprio do Sistema, que 
atendem os requisitos do Artigo 3º da Lei Complementar Nº 123/06 para fazer 
jus aos benefícios previstos na referida Lei Complementar. 
 
11.17. Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar Nº 
123 de 14/12/2006 e alterações na Lei Nº 147 de 07/08/2014, serão 
observados os seguintes procedimentos: 
 
11.17.1. Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver 
sido ofertado por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 
Microempreendedor Individual e o sistema eletrônico identificar que houve 
proposta apresentada por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 
Microempreendedor Individual igual ou até 5% (cinco por cento) superior à 
proposta de menor lance, será procedido o seguinte: 
 
a) A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor 
Individual mais bem classificada, será convocada pelo sistema eletrônico, 
via “chat” de comunicação do pregão eletrônico para, no prazo de 5 
(cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior 
aquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as 
exigências habilitatórias, será adjudicada em seu favor o objeto do pregão; 
 
b) No caso de empate de propostas apresentadas por Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedores Individuais que se 
enquadrem no limite estabelecido no subitem 11.17.1.,o sistema realizará um 
sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro será 
convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na alínea 
“a”, serão convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 
11.17.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 
11.17.1, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame, desde que atenda aos requisitos de 
habilitação. 
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11.18. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto 
será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. 
 
11.19. Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 11.15 e 11.18 deste 
Edital, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido 
melhor preço; 
 
11.20. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão 
registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 
 
11.21. Deverá ser emitida pelo sistema eletrônico de pregão a COV – 
Confirmação de Venda, contendo as qualificações e especificações 
técnicas detalhadas do objeto ofertado. 
 
 
12. DA HABILITAÇÃO: 
 
12.1. Os documentos relativos à HABILITAÇÃO estão relacionados no ANEXO 
02 deste Edital. 
 
12.2. Os documentos relativos à habilitação, acompanhados da proposta 
escrita de preços, do licitante declarado vencedor, deverão ser 
encaminhados no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) minutos, contados 
da convocação do(a) Pregoeiro(a), por meio eletrônico (upload), nos 
formatos (extensões) “pdf”,“doc”, “txt”, “tif”, “png” ou “jpg”, observando o 
limite de 06MB para cada arquivo, conforme regras de aceitação 
estabelecidas pela plataforma www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
12.3. Examinada a documentação e proferida a decisão, o Pregoeiro 
franqueará vista eletrônica da documentação de habilitação, utilizando a 
opção disponibilizada no próprio sistema. 
 
12.4. Franqueada vista aos interessados e decorrido o prazo mínimo de 60 
(sessenta) minutos, será aberto o prazo para manifestação da intenção de 
interposição de recurso. 
 
12.5. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro 
dos prazos estabelecidos, acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da 
licitante, bem como as sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro 
convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente. 
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12.6. Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos 
documentos enviados na forma constante do item 13.2, deverão ser 
relacionados e apresentados na Assessoria de Licitações da COHAB/ST 
localizada na Praça dos Andradas, 12, 4o andar, Centro, Santos/SP – CEP 
11.010-904, das 08:30 h às 12:30 h e das 14 h às 18 h, em até 3 (três) dias úteis 
após o encerramento da sessão pública, acompanhado dos documentos 
de qualificação técnica/operacional conforme exigido no Anexo 02, sob 
pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das 
penalidades cabíveis. 
 
12.6.1. Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde 
que acompanhados dos originais para que sejam autenticados por servidor 
da administração, ou por publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
12.6.2. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo 
de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida 
Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-
ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de 
documentos originais e cópias autenticadas em papel. 
 
12.6.3. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis 
pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados 
eletronicamente”. 
 
 
13. DA PROPOSTA ESCRITA: 
 
13.1. As empresas vencedoras, deverão enviar a proposta escrita de preços, 
em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo 
representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em 
linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinha contendo os 
seguintes elementos: 
 
a) Preços unitários e totais do lote, expressos em moeda corrente nacional, 
apurados à data de sua apresentação, incluindo, além do lucro, todas as 
despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, 
assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o 
integral fornecimento do objeto da presente licitação, sem inclusão de 
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 
 
b) Catálogo, prospectos e as especificações técnicas dos equipamentos ou 
bula elucidativa dos produtos ofertados. 
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c) Na proposta de preços deverão constar as metodologias, apresentação 
da embalagem, procedência, marca dos reagentes, dos insumos e dos 
equipamentos. 
 
d) Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição 
Estadual, endereço completo, número de telefone, número de agência de 
conta bancária, além da indicação de e-mail para envio do Contrato; 
 
e) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da abertura das propostas virtuais; 
 
f) Especificação completa do serviço, contendo informações técnicas e 
prospectos que possibilitem a sua completa avaliação, conforme descrito no 
ANEXO 01 deste Edital. 
 
