Prefeitura Municipal de Itariri
Estado de São Paulo
Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133 – centro - Itariri /SP - CEP: 11.760-000
Telefax: (13) 3418-7300
Site: www.itariri.sp.gov.brE mail: prefeitura@itariri.sp.gov.br

EDITAL Nº. 20/2019, DE 07 DE MAIO DE 2019.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 15/2019
PROCESSO Nº . 311/2019
REGISTRO DE PREÇO DE RECARGAS DE GASES MEDICINAIS, INDUSTRIAIS E
ACETILENO

TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA REALIZAÇÃO: 21/05/2019.
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09:00horas

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala da Comissão Permanente de LicitaçõesLocalizada na Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro, Itariri/SP., CEP: 11760000 , telefone (13) 3418-7300.
A Sessão será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados
nos autos do processo nº. 311/2019. Os envelopes contendo a proposta e os documentos
de habilitação serão recebidos na sessão de processamento logo após o credenciamento
dos interessados.

CONSIDERAÇÃO INICIAL
A quantidade indicada no Anexo I – Termo de Referência, representa estimativa de
consumo anual, sem que haja obrigação de aquisição total.
A licitante vencedora deverá fornecer os cilindros em comodato, que deverão estar à
disposição desta Prefeitura, até o término de vigência da Ata de Registro de Preço, cujas
recargas deverão ser realizadas nos respectivos cilindros, na quantidade solicitada na
requisição do Diretor do Departamento de Compras e Licitações, durante o referido
período.

OBTENÇÃO DO EDITAL: através do site: www. Itariri.sp.gov.br ou no Departamento de
Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Itariri, localizada na Rua Nossa Senhora
do Monte Serrat, 133, centro, Itariri (SP)., telefax: (13) 3418-7300 das 8:00 às 17:00 horas.
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ESCLARECIMENTOS: Seção de Licitação- Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133,
centro, Itariri/SP – telefone (13) 3418-7300, e-mail: compras.itariri@gmail.com ;

Os esclarecimentos prestados
http://www.itariri.sp.gov.br.

serão

disponibilizados

na

página

da

Internet:

O MUNICÍPIO DE ITARIRI , torna público, para conhecimento de quantos possam se
interessar, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
menor preço, para atender o objeto do presente processo licitatório que obedecerá,
integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 7.892 de 23 de
janeiro de 2013 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 346/2.008 de 10.03.08 e
subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações
posteriores e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006 e alterações
posteriores.
Integram este Edital os Anexos:
Anexo I – Termo de Referência
Anexo II – Modelo de Declaração de pleno atendimento aos requisitos de Habilitação;
Anexo III – Modelo referencial de instrumento de Credenciamento;
Anexo IV – Modelo de proposta de Preço
Anexo V – Minuta da Ata de Registro de Preço
Anexo VI – Modelo de Declarações
As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste
Instrumento Convocatório, bem como do Anexo I- termo de referência.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. As decorrentes da presente licitação correrão por conta
das seguintes
dotações
orçamentárias: 02.06.10.301.0004.2001- Manutenção do
Departamento- 3.3.90.30- material de consumo – fichas 131 ( recurso federal).

1-OBJETO: O Presente Pregão tem como objeto o Registro de Preço visando o
fornecimento de recargas de oxigênio medicinal, industrial e acetileno industrial, em
atendimento à Municipalidade, de acordo com o TERMO DE REFERÊNCIA, Anexo I, deste
Edital.
2 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1- Poderão participar as empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao
objeto desta licitação e que atendam as exigências deste Edital.
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2.2- Não será admitida nesta licitação a participação de empresas :
2.2.1- De empresas estrangeiras que não funcionem no País;
2.2.2- De consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
2.2.3- Daqueles que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e
impedimento de contratar com a Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei
8.666/93 e suas alterações posteriores;
2.2.4- De empresas impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02;
2.2.5- De empresas impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei
9.605/98;
2.2.6- Que tenham sido declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;
3 – CREDENCIAMENTO
3.1-. Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
3.1.1- Quanto aos representantes:
3.1.2 Tratando-se de representante Legal ( sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado),
instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de
sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura;
3.1.3 - Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento
particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem
poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e
desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento
constitutivo na forma estipulada no subitem 3.1.2;
3.1.4 - O representante ( legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificarse exibindo documento oficial que contenha foto;
3.1.5 - O licitante que não constar com representante presente na sessão ou, ainda
presente, não puder praticar ato em seu nome por conta da apresentação de
documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de
negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor
recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser
considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.
3.2 - Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos
credenciamentos de eventuais licitantes retardatários.
3.3- Será admitido apenas 1 ( um) representante para cada licitante credenciado, sendo
que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado.
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3.4- Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação
3.4.1 – No ato de credenciamento, o representante de cada licitante deverá apresentar,
simultaneamente, 02 (dois) envelopes, fechados e indevassáveis, conforme abaixo
relacionado e ainda: Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e
inexistência de qualquer fato impeditivo à contratação , de acordo com o modelo
constante no Anexo II do Edital, que deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº
01 ( Proposta) e 02 ( Habilitação).
3.4.2- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar declaração de
microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da preferência prevista
na Lei Complementar nº. 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo
estabelecido no ANEXO VI- ítem “e”, deste Edital, e apresentada fora dos envelopes nº.1 (
proposta) e nº.2 ( habilitação).
4– FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

A Proposta e os Documentos de habilitação deverão ser apresentados separadamente, em
dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parta externa os seguintes
dizeres:

Denominação da empresa:
Envelope nº. 1- Proposta
Pregão Presencial nº. 15/2019
Processo nº. 311/2019

Denominação da empresa:
Envelope nº. 2- Documentação
Pregão Presencial nº. 15/2019
Processo nº. 311/2019

4.1- PROPOSTA
4.1.1- O Anexo IV, deverá ser utilizado, preferencialmente,
como modelo, para
apresentação da Proposta, datilografada, impresso ou preenchido à mão de forma legível,
em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras,
emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datado e assinado pelo
representante legal do licitante ou pelo procurador.
4.1.2-Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na
apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou
solicitações de reembolso e indenizações de qualquer natureza.
4.1.3- Deverão estar consignadas na proposta:
4.1.3.1- A denominação, endereço/CEP, telefone/fax, e-mail e CNPJ do licitante;
4.1.3.2- Preços unitários e total por item em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo
financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as despesas
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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.
4.1.3.3 O preço ofertado é fixo e irreajustável e deverá ser apresentado com precisão de
duas casas decimais;
4.1.3.4- Condições de entrega dos produtos, que deverá ser semanalmente, de acordo
com a necessidade do Departamento de Saúde.
4.1.3.5- Prazo de validade da proposta será de 60 ( sessenta) dias corridos, contados a
partir da data para abertura dos envelopes.
4.1.3.6- impressa na proposta de que os produtos
cotados atendem todas as
especificações exigidas no Anexo I- Termo de Referência;
4.1.3.7 -Declaração impressa na proposta de que o preço apresentado contempla todos os
custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado;
4.1.3.8-Marca/procedência dos produtos;
4.1.4 Para os licitantes que fizerem lances será considerado o último valor ofertado.
4.1.5- Não será obrigatória apresentação de proposta para todos os itens, podendo o
licitante apresentar a proposta para o(s) ítem (ns) de seu interesse;
4..1.6- Não serão admitidas cotações inferiores às quantidades previstas neste Edital.
4.1.7- Apresentar os dados do responsável para elaboração da Ata de Registro de
Preços. ( obs. A não apresentação dos dados deste ítem não será motivo de
desclassificação da proposta.
5- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
O julgamento da Habilitação se processará após a fase de lances e negociação,
mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito a:

5.1- Habilitação Jurídica: ( conforme o caso)
5.1.1 – Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso e, ainda, no caso
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores.
5.1.2- Em se tratando de empresário individual, registro empresarial na Junta Comercial;
5.1.3 – Os documentos descritos nos itens “5.1.1” e 5.1.2” deverão estar acompanhados
de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor;
5.1.4- -Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
5.1.5- Os documentos relacionados no subitem “5.1.1 e 5.1.2 ” não precisarão constar do
Envelope n° 2 – Habilitação se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste
Pregão;
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5.2- Regularidade Fiscal e Trabalhista
5.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J);
5.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto da presente Licitação;
5.2.3)- Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos
de Negativa, relativos a Tributos Federais ( inclusive às contribuições sociais) e à Dívida
Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal.
5.2.4- Prova de Regularidade de débito expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual da
sede da licitante ou Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela Procuradoria
Geral do Estado ou Declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo
representante legal do licitante, sob as penas da lei; a prova de regularidade poderá
ainda ser comprovada através de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa;
5.2.5- Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal: Certidão negativa ou
positiva com efeitos de negativa de tributos mobiliários, expedida pelo município da sede
da licitante.
5.2.6- Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
por meio da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
5.2.7- prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas- CNDT ou
Certidão Positiva de Débitos Trabalhista com efeitos de Negativas, em cumprimento à
Lei nº. 12.440/2011.
5.2.8- A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte somente será exigida para efeito de assinatura da Ata de Registro de Preço.
5.2.9- As licitantes, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a
documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista,
mesmo que esta apresente alguma restrição.
5.2.10- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista,
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual
período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa;
5.2.11.- A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 5.2.10,
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar
os atos referentes aos procedimento licitatório.
5.3. Qualificação econômico-financeira
5.3.1- Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica;
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5.3.2- Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica;
5.3.3- 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