13.2. Serão desclassificadas as propostas que: 
 
a) Cujo objeto não atenda às especificações, aos prazos e condições 
fixados neste Edital; 
 
b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais 
licitantes; 
 
c) Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 
 
d) Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) 
que permita(m) a perfeita identificação do produto licitado; 
 
e) Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente 
contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, 
por decisão do Pregoeiro; 
 
f) Que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor. 
 
 
14. DOS RECURSOS: 
 
14.1. Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos 
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 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
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14.2. Havendo interposição de recurso, o Pregoeiro, por mensagem lançada 
no sistema, informará aos recorrentes que poderão apresentar memoriais 
com as razões de recurso,de acordo com o disposto no art. 59 da Lei 
Federal, no prazo de 5 (cinco) dias úteis 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 assegurada vista imediata dos 
autos, na Assessoria de Licitações da COHAB/ST localizada na Praça dos 
Andradas, 12, 4o andar, Centro, Santos/SP – CEP 11.010-904, das 08:30 h às 
12:30 h e das 14 h às 18 h. 
 
14.3. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos 
exclusivamente por meio eletrônico, no sítio, www.bbmnetlicitacoes.com.br  
opção RECURSO, e a apresentação de documentos relativos às peças antes 
indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo, na Assessoria de 
Licitações da COHAB/ST localizada na Praça dos Andradas, 12, 4o andar, 
Centro, Santos/SP – CEP 11.010-904, das 08:30 h às 12:30 h e das 14 h às 18 h , 
aos cuidados do Pregoeiro responsável pelo certame, observados os prazos 
estabelecidos no subitem 14.2. 
 
14.4. A falta de interposição de recurso 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. 
 
14.5. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os 
autos devidamente fundamentado à autoridade competente. 
 
14.6. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu 
acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
14.7. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente 
interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à 
licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 
 
 
15. DAS SANÇÕES: 
 
15.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
assinar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, 
ensejar o retardamento da execução de objeto, não mantiver a proposta, 
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comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às 
sanções previstas na Lei Federal n.º 13.303/2016, 8.666/93 e 10.520/02, sem 
prejuízo das multas previstas nos seguintes itens: 
 
15.2. A recusa injustificada em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela COHAB/ST, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as 
seguintes penalidades: 
I – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;  
ou 
II – Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova 
licitação para o mesmo fim. 
 
15.3. Garantida a defesa prévia, a inexecução total ou parcial do 
contrato,assim como a execução irregular ou o atraso injustificado, sujeitará 
a Contratada, sem prejuízo da rescisão do contrato, às penalidades 
seguintes: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a COHAB/ST, 
por período não superior a 02 (dois) anos e, se for o caso, 
descredenciamento no Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade. 
 
15.4. A Contratada ficará sujeita às multas seguintes: 
a) 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, em caso de 
inadimplemento total do ajustado; 
b) 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, na hipótese de 
atraso injustificado na entrega do objeto ou no início ou conclusão dos 
serviços até o limite de 20 (vinte) dias que, uma vez atingido, a Contratante 
poderá decidir pela rescisão contratual; 
c) no caso de descumprimento de qualquer cláusula do contrato, a 
Contratada ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total 
do contrato. 
 
15.4.1. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções, não terá caráter compensatório e sua cobrança não exime a 
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Contratada do pagamento de indenização por perdas e danos que 
eventualmente venha a dar causa. 
 
15.4.2. A ausência de entrega de documentação ou a apresentação de 
documentação em desacordo com o Edital, poderá ensejar a aplicação de 
multa de 20% (vinte por cento) do valor constante da proposta apresentada 
pela licitante. 
 
15.4.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo 
administrativo. 
 
15.4.4. A aplicação das penalidades ocorrerá após defesa prévia da 
interessada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
 
15.4.5. No caso de aplicação de advertência, multa por inexecução total ou 
parcial do contrato e suspensão temporária, caberá apresentação de 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
 
15.4.6. Nos prazos de defesa prévia e recurso, será aberta vista do processo 
às interessadas. 
 
15.5. A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer: 
a) descumprimento das obrigações contratuais que não acarretem prejuízos 
à COHAB/ST; 
b) execução e/ou fornecimento insatisfatório ou pequenos transtornos 
causados no decorrer da contratação, desde que sua gravidade não 
recomende a aplicação da multa, suspensão temporária ou declaração de 
inidoneidade. 
 
15.6. A multa aplicada à Contratada e os prejuízos por ela causados à 
COHAB/ST serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados 
diretamente ou judicialmente. 
 
15.7. A Contratada desde logo autoriza a COHAB-ST a proceder ao desconto 
de valores referentes às multas a ela aplicadas. 
 