5.4- Qualificação Técnica;
5.4.1. Comprovação de aptidão e idoneidade da licitante, que deverá ser apresentada
através de certidão ou atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando o fornecimento satisfatório de produtos semelhante aos licitados.
5.5- DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
5.5.1- Declaração, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal,
de que se encontra em situação regular perante o Ministério do trabalho, conforme modeloitem “a”, do Anexo VI, deste Edital;
5.5.2. Declaração do Proponente, observadas as penalidades cabíveis, de inexistência de
fato que possa impedir a sua habilitação neste certame, ciente da obrigatoriedade de
comunicar, na vigência contratual qualquer fato superveniente, conforme modelo de
Declaração - modelo- item “b”, do Anexo VI, deste Edital;
5.5.3. Declaração de que não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e
seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006,
alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014, cujos termos declara
conhecer na íntegra, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no
ANEXO VI- item “e”, deste Edital, e apresentada fora dos envelopes nº.1 ( proposta)
e nº.2 ( habilitação).;
5.5.4- Para o caso de empresas em recuperação judicial: Declaração que 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 modelo- item “c”, do Anexo VI,);
5.5.5.- Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: Apresentar declaração que
está ciente de que no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverá
apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação
extrajudicial estão sendo cumpridas. (modelo- item “d”, do Anexo VI,);
6- DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
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6.1- Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de
cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que
acompanhada do original para que seja autenticada pelo Pregoeiro ou por um dos
membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação;
6.2- Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;
6.3- Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, este
Município aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente
anteriores à data de apresentação das propostas;
6.4- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e
se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz;
6.5- Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a
inabilitação do licitante;
6.6-Os documentos referidos nos subitens 5.1- Habilitação Jurídica, poderão ser
substituídos por certificado de registro cadastral, emitido pelo setor de cadastro de
fornecedores desta municipalidade, desde que em nome da licitante, com prazo de
validade em vigor, com menção expressa à atividade pertinente e compatível com o objeto
da licitação;
6.7- O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta nos sites dos
órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por
este meio eletrônico, se achar necessário.
7 – PROCEDIMENTOS E JULGAMENTOS DAS PROPOSTAS
7.1. Os documentos referentes à declaração de atendimento aos requisitos de habilitação
(Anexo II), ao credenciamento (Anexo III), bem como os envelopes contendo as propostas
comerciais e os documentos de habilitação das empresas interessadas, deverão ser
entregues diretamente ao Pregoeiro, na Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, centro,
Itariri/SP.
7.2. Na hora e local indicado neste edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela
fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião
em que serão apresentados os documentos indicados no item “3” e subitens.
7.3- Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os
envelopes nº. 1 e nº.2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a
Documentação de Habilitação, bem como a Declaração de pleno atendimento aos
requisitos de habilitação;
7.4- O julgamento será feito pelo critério menor preço por ítem, observadas as
especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital.
7.5- A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
7.5.1- Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
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7.5.2- Que apresentem preço ou vantagens baseados exclusivamente em proposta
ofertadas pelos demais licitantes;
7.6- Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por
encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito.
7.7- As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
7.7.1.- Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% ( dez por
cento) superior àquela;
7.7.2- Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior,
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de
três. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente
do número de licitantes.
7.8- O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances verbal e seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os
demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de
empate de preços.
7.9- O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances
em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da
ordem de lances.
7.10- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço, observada a redução mínima de R$ 0,10 ( dez centavos), de
cada lance.
7.11- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa
etapa declinarem da formulação de lances.
7.12- Com base na classificação, se houver empate, será assegurado o exercício do
direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes
termos:
7.12.1Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% ( cinco por
cento) superiores à proposta mais bem classificada;
7.12.2-A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora
da fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta;
a)
Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar
nova proposta no prazo máximo de 5 ( cinco) minutos após o enceramento dos lances, a
contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão;
b)
Se houver
equivalência dos valores das propostas
apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido
no subitem “7.12.1”, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;
b1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual
valor, respeitada a ordem de classificação.
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7.12.3O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor
ofertada fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte;
7.12.4Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno
porte, retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos
termos do quanto disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o
exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais
microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo
no subitem 7.12.1;
a) Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não
configurada a hipótese no item 7.12.4-, será declarada a melhor oferta aquela proposta
originalmente vencedora da fase de lances.
7.12.5- Após a fase de lances serão classificadas na ordem crescente dos valores as
propostas não selecionadas por contas da regra disposta no item 7.7.1, e aquelas
selecionadas para a etapas de lances, considerando-se para estas, o último preço
ofertado.
7.13- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante
desistente às penalidades legais cabíveis.
7.14- O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço.
7.14.1- Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor
preço, decidindo motivadamente a respeito;
7.14.2- A aceitabilidade de preços será aferida:
a) A partir dos preços de mercado vigentes apurados mediante pesquisa realizada por
esta Prefeitura, juntada aos autos;
7.15-Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do
Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições habilitatórias neste
Edital.
7.16- O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências
julgadas necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações
apresentadas, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado,
contado do recebimento da convocação.
7.17- A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
7.18- Esta Prefeitura não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade
e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será
inabilitado.
7.19- Constatado o atendimento pleno aos requisitos de habilitação previstos neste Edital,
o licitante será habilitado e declarado vencedor.
7.20- Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às
exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de
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classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma
proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada
vencedora.
7.21-. Adjudicação do objeto e encaminhamento dos autos do processo à autoridade
competente para homologação do certame, na hipótese de não ter havido interposição de
recursos;
7.22- Homologada a Licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocada
para assinara a Ata de Registro de Preço, no prazo e condições definidos neste Edital.
7.23- Se não houver tempo suficiente para abertura dos envelopes Proposta e
Documentação em um único momento, ou ainda, se os trabalhos não puderam ser
concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos
serão consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada
posteriormente;
7.24- Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes
presentes.
8. DO REGISTRO DE PREÇOS, DO FORNECIMENTO, E DA GARANTIA
8.1 – A PREFEITURA DE ITARIRI, convocará o adjudicatário classificado em primeiro
lugar por ítem para, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de
recebimento da notificação, assinar a Ata de Registro de Preços, cuja minuta integra este
Edital Anexo V, sob pena de decair do direito ao registro de preços, podendo, ainda,
sujeitar-se às penalidades estabelecidas no item 11, deste Edital;
8.1.1) Somente no caso de empresa em situação de recuperação judicial:
apresentação de 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;
8.1.2) Somente no caso de empresa em situação de recuperação extrajudicial:
apresentação de comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação
extrajudicial estão sendo cumpridas
8.1.3 - O prazo para a assinatura da Ata 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 PREFEITURA DE ITARIRI.
8.2 - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal poderá
convocar os adjudicatários remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata
de Registro de Preços e efetuar o fornecimento aos respectivos preços registrados, nas
seguintes hipóteses:
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8.2.1 - Inexecução contratual pelo primeiro classificado por qualquer motivo e conseqüente
cancelamento da Ata, salvo em caso fortuito ou de força maior;
8.2.2 - Revisão de preços do primeiro classificado, quando o novo preço resultar superior
ao do segundo classificado.
8.2.2.1 - Nessa hipótese, nova ordem de classificação deverá ser estabelecida entre os
preços registrados.
8.3 – No caso do novo preço resultar igual ao do segundo classificado, após obedecido o
disposto no inciso II, parágrafo 2º do Artigo 3º da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas
alterações, serão convocados os licitantes empatados para que seja realizado sorteio, em
dia e hora previamente fixados.
8.4 – O(s) detentor(e)s da(s) Ata(s) não se eximirá(ao) das penalidades correspondentes,
na hipótese de inexecução contratual.
8.5 - O fornecimento produtos será efetuado mediante Pedido, transmitido pelo
Departamento de Compras e Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI, da
qual constarão a data de expedição, especificações dos produtos, quantitativo , local de
entrega e preços unitários e totais.
8.5.1. – O Pedido será o instrumento formalizador do Contrato.
8.5.2- O registro de Preço terá validade de 12 ( doze) meses. A vigência da Ata de
Registro de Preços ficará condicionada à data da sua assinatura e à validade do presente
Registro e Preços, durante o qual a Prefeitura de Itariri não será obrigada a adquirir o
produto referido neste procedimento licitatório exclusivamente pelo Sistema de Registro
de Preços, podendo fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que
caiba recursos ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar
a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantindo
ao DETENTOR DA ATA, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.
8.6 – Os produtos deverão ser entregues, no prazo de até 10 ( dez) dias corridos, contado
do dia útil subseqüente ao do recebimento do Pedido, expedido pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITARIRI. Os produtos deverão ter a mesma marca e/ou fabricante dos
cotados.
8.7 - Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, sua detentora fica
obrigada a fornecer os produtos ofertados, nas quantidades indicadas pelo Departamento
de Compras e Licitações, em cada solicitação.
8.7.1- Os pedidos de fornecimento ocorrerão de acordo com as necessidades dos diversos
departamentos da Prefeitura de Itariri e por meio de Autorização de Compra e a respectiva
Nota de Empenho.
8.7.2- O fornecedor deverá retirar o instrumento de compra no prazo de cinco dias
corridos, contados da convocação.
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8.7.2.1- ) A expedição da Autorização de Compras ou de Fornecimento fica condicionada a
atualização, pela DETENTORA, de sua regularidade fiscal e trabalhista;
13.7.2.2- Se as certidões apresentadas para habilitação estiverem válidas, o fornecedor
estará dispensado de atualizá-las.
8.7.2.3- .A DETENTORA que, convocada, recusar-se injustificadamente a retirar a
Autorização de Compras ou de Fornecimento no prazo marcado, terá seu Registro de
Preços cancelado, sendo-lhe aplicável a multa pela inexecução do ajuste
8.8 - O Município de ITARIRI não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima dos
produtos, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da
aquisição.
8.8.1 - Os quantitativos totais expressos na Relação constante do Anexo I são estimados e
representam as previsões do Município de ITARIRI para as compras durante o prazo de 12
( doze) meses.
8.9 - A existência do preço registrado não obriga o Município de ITARIRI a firmar as
contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a
legislação vigente, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro de Preços
preferência em igualdade de condições.
8.10 – Os produtos serão devolvidos na hipótese de não corresponder às especificações
da Ata de Registro de Preços, devendo ser substituídos pela empresa detentora da Ata no
prazo máximo de 05 (cinco) dias.
8.11- A(s) DETENTORA(S) incluída(s) na Ata de Registro de Preços estará(ão) obrigada(s)
a fornecer nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na
própria ata.
8.12- Os pedidos de fornecimento ocorrerão de acordo com as necessidades desta
Municipalidade e por meio da emissão de Autorização de Compras ou de Fornecimento,
conforme o caso, e a respectiva Nota de Empenho
8.13 - O detentor da Ata garantirá integralmente qualquer defeito que os produtos venham
a apresentar, incluindo avarias no transporte até o local de entrega, mesmo que
constatado o defeito após sua aceitação/aprovação pelo Município de ITARIRI.
8.14- O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.
9 – DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
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9.1-Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto
nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea
“d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.
9.1.1- Nessa hipótese, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por
cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
9.2- Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
9.3- Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
9.4- A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.
9.5-

Não havendo êxito nas negociações previstas na condição anterior, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

9.6-

Assegurados o contraditório e a ampla defesa, a empresa DETENTORA terá o
registro do fornecedor cancelado quando:

9.6-1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
9.6-2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
9.6-3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
9.6-4. For suspensa de licitar e/ou impedida de contratar nos termos do inciso III do caput
do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002.
9.6-5. For declarada inidônea pelo Poder Público e não reabilitada.
9.7-

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata,
devidamente comprovados e justificados:

9.7-1. por razão de interesse público; ou
9.7-2. a pedido do fornecedor.
9.8-

A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada,
automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.
10- PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

10.1- A licitante vencedora deverá fornecer os cilindros em comodato, de acordo com o
respectivo ítem vencedor e

em quantidades conforme a necessidade do Departamento
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de Saúde, que ficará estar à disposição desta Prefeitura, até o término de vigência da Ata
de Registro de Preço, cujas recargas deverão ser realizadas nos respectivos cilindros,
de acordo com a necessidade do Departamento de Saúde.
10.1.2. Os produtos deverão ser entregues no (s) local (s) indicado do Departamento de
Saúde, deste Município, sito à Rua Benedito Calixto, 60, Centro, Itariri/SP., sem que isso
implique acréscimo nos preços constantes na proposta deste Edital, com despesas de
transporte, frete, dentre outras, assumidas pela empresa vencedora;
10.1.2.1. A entrega do(s) produtos(s) deverá ser efetuada preferencialmente em horário
comercial das 8.00 às 17.00 horas, todas as quintas-feiras, excetos nos dias de feriados,
que deverá ocorrer às quartas-feiras,