15.8. A suspensão temporária será aplicada quando ocorrer: 
a) apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
b) reincidência de execução e/ou fornecimento insatisfatório do objeto 
licitado; 
c) atraso, injustificado, na execução e/ou fornecimento do objeto licitado, 
contrariando o disposto no contrato; 
d) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 
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e) irregularidades que ensejem a rescisão contratual; 
f) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
g) prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do contrato; 
h) prática de atos ilícitos que demonstrem que a licitante não possui 
idoneidade, para contratar com a COHAB/ST. 
 
15.9. A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao Diretor-
Presidente quando constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em 
prejuízo da COHAB/ST, evidência de atuação com interesses escusos ou 
reincidência de faltas que acarretem prejuízo à COHAB/ST ou aplicações 
sucessivas de outras penalidades. 
 
15.10. Aquela que, convocada dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida 
no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará 
impedida de licitar e de contratar com a COHAB/ST, do qual será 
descredenciada, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas no Edital e do contratoe das demais cominações legais. 
 
 
16. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL: 
 
16.1. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a ocorrência do 
certame, na forma do parágrafo primeiro do artigo 87 da Lei 13.303/2016, 
qualquer cidadão poderá impugnar o edital de licitação por irregularidade 
na aplicação da legislação. 
 
16.2. Eventual impugnação deverá ser dirigida ao subscritor do Edital e 
protocolada na Assessoria de Licitações da COHAB/ST, na Assessoria de 
Licitações da COHAB/ST localizada na Praça dos Andradas, 12, 4o andar, 
Centro, Santos/SP – CEP 11.010-904, das 08:30 h às 12:30 h e das 14 h às 18  
horas. 
 
16.2.1. Admite-se a impugnação por intermédio de fac-símile ou e-mail 
ficando a validade do procedimento condicionada à apresentação do 
original no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
 
16.3. Caberá à Administração decidir sobre a impugnação no prazo de 3 
(três) dias úteis. 
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16.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho 
fundamentado, será designada nova data para a realização deste certame. 
 
16.5. Não serão conhecidas impugnações apresentadas fora do prazo legal 
e/ou subscritas por representante não habilitado legalmente ou não 
identificado no processo para responder pela licitante. 
 
16.6. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente 
impugnado este Edital, implicará na plena aceitação, por parte das 
interessadas, das condições nele estabelecidas. 
 
 
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
17.1. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase 
da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 
inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha 
sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis; 
 
17.2. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer 
fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo; 
 
17.3. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos 
adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena 
de desclassificação/inabilitação; 
 
17.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará 
no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua 
qualificação e a exata compreensão da sua proposta; 
 
17.5. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação; 
 
17.6. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser 
comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que 
comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação; 
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17.7. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro; 
 
17.8. A presente licitação será homologada, anulada ou revogada pela 
autoridade competente; 
 
17.9. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação 7e 
todos os termos deste Edital; 
 
17.10. Não cabe à Bolsa Brasileira de Mercadorias qualquer responsabilidade 
pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial 
com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação 
de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada; 
 
17.11. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais 
resultantes deste Edital será o da Comarca de Santos/SP; 
 
17.12. O Pregoeiro atenderá aos interessados na Assessoria de Licitações da 
COHAB/ST localizada na Praça dos Andradas, 12, 4o andar, Centro, 
Santos/SP – CEP 11.010-904, telefone (13) 32118520, e-mail 
aslic@cohabsantista.com.br, das 08:30 h às 12:30 h e das 14 h às 18 horas, 
para melhores esclarecimentos a respeito do presente Edital; 
 
17.13. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa 
vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao 
proponente; 
 
17.14. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente 
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação do Pregoeiro em contrário; 
 
17.15. Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos 
termos da legislação pertinente. 
 

Santos, 13 de novembro 2020. 
 
 
 
 

ANISIO XAVIER TEIXEIRA JUNIOR. 
Diretor-Presidente em exercício. 
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ANEXO 1 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 – PROCESSO Nº 2112/2020 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1.             Constitui objeto do presente, a contratação de serviços controle de 
acesso ao imóvel descrito no item seguinte, entendendo o serviço como a 
função NÃO ARMADA em 01 (um) posto diuturno, 24 (vinte e quatro horas por 
dia, de segunda-feira a domingo pelo prazo de 12 (doze) meses, para 
controle de acesso ao local, não permitindo ingresso no terreno por terceiros 
não autorizados ou invasão ao mesmo, tomando imediatamente as 
providências cabíveis para tal. 
  
2.             Os serviços objeto da presente contratação serão executados no 
imóvel situado na Av. Vereador Nicolino Simone Filho, 4307 – Conj. Resid. 
Humaitá – São Vicente/SP. 
  