de acordo com a necessidade ou mediante

solicitação, em veículo apropriado, devendo a CONTRATADA, COM ANTECEDÊNCIA
MÍNIMA DE 24 (vinte e quatro) horas, MARCAR DATA E HORÁRIO PARA A ENTREGA
pelos telefones informados.
10.1.2.2. Os PEDIDOS de materiais a serem adquiridos, pelo Registro de Preços, serão
efetuados por Nota de Empenho, devidamente numerada em ordem sequencial por
pedido, datada e assinada, por servidor designado pela autoridade competente. Os
produtos objeto deste termo deverão ser fornecidos de forma parcelada, mediante
solicitação do Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Itariri, cujas quantidades
constarão no próprio pedido.
10.1.2.3 A entrega dos materiais deverá ser efetuada sempre acompanhada do respectivo
documento fiscal podendo ser realizada por meio de comprovante de entrega e envio de
nota fiscal por e-mail. No caso de oxigênio líquido, a entrega deverá ser acompanhada
também do certificado de qualidade do produto.
10.2- Só será emitido Atestado de recebimento se atendidas as determinações deste Edital
e seus anexos.
10.3- A empresa Adjudicatária obriga-se a fornecer o objeto a ela adjudicado, conforme
especificações e condições estabelecidas neste Edital, em seus anexos e na proposta
apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições
estabelecidas no edital;
10.4- Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para efetivo atendimento
ao objeto licitado, tais como: transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e
a entrega deverá ocorrer sem prejuízos dos serviços normais desta prefeitura.
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10.5. O recebimento será feito em duas etapas:
10.5.1. Recebimento provisório:
a) no local de entrega, a Comissão/Servidor designado fará o recebimento dos materiais,
limitando-se a verificar a sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo
constar no canhoto e na Nota a data de entrega e, se for o caso, as irregularidades
observadas.
10.5.2. Durante o recebimento provisório, o órgão requisitante poderá exigir a substituição
de qualquer do(s) material(is) que não esteja(m) de acordo com as especificações do
Anexo I – Termo de Referência do presente Edital.
10.5.3. Recebimento definitivo:
a) no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório, a
Comissão/Servidor designado procederá ao recebimento definitivo, verificando a
quantidade e a qualidade dos materiais entregues em conformidade com o exigido neste
Edital e constante da respectiva proposta de preço da licitante vencedora.
10.5.4- Em caso de conformidade, a Comissão/Servidor designado atestará a efetivação
da entrega dos materiais na Nota Fiscal ou em comprovante eletrônico e encaminhará ao
setor competente da(s) instituição(ões), para fins de pagamento.
10.5.5. - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a CONTRATANTE poderá:
a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição;
b) Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-lo em conformidade com
a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 ( dois) dias, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
c) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
d) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em
conformidade com a indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 ( dois)
dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
e) Rejeitá-lo se não corresponder a qualidade descrita no anexo I, caracterizando-se a
inexecução total da obrigação assumida.
10.5.6. O produto, mesmo entregue e aceito, fica sujeito a substituição desde que
comprovada a pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor ou condições inadequadas
de transporte, bem como alterações da estabilidade dentro do prazo de validade que
comprometam a integridade do produto.
10.5.7. Os produtos ofertados deverão atender às exigências de qualidade, observados os
padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial
– ABNT, INMETRO, etc. – atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições
do art. 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

11– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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11.1) Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito à sanção prevista no artigo 7º da
Lei Federal 10.520/02, e demais penalidades legais, garantindo o exercício de prévia e
ampla defesa:
.
11.2- A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo
estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida, 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.
11.3- O atraso injustificado na entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no
parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a
proponente à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do
primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção:
a) Multa de 5% ( cinco) até o 5º ( quinto) dia de atraso; e
b) Multa de 10% ( dez) por cento a partir de 5º ( quinto) dia de atraso até o 10 (
décimo) dia de atraso.
Parágrafo único- A partir do 10 ( décimo) dia estará caracterizada a inexecução total ou
parcial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, sujeitando-se a multa
prevista no item 11.4, deste Edital.
11.4- Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, a Administração da Prefeitura
Municipal de Itariri poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as
seguintes sanções:
I- Multa de 10% ( dez por cento) sobre o valor não executado, no caso de inexecução
total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 ( quinze) dias corridos,
contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura
causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato;
II- Impedimento de licitar por até 05 ( cinco) anos com a Administração Municipal.

12- IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E RECURSOS
12.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou
providências em relação ao presente PREGÃO PRESENCIAL, ou ainda para impugnar
este edital, desde que o faça com antecedência de até 2 (dois) dias úteis da data fixada
para recebimento das propostas, observado o disposto no art. 41, § 2º, da Lei Federal nº
8.666/93.
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12.1.1- Eventual impugnação deverá ser dirigida ao subscritor deste Edital e protocolada
no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Itariri/SP.
12.1.2- Admite-se impugnação por intermédio de “ fac- símile” ficando a validade do
procedimento condicionada à apresentação do original no prazo de 48 horas;
12.1.3- Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será
designada nova data para a realização deste certame.
12.2- A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital,
implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele
estabelecidas.
12.3- Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na
própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua
intenção, abrindo-se então o prazo de três úteis que começará a correr a partir do dia em
que houver expediente nesta Prefeitura para a apresentação das razões, por meio de
memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
12.3.1- Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua
decisão ou encaminhá-lo devidamente fundamentado à autoridade competente.
12.4- O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento
resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.5- A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por
parte da(s) proponente (s), importará na decadência do direito de recurso, competindo à
autoridade competente homologar o certame e determinar a convocação dos
beneficiário(s) para a assinatura da Ata de Registro de Preços.
12.6- Os recursos deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura
Municipal de Itariri, Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, centro, Itariri/SP, das 8:00
às 17:00 horas aos cuidados do Pregoeiro e dirigidos ao Prefeito Municipal.
12.7- Existindo recurso (s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a
decisão do (s) mesmo (s), a autoridade competente deve praticar o ato de homologação do
certame e determinar a convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata de
Registro de Preço.
13- FORMA DE PAGAMENTO
13.1 - O pagamento referente ao objeto desta licitação será efetuado em até 10 (dez) dias
após a entrega dos produtos e a emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pelo
Diretor do Departamento de Saúde, da CONTRATANTE.
13.2. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente da DETENTORA.
13.3- Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados
ou outros necessários à contratação contenham incorreções.
13.4- A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e
encerramento em dias de expediente nesta Prefeitura Municipal.
13.5- Os documentos de cobrança, deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Itariri,
na Seção de Licitações;