3.       Constituem–se obrigações da CONTRATADA: 
I – Atender as instruções dadas pela CONTRATANTE relativas aos serviços que 
constituem o objeto do presente contrato. 
II – Cientificar a CONTRATANTE por escrito e com a devida antecedência, 
acerca das informações e dados necessários ao desenvolvimento profícuo 
dos serviços. 
III – A utilizar funcionários previamente selecionados, sem antecedentes 
criminais, bem como os melhores homens que se adaptem às características 
dos serviços a serem prestados ao CONTRATANTE. 
IV – A substituir os funcionários destacados para o CONTRATANTE, quando 
demonstrarem deficiência na vigilância, ou sua conduta seja julgada 
inconveniente ou irregular. Para tanto o CONTRATANTE deverá, por escrito, 
relatar à CONTRATADA, as causas que justifiquem tal procedimento. 
V - Cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais incidentes 
sobre o objeto Deste contrato. 
VI - Apresentar os comprovantes de recolhimentos das contribuições 
previdenciárias resultante da execução do objeto contratado, nos termos do 
artigo 31, da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, quando da apresentação de 
cada nota fiscal ou fatura correspondente. 
VII - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital. 
VIII - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
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IX - Não permitir ingresso no terreno por terceiros não autorizados ou invasão 
ao mesmo, tomando as providências imediatas e cabíveis para tal. 
  
4.      Constituem-se obrigações da CONTRATANTE: 
I - Orientar, acompanhar e fiscalizar a fiel execução do presente contrato, 
fornecendo a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante 
solicitação escrita da contratada, informações adicionais e dirimir dúvidas em 
todos os casos omissos. 
II - Atestar a Nota Fiscal/ Fatura de acordo com o serviço executado, quando 
em conformidade com o contrato, encaminhando-a ao setor competente 
para as providências relativas ao pagamento. 
III - Orientar, acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, 
providenciando a emissão da Ordem de Início dos Serviços e demais 
comunicações escritas. 
Indicar o representante que atuará como GESTOR do presente contrato; 
  
5. DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO 
Mensalmente, a CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal/Fatura, 
contemplando o valor total do serviço prestado no mês anterior, 
acompanhada do devido relatório mensal de serviços. 
O pagamento será feito em até 15 (quinze) dias corridos contados da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, e mediante ateste dos serviços pela 
unidade gestora do Contrato. 
Fica a CONTRATADA obrigada a comprovar sua regularidade para com o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e com a Seguridade Social 
(CND) por ocasião da apresentação das Notas Fiscais/Faturas à 
CONTRATANTE. 
A primeira cobrança será feita proporcionalmente aos dias de serviço 
prestado no mês. 
Fica estabelecido que estarão incluídas no valor do contrato todas as taxas, 
impostos, tributos e contribuições decorrentes do presente Contrato e de 
responsabilidade da CONTRATADA. 
Mensalmente a CONTRATADA deverá encaminhar, na época própria cópia 
das guias de recolhimento do INSS, FGTS referente ao serviço. 
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ANEXO 2 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 – PROCESSO Nº 2112/2020 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 
 
 
1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
1.1. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário 
individual (ou cédula de identidade em se tratando de pessoa física não 
empresária); 
 
1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado 
na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária; 
 
1.3. Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, 
tratando-se de sociedades empresárias; 
 
1.4. Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de 
prova da diretoria em exercício; 
 
1.5. Decreto de autorização em se tratando 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. 
 
1.6. Tratando-se de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte 
(EPP), apresentar Declaração de Enquadramento ou Certidão Simplificada, 
ambas expedidas pela respectiva Junta Comercial, com data da expedição 
do exercício atual (não será aceito outro tipo de documento, nos termos do 
Artigo 8º da Instrução Normativa Nº 103 de 30 de abril de 2007), para fazer jus 
aos benefícios previstos na referida Lei 123/2006.  
 
1.6.1. Os microempresários individuais, por serem dispensados de apresentar 
Certidão expedida pela Junta Comercial, deverão apresentar o Certificado 
de Condição de Microempreendedor Individual; Os Microempresários 
Individuais deverão comprovar o ramo de atividade compatível mediante a 
apresentação do Certificado da Condição de Microempresário Individual; 
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2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 
2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas d 
Ministério da Fazenda (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
 
2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou 
Municipal, relativo à sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
 
2.3. Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual e 
Municipal, da sede ou do domicílio da licitante; 
 
2.4. Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS); 
 
2.5. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de 
Negativa, relativa a tributos federais (inclusive as contribuições sociais) e 
dívida ativa da União; 
 
2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de 
Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 
12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011. 
 