18

Prefeitura Municipal de Itariri
Estado de São Paulo
Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133 – centro - Itariri /SP - CEP: 11.760-000
Telefax: (13) 3418-7300
Site: www.itariri.sp.gov.brE mail: prefeitura@itariri.sp.gov.br

13.6- Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será
imediatamente solicitada à Contratada, carta de correção, quando couber, ou ainda
pertinente regularização, que deverá ser encaminhada à Prefeitura Municipal de Itariri no
prazo de 24 ( vinte e quatro) horas.
13.6.1- Caso a Contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo
para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.
13.7- Conforme legislação vigente, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e,
os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem
operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta
13.8- No caso de a CONTRATA encontrar-se em situação de recuperação judicial, deverá
apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial,
ou, se o administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela
condução do processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial.
13.9 - No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação extrajudicial,
junto com os demais comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que
está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.
14– DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1- As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
14.2- O resultado do presente certame será divulgado no DOE e no endereço eletrônico
http// www.itariri.sp.gov.br/licitações.
14-3- Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão
publicados no Diário Oficial do Estado.
14.4- Após a publicação do extrato do (s) contrato (s), os envelopes contendo os
documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de
cinco dias, findo o qual serão inutilizados.
14.5- Os casos omissos do presente pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
14.6-Para dirimir quaisquer questões decorrente desta licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o Foro da Comarca de Itariri/SP.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITARIRI,
EM, 07 DE MAIO DE 2019.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO Nº. 311/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 15/2019
OBJETO: O Presente Pregão tem como objeto o Registro de Preço visando o
fornecimento de recargas de oxigênio medicinal, industrial e acetileno industrial,
em atendimento ao Departamento de Saúde, deste Município.
JUSTIFICATIVA
Justificamos a necessidade da aquisição dos GASES que serão destinados ao
atendimento do da Unidade de Saúde, deste Município, dos
pacientes
cadastrados que utilizam o oxigênio medicinal domiciliar e manutenção dos
serviços rotineiros do referido Departamento. Optou-se por se fazer o referido
certame através de Sistema de Registro de Preço, uma vez que tais produtos são
de difícil definição prévia do quantitativo a ser demandado, em função das
características desta instituição (Departamento de Saúde), da imprevisibilidade do
consumo em função do atendimento assistencial a pacientes com as mais
diversas patologias e devido à frequência das aquisições, em conformidade com
o inciso IV do artigo 3º do Decreto n° 7.892/2013.

1-DAS CARACTERTÍSTICAS, QUANTIDADE ESTIMADA E VALOR DE REFERÊNCIA
ÍTEM

UN
Quantidade
estimada

M3
01

9.000

DESCRIÇÃO

RECARGAS
DE
OXIGÊNIO
MEDICINAL DE 50
LITROS
CAPACIDADE DE
10M3 CADA, EM
CELINDRO
FORNECIDO PELA
CONTRATADA.
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Valor
Médio
Unitário
R$

Valor
Médio
Total
R$

24,67

222.030,00
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M3
02

1260

150
03

04

M3

M3

150

KG

108

05

06

M3

100

RECARGAS
DE
OXIGÊNIO
MEDICINAL DE 20
LITROS
CAPACIDADE DE
3,5M3 CADA, EM
CELINDRO
FORNECIDO PELA
CONTRATADA.
RECARGAS
DE
OXIGÊNIO
MEDICINAL DE 7,4
LITROS
CAPACIDADE DE
1M3 CADA, EM
CELINDRO
FORNECIDO PELA
CONTRATADA.
RECARGAS
DE
OXIGÊNIO
INDUSTRIAL DE 50
LITROS
CAPACIDADE
DE
10 M3 CADA, EM
CELINDRO
FORNECIDO PELA
CONTRATADA.
RECARGAS
DE
ACETILENO
INDUSTRIAL DE 09
KG, EM CELINDRO
FORNECIDO PELA
CONTRATADA.
RECARGAS DE AR
MEDICINAL
PPPARA CILINDROS
CAPACIDADE DE
2,5M3 FORNECIDO
PELA
CONTRATADA.

32,00

40.320,00

59,33

8.899,50

39,33

5.899,50

46,67

5.040,36

55,67

5.567,00

TOTAL:......................... R$.............
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2-DO FORNECIMENTO DOS CILINDROS E ABASTECIMENTO
2.1- A licitante vencedora deverá fornecer os cilindros em comodato, de acordo
com o respectivo ítem vencedor e em quantidades conforme a necessidade do
Departamento de Saúde, que ficará à disposição desta Prefeitura, até o término
de vigência da Ata de Registro de Preço, cujas recargas deverão ser realizadas
nos respectivos cilindros, de acordo com a necessidade do Departamento de
Saúde.