OBSERVAÇÃO: Poderão ser apresentadas CERTIDÕES POSITIVAS COM EFEITOS 
DE NEGATIVA, conforme Artigo 206 do Código Tributário Nacional (Lei Nº 
5.172, de 25 de Outubro de 1.966). 
 
 
 
3. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
3.1. Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
 

3.2. Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
 

3.3. Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o 
licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo 
competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor. 
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4. QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL: 
 
4.1. Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta 
licitação, por meio da apresentação de Atestado(s), expedido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado. 
 
 
 
5. OUTRAS COMPROVAÇÕES: 
 
5.1. Declarações subscritas por representante legal do licitante, 
elaboradas em papel timbrado conforme modelo mostrado no Anexo 3 
deste Edital, atestando: 
 
a) Inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação e 
cumprimento de todas as condições de participação na licitação dispostas 
no item 1 deste Edital. 
 
b) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e alterações, a empresa 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; 

 
c) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de 
que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato 
de nomeação do administrador-judicial ou se o administrador for pessoa 
jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, 
ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do 
administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido; 

 
d) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente 
de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar 
comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação 
extrajudicial estão sendo cumpridas. 
 
 
 
6. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
6.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
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competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão de 
imprensa oficial. Os documentos deverão estar em plena vigência, ficando, 
porém, a critério do pregoeiro solicitar as vias originais de quaisquer dos 
documentos, caso haja constatação de fatos supervenientes. 
 

6.2. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer 
tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos 
já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento. 

 
6.3. A falta de quaisquer dos documentos mencionados, ou a 
apresentação dos mesmos em desacordo com o presente Edital, implicará 
na inabilitação da licitante. 

 
6.4. A licitante deverá apresentar os documentos correspondentes ao 
estabelecimento (matriz ou filial) através do qual pretende firmar o contrato. 

 
6.5. É vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos 
diversos, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos em nome da matriz e, válidos para todas 
as suas filiais. 

 
6.6. Poderão ser apresentadas Certidões Positivas com efeitos de 
negativa, conforme Artigo 206 do Código Tributário Nacional (Lei Nº 5.172, de 
25 de Outubro de 1.966). 

 
6.7. Todas as certidões e documentos deverão ser apresentadas na 
forma da Lei dentro do prazo de validade fixado nos documentos oficiais 
apresentados, ou de 90 (noventa) dias a contar da expedição dos mesmos, 
caso não estipulem qualquer prazo de validade. 

 
6.8. Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar Nº 
123 de 14/12/06 e alterações na Lei Nº 147 de 07/08/14, serão observados os 
seguintes procedimentos: 
 
a) As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempresário 
Individual (MEI), por ocasião da habilitação, deverão apresentar toda 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição; 
 
b) Havendo alguma restrição quanto a regularidade fiscal ou trabalhista, 
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que for homologado o certame, para 
regularização da documentação. 
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c) A não regularização da documentação implicará decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei Nº 
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 
 
6.9. Não será aceito a substituição dos documentos de habilitação por 
protocolos de requerimento de certidão. 
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ANEXO 3 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 – PROCESSO Nº 2112/2020 
 

MODELO – DECLARAÇÕES 
 

À Companhia de Habitação da Baixada Santista 
 
Prezados Senhores, 
 
Ref.: Pregão Eletrônico Nº ___/2020 
 
Eu _________________________________________ (nome completo), representante legal 
da empresa____________________________________ (denominação da pessoa 
jurídica), sediada à R./Av.___________________________________, Nº_____, Bairro 
___________Cidade/Estado _________/______ participante do Pregão Eletrônico Nº 
___/20, da Companhia de Habitação da Baixada Santista, 
 
DECLARO, sob as penas da Lei: 
 
a) Inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação e cumprimento de 
todas as condições de participação na licitação dispostas no item 1 deste Edital. 
 
b) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 alterações, a empresa 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; 
 
c) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no 
momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação 
do administrador-judicial ouse o administrador for pessoa jurídica, o nome do 
profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório 
ou documento equivalente do juízo ou do administrador,de que o plano de 
recuperação judicial está sendo cumprido; 
 
d) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no 
momento da assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental 
de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo 
cumpridas. 
 
(Local e Data)(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
Obs.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa 
proponente e carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO 4 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 – PROCESSO Nº 2112/2020 

 
MODELO – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO 

(a ser enviada por meio eletrônico) 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
Fornecedor: .................................................. CNPJ: ................ Insc. Estadual/Municipal: ............................. 
Endereço: .................................................... Bairro: .................. CEP ............. Cidade: ......... Estado : ...... 
Telefone: ............................  Fax: .................................. e-mail: .......................................................... 

Pela presente formulamos proposta, de acordo com as condições do edital que rege a 
presente licitação, com o qual acordamos em todos os seus termos, como abaixo:                LOTE  ÚNICO 
Item Quan- 

tidade 
Unidade 
de forne- 
cimento 

Descrição resumida Preço 
mensal 

Preço Total 
(preço mensal x 

12 meses) 
1 12 mensal Contratação de serviços controle de acesso ao 

imóvel situado na Avenida Vereador Nicolino 
Simone Filho, 4307, Conjunto Residencial 
Humaitá, São Vicente/SP, entendendo o 
serviço como a função NÃO ARMADA em 01 
(um) posto diuturno, 24 (vinte e quatro horas 
por dia, de segunda-feira a domingo pelo 
prazo de 12 (doze) meses, para controle de 
acesso ao local, não permitindo ingresso no 
terreno por terceiros não autorizados ou 
invasão ao mesmo, tomando imediatamente 
as providências cabíveis para tal. 

 
 
 
 
R$       

 
 
 
 

R$  

- A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão;  
- DECLARAMOS, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas 
no Memorial Descritivo - Anexo I do edital.  
- DECLARAMOS, que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos 
na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, 
despesas administrativas, seguro, frete e lucro. 
- DECLARAMOS, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e 
que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (Edital);  
- DECLARAMOS, conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 
Santos, ____ de __________ de 2020. 

 
__________________________________  
(assinatura do representante legal)  
_____________________________  
NOME 
 _____________________________  
CARGO  
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ANEXO 5 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 – PROCESSO Nº 2112/2020 
 

MINUTA – CONTRATO ADMINISTRATIVO E TERMO DE CIÊNCIA E DE 
NOTIFICAÇÃO 

 
 

As especificações constantes da minuta que segue, constituem 
basicamente, o texto integral do Contrato a ser firmado pela LICITANTE, 
obrigando-se esta, desde já, por ser seu mais amplo conhecimento, a 
aceitá-la tal como redigidas, para todos os efeitos jurídicos previstos e 
emergentes da presente licitação. 
Fica resguardado à COHAB-ST, porém, o direito de alterar formalmente o 
texto do Contrato, salvaguardada, entretanto a essência de suas 
disposições. 
 
 
Pregão Eletrônico nº 
Processo nº 
Contrato nº 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA 
DE HABITAÇÃO DA BAIXADA SANTISTA – COHAB/ST E 
A EMPRESA ___________ 

 
A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DA BAIXADA SANTISTA - COHAB-ST, sociedade 
de Economia Mista Municipal, com sede social em Santos/SP, à Praça dos 
Andradas, 12 - 6° andar, inscrita no CNPJ-MF sob o n° 58.158.635/0001-00,  
neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, por seu Diretor 
__________________,  de  ora  em  diante  designado  CONTRATANTE,  e  a  
empresa ____________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  n.º________________,  
com  sede  na _______________________,  n.º  ________,  _______  -  ___,  
representada  na  forma  de  seu estatuto/contrato  social  pelo  Sr.(a.)  
_________________,  RG  nº.  __________  e  CPF  n° _________, na qualidade de 
vencedora do Pregão Presencial  n.º __________, doravante denominada 
CONTRATADA, nos termos da Lei Federal n.º 13.303/2016, firmam o presente 
contrato, com as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a 
contratação de serviços controle de acesso ao imóvel situado na Avenida 
Vereador Nicolino Simone Filho, 4307, Conjunto Residencial Humaitá, São 
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Vicente/SP, entendendo o serviço como a função NÃO ARMADA em 01 (um) 
posto diuturno, 24 (vinte e quatro horas por dia, de segunda-feira a domingo 
pelo prazo de 12 (doze) meses, para controle de acesso ao local, não 
permitindo ingresso no terreno por terceiros não autorizados ou invasão ao 
mesmo, tomando imediatamente as providências cabíveis para tal. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços 
objeto da presente contratação serão executados no imóvel situado ao 
lado da Avenida Vereador Nicolino Simone Filho, 4307, Conjunto Residencial 
Humaitá, São Vicente/SP. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: Pela 
execução dos serviços objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância mensal de R$              (                                 ). 
 
Parágrafo Primeiro: O pagamento deverá ser efetuado, no prazo de 15 
(quinze) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura do 
mês imediatamente anterior, acompanhada do devido relatório mensal de 
serviços, informando o andamento dos processos sob responsabilidade da 
CONTRATADA. 
 
Parágrafo Segundo: Fica estabelecido que estão incluídas no valor 
estipulado no caput desta cláusula todas as taxas, impostos, tributos e 
contribuições decorrentes do presente Contrato e de responsabilidade da 
CONTRATADA. 
 
Parágrafo Terceiro: Atribui-se ao presente contrato o valor total de R$             
(                    ). 
 