2.2. Os produtos deverão ser entregues no (s) local (s) indicado do
Departamento de Saúde, deste Município, sito à Rua Benedito Calixto, nº. 60.,
Centro, Itariri/SP., sem que isso implique acréscimo nos preços constantes na
proposta deste Edital, com despesas de transporte, frete, dentre outras,
assumidas pela empresa vencedora;

2.2.1. A entrega do(s) produtos(s) deverá ser efetuada preferencialmente em
horário comercial das 8.00 às 17.00 horas, semanalmente, todas as quintasfeiras, exceto nos dias de feriados, que deverá ocorrer às quartas-feiras, de
acordo com a necessidade ou mediante solicitação,

em veículo apropriado,

devendo a CONTRATADA, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 24 (vinte e
quatro) horas, MARCAR DATA E HORÁRIO PARA A ENTREGA pelos telefones
informados.
1.2.2. Os PEDIDOS de materiais a serem adquiridos, pelo Registro de Preços,
serão efetuados por Nota de Empenho, devidamente numerada em ordem
sequencial por pedido, datada e assinada, por servidor designado pela autoridade
competente. Os produtos objeto deste termo deverão ser fornecidos de forma
parcelada, mediante solicitação do

Departamento de Saúde da Prefeitura

Municipal de Itariri, cujas quantidades constarão no próprio pedido.
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2.2.3 A entrega dos materiais deverá ser efetuada sempre acompanhada do
respectivo documento fiscal podendo ser realizada por meio de comprovante de
entrega e envio de nota fiscal por e-mail. No caso de oxigênio líquido, a entrega
deverá ser acompanhada também do certificado de qualidade do produto.
2.2.4. Não serão pagos os materiais entregues em locais diferentes do
mencionado no Termo de Referência ou a pessoas não autorizadas.
2.3- O abastecimento dos Gases Medicinais comprimidos e liquefeitos, deverá ser
realizado de forma a assegurar o fornecimento ininterrupto dos gases;
2.4- Todas as entregas deverão ser acompanhadas por funcionários do
Departamento de Saúde, deste município;
2.5-

A carga e descarga dos cilindros somente poderão ser realizadas por

pessoal da CONTRATADA usando os devidos Equipamentos de Proteção
Individual – EPI, disponibilizados pela CONTRATADA, tais como luva de raspa,
botas com biqueira de aço, óculos e capacete.
2.6- Durante a entrega e retirada dos cilindros os técnicos da CONTRATADA
deverão utilizar dispositivos que garantam a segurança total do procedimento e
dos profissionais envolvidos, sendo de responsabilidade da CONTRATADA
providenciar tais dispositivos.
2.7-

Todos cilindros deverão estar em perfeito estado de conservação,

devendo possuir capacete de proteção móvel ou fixo e deverão ser entregues
lacrados, caso contrário serão devolvidos à CONTRATADA.
2.8-

O dimensionamento do número de cilindros deverá ser feito levando em

conta a probabilidade de existência de unidades defeituosas, devendo, portanto,
haver uma quantidade suficiente de cilindros adicionais ao consumo normal, de
modo a suprir possíveis imprevistos.
2.9-

No caso de reabastecimento de cilindros fornecidos pela Contratada não

será admitido reabastecimento em cilindros que estiverem com testes periódicos
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vencidos, ficando sob a responsabilidade da CONTRATADA providenciar a troca
desses cilindros sem ônus adicional ao município.
2.10- A CONTRATADA deve atender a todas as medidas de segurança
necessárias ao manuseio dos equipamentos.
2.11- Todos os equipamentos e ferramentas necessários ao manuseio e
instalação dos equipamentos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA e o
manuseio e instalação deverão ser realizados pela mesma, por meio de
profissionais técnicos qualificados.
2.12- Quando do descarregamento, os cilindros devem ser estivados nos veículos
de maneira que não possam se deslocar, cair ou tombar.
2.13- Os cilindros contendo produtos de naturezas diferentes devem ser
separados segundo os respectivos símbolos de risco. Durante as operações de
descarregamento, os volumes devem ser manuseados com o máximo cuidado e,
se possível, sem que sejam virados.
2.14- Juntamente com a entrega e a instalação dos equipamentos, a
CONTRATADA deverá entregar ao responsável no Departamento de Saúde de
Itariri, toda a documentação técnica e de segurança e fornecer orientação quanto
às regras de guarda e exibição desses documentos.
2.15-Quando da entrega e retirada dos cilindros um funcionário Departamento de
Saúde deverá acompanhar o procedimento e emitir comprovante respectivo das
quantidades de cada cilindro entregue, contendo a data do fornecimento, o nome,
o cargo, a assinatura e o número da matrícula do servidor do Contratante
responsável pelo recebimento, bem como o nome e assinatura do profissional da
Contratada que efetuou a entrega.
3. DAS MANUTENÇÕES:
3.1-

Os critérios para as Manutenções Preventivas e Corretivas dos cilindros de

armazenamento dos Gases Medicinais devem seguir o estabelecido nas normas
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técnicas vigentes e as prescrições do fabricante dos cilindros, de forma a garantir
a segurança dos profissionais e das instalações do Departamento de Saúde da
Prefeitura Municipal de Itariri.
3.2.- Os procedimentos de manutenção dos cilindros deverão, obrigatoriamente,
ser efetuados nas dependências da Contratada.
3.3-

Na eventualidade de procedimentos de intervenções técnicas nos cilindros,

a Contratada deverá adotar as medidas necessárias no sentido de evitar
interrupções no atendimento aos pacientes, inclusive, substituindo os cilindros,
quando for o caso.
4.