Parágrafo Quarto: Nos documentos fiscais e de cobrança, deverá contar, 
obrigatoriamente: 
a) Período correspondente;  
b) Número do processo;  
c) Número do contrato. 
 
Parágrafo Quinto: Mensalmente a CONTRATADA deverá encaminhar, na 
época própria cópia das guias de recolhimento do INSS, FGTS referente ao 
serviço. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO: O prazo de vigência deste contrato será de 
12 (doze) meses iniciando-se com o recebimento da Ordem de Serviço, e 
poderá ser prorrogado por igual(ais) e sucessivo(s) período(s), a critério da 
CONTRATANTE, até os limites previstos no Artigo 71, da Lei Federal 13.303/16. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE: A atualização dos preços será processada 
a cada período completo de doze meses, tendo como referência, o mês da 
data da proposta pela variação do índice IPCA-IBGE (índice de Preços ao 
Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), ocorrida 
entre o mês de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e 
o mês de aplicação do reajuste. 
 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Na execução deste 
contrato, a CONTRATADA obriga-se a: 
 
I – Atender as instruções dadas pela CONTRATANTE relativas aos serviços que 
constituem o objeto do presente contrato. 
 
II – Cientificar a CONTRATANTE por escrito e com a devida antecedência, 
acerca das informações e dados necessários ao desenvolvimento profícuo 
dos serviços.  
 
III – A utilizar funcionários previamente selecionados, sem antecedentes 
criminais, bem como os melhores homens que se adaptem às características 
dos serviços a serem prestados ao CONTRATANTE.  
 
IV – A substituir os funcionários destacados para o CONTRATANTE, quando 
demonstrarem deficiência na vigilância, ou sua conduta seja julgada 
inconveniente ou irregular. Para tanto o CONTRATANTE deverá, por escrito, 
relatar à CONTRATADA, as causas que justifiquem tal procedimento. 
 
V - Cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais incidentes 
sobre o objeto Deste contrato.  
 
VI - Apresentar os comprovantes de recolhimentos das contribuições 
previdenciárias resultante da execução do objeto contratado, nos termos do 
artigo 31, da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, quando da apresentação 
de cada nota fiscal ou fatura correspondente.  
 
VII - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas no ato da assinatura deste contrato.  
 
Parágrafo único – A CONTRATADA não será responsável por eventos 
decorrentes de deficiência na vigilância, se esta for alterada por ordens 
diretas dadas aos funcionários pelo CONTRATANTE, ou seus prepostos, 
ficando certo que ao elemento não deve ser dada nenhuma incumbência 
fora de suas atividades específicas.  
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Na execução deste 
contrato, a CONTRATANTE, obriga-se á:  
 
I – Indicar o representante que atuará como GESTOR do presente contrato;  
 
II - Orientar, acompanhar e fiscalizar a fiel execução do presente contrato, 
fornecendo a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante 
solicitação escrita da contratada, informações adicionais e dirimir dúvidas 
em todos os casos omissos.  
 
III - Atestar a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), de acordo com os serviços 
contratados e quando em conformidade com o presente contrato, 
providenciando o pagamento no prazo avençado.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: Este contrato poderá ser 
rescindido de pleno direito, unilateralmente, a juízo exclusivo da 
CONTRATANTE, independente de notificação judicial ou extrajudicial, 
conforme os artigos 58, II, 77 e 79 da Lei nº 8666/93, se a CONTRATADA deixar 
de entregar os serviços nos prazos, quantidades e condições estipulados no 
presente contrato ou na ocorrência de fatos supervenientes considerados 
graves pela CONTRATANTE, ou ainda nas demais hipóteses previstas no artigo 
78 da Lei 8.666/93, inclusive nos casos de falência e concordata.  
 
Parágrafo Primeiro: Este contrato também poderá ser rescindido por 
qualquer uma das partes nos casos previstos na Lei Federal nº 8666/93 ou 
pelo consenso das partes contratantes, mediante prévia notificação, 
observada a antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  
 
Parágrafo Segundo: A rescisão do presente contrato não ensejará à 
CONTRATADA qualquer indenização ou compensação, sendo que os 
serviços deverão ser pagos proporcionalmente a parte já realizada até o 
momento da rescisão. 
 
CLÁUSULA NONA – DA INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL: O presente contrato 
será interpretado de forma vinculada aos termos da proposta apresentada 
pela CONTRATADA.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES: Garantida a defesa prévia, a 
inexecução, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a 
execução irregular ou o atraso injustificado, sujeitará a Contratada, sem 
prejuízo da rescisão do contrato, às penalidades seguintes:  
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a) advertência;  
 
b) multa;  
 
c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a COHAB/ST, 
por período não superior a 02 (dois) anos e, se for o caso, 
descredenciamento no Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação;  
 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade.  
 
Parágrafo primeiro - A Contratada ficará sujeita às multas seguintes:  
 
a) 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, em caso de 
inadimplemento total do ajustado;  
 
b) 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, na hipótese de 
atraso injustificado na entrega do objeto ou no início ou conclusão dos 
serviços até o limite de 20 (vinte) dias que, uma vez atingido, a Contratante 
poderá decidir pela rescisão contratual;  
 
c) no caso de descumprimento de qualquer cláusula do contrato, a 
Contratada ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total 
do contrato.  
 
Parágrafo segundo - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as 
demais sanções, não terá caráter compensatório e sua cobrança não exime 
a Contratada do pagamento de indenização por perdas e danos que 
eventualmente venha a dar causa.  
 
Parágrafo terceiro - A ausência de entrega de documentação ou a 
apresentação de documentação em desacordo com o contrato poderá 
ensejar a aplicação de multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato.  
 
Parágrafo quarto - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo 
administrativo.  
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Parágrafo quinto - A aplicação das penalidades ocorrerá após defesa 
prévia da interessada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação do ato.  
 
Parágrafo sexto - No caso de aplicação de advertência, multa por 
inexecução total ou parcial do contrato e suspensão temporária, caberá 
apresentação de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação do ato. 
 
Parágrafo sétimo - Nos prazos de defesa prévia e recurso, será aberta vista 
do processo às interessadas. Parágrafo oitavo - A advertência poderá ser 
aplicada quando ocorrer:  
 
a) descumprimento das obrigações contratuais que não acarretem prejuízos 
à COAHBS/ST;  
 
b) execução e/ou fornecimento insatisfatório ou pequenos transtornos 
causados no decorrer da contratação, desde que sua gravidade não 
recomende a aplicação da multa, suspensão temporária ou declaração de 
inidoneidade.  
 
Parágrafo nono - A multa aplicada à Contratada e os prejuízos por ela 
causados à COHAB/ST serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido, 
cobrados diretamente ou judicialmente.  
 
Parágrafo décimo - A Contratada desde logo autoriza a COAHAB-ST a 
proceder ao desconto de valores referentes às multas a ela aplicadas.  
 
Parágrafo décimo primeiro - A suspensão temporária será aplicada quando 
ocorrer:  
 
a) apresentação de documentos falsos ou falsificados;  
 
b) reincidência de execução e/ou fornecimento insatisfatório do objeto 
licitado;  
 
c) atraso, injustificado, na execução e/ou fornecimento do objeto licitado, 
contrariando o disposto no contrato;  
 
d) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;  
 
e) irregularidades que ensejem a rescisão contratual;  
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f) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
 
g) prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do contrato;  
 
h) prática de atos ilícitos que demonstrem que a licitante não possui 
idoneidade, para contratar com a COHAB/ST.  
 
Parágrafo décimo segundo - A declaração de inidoneidade poderá ser 
proposta ao Diretor-Presidente quando constatada a má-fé, ação maliciosa 
e premeditada em prejuízo da COHAB/ST, evidência de atuação com 
interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo à 
COHAB/ST ou aplicações sucessivas de outras penalidades.  
 
Parágrafo décimo terceiro - Aquela que, convocada dentro do prazo de 
validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar 
documentação exigida, apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla 
defesa, ficará impedida de licitar e de contratar com a COHAB/ST, do qual 
será descredenciada, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas no contrato e das demais cominações legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste contrato correrão a conta da Reserva 
Orçamentária nº                   . 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO: Aplica-se à execução deste 
contrato e, especialmente aos casos omissos, a Lei 13.303/16 e 
subsidiariamente a Lei federal nº 8666/93.  
 
E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente contrato, que vai 
digitado em 3 (três) vias de igual teor e na presença de testemunhas para 
que surta os efeitos legais.  

Santos,       de               de 2020.  
 
CONTRATANTE - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DA BAIXADA SANTISTA - 
COHAB-ST:  
 
CONTRATADA - xxxxxxxxx 
 
TESTEMUNHAS: 
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ANEXO OBRIGATÓRIO AO CONTRATO 

 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (Contratos) 

 

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DA BAIXADA SANTISTA - COHAB-ST 

CONTRATADO: ................................  

CONTRATO Nº .................................  

OBJETO: ............................................ 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 1. Estamos CIENTES de que: a) o ajuste 

acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; b) poderemos ter 

acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 

Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, 

conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 

01/2011 do TCESP; c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e 

Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no 

Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 

de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, 

conforme regras do Código de Processo Civil; d) Qualquer alteração de endereço – 

residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, 

peticionando no processo. 2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: a) O acompanhamento dos 

atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; b) Se for o caso e de 

nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 

interpor recursos e o que mais couber. 

Santos,       de            de 2020. 

 