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

4.1-

A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente, nos termos da

legislação vigente, pelo fornecimento parcelado dos Gases Medicinais liquefeitos,
bem como bateria reserva de cilindros, devendo:
4.2-

Apresentar ao Contratante o Certificado de Responsabilidade Técnica do

profissional responsável pela instalação e manutenção dos sistemas de
armazenamento e pela distribuição dos gases dentro da Unidade de Saúde;
4.3-

Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresas fabricantes e

envasadoras de gases medicinais emitida pela ANVISA, em conformidade com a
RDC 32/2011 e RDC 16/2014 e suas alterações;
4.4-

Garantir o

quantidades

abastecimento

estabelecidas,

ininterrupto

conforme

dos Gases Medicinais nas

estabelecido

em

cronograma

de

abastecimento a ser fornecido pelo Departamento de Saúde;
4.5-

Manter atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por

semana, para eventuais solicitações de entrega;
4.7-

Portar e apresentar quando solicitada à documentação exigida para

transporte de cargas perigosas;
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4.6-

Responsabilizar-se pelo transporte dos Gases Medicinais em veículos

apropriados para transporte de cargas perigosas, seguindo a regulamentação
vigente;
4.7-

Responsabilizar-se pelo transporte, carga e descarga dos cilindros, de sua

propriedade e de propriedade do Departamento de Saúde, no local estabelecido
para entrega, devendo os mesmos ser transportados na posição vertical, em
carrocerias de ferro, e em veículos que contenham elevadores, de maneira
adequada a garantir a segurança do transporte e do descarregamento;
4.8-

Realizar a manutenção corretiva de qualquer equipamento de sua

propriedade, cilindros e equipamentos/materiais complementares a esses
sistemas, inclusive com o fornecimento e troca imediata das peças necessárias
para o seu perfeito funcionamento, sem restrição ou limitação de chamadas,
horário ou número de horas e sem ônus adicionais ao Departamento de Saúde
4.9-

Realizar a manutenção preventiva de qualquer equipamento de sua

propriedade, cilindros e equipamentos/materiais

complementares a esses

sistemas, inclusive com o fornecimento e troca imediata das peças necessárias
para o seu perfeito funcionamento, conforme as exigências da legislação
específica vigente;
4.10- Identificar os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade;
4.11- Efetuar a aferição e calibração de equipamentos como válvulas de
segurança e alívio, indicadores de nível, manômetros e reguladores;
4.12- Efetuar imediatamente a troca do equipamento por outro similar sem
nenhum ônus adicional ao Contratante, em casos de impossibilidade de reparo
dos equipamentos cedidos a Contratada;
4.13- Fornecer produtos com todos os dados técnicos, condições de
temperatura, densidade e pressão, identificação do grau de risco e das medidas
emergências a serem adotadas em caso de acidentes;

26

Prefeitura Municipal de Itariri
Estado de São Paulo
Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133 – centro - Itariri /SP - CEP: 11.760-000
Telefax: (13) 3418-7300
Site: www.itariri.sp.gov.brE mail: prefeitura@itariri.sp.gov.br

4.14- Entregar Gases Medicinais com identificação da data de envase;
4.15- Dispor de pessoal operacional qualificado para os serviços de transporte,
carga, descarga e abastecimento, devendo os mesmos estar devidamente
uniformizados e identificados por crachá;
4.16- Dispor de pessoal técnico qualificado para os serviços de instalação e
manutenção dos equipamentos cedidos, e eventual equipamentos/materiais
suplementares, os quais deverão estar devidamente uniformizados e identificados
por crachá;
4.17- Manter Responsável Técnico pela instalação e manutenção dos sistemas
de armazenamento e distribuição dos gases medicinais, legalmente habilitados
pelo Conselho Regional de Classe competente;
4.18- Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus empregados, em
especial durante o transporte e descarga dos gases, bem como durante a
realização dos serviços de manutenção dos tanques e dos cilindros;
4.19- Responsabilizar-se pelo cumprimento por parte de sua mão-de-obra das
normas disciplinares determinada pelo Departamento de Saúde, provendo-os dos
Equipamentos de Proteção Individual – EPI que garantam a proteção da pele,
mucosas, via respiratória e digestiva do trabalhador;
4.20- Instruir sua mão-de-obra quanto à prevenção de incêndios de acordo com
as normas vigentes e instituídas pela CIPA;
4.21- Responder por danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo
Contratante;
4.22- Designar, por escrito, no ato do recebimento da autorização de
fornecimento, preposto(s) quem tenha(m) poder para resolução de possíveis
ocorrências durante a execução do contrato;
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4.23- Possuir e fornecer todo o ferramental e aparelhagem necessária à boa
execução dos serviços, bem como manter limpos e desimpedidos os locais de
trabalho e/ou equipamentos de sua propriedade, obedecendo aos critérios
estabelecidos pelo Contratante;
4.24- Verificar e conservar as placas de advertência de riscos e de situações de
emergência bem como a sinalização de operação de carga e descarga;
4.26- - Responsabilizar-se por todas as peças, componentes, materiais e
acessórios a serem substituídos nos equipamentos cedidos (sem ônus adicional),
mantendo o nível de segurança e desempenho dos equipamentos e sistemas;
4.27- Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento, inclusive
fretes e seguros desde a origem até sua entrega no endereço do Contratante;
4.28- -Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais ou civis resultantes da execução do contrato;
4.29-

Manter

durante

toda

a

vigência

deste

Registro

de

Preços,

compatibilidades com as obrigações assumidas, assim como todas as condições
de habilitação e qualificação exigida na licitação;
4.30- responsabilizar-se inteiramente por todo e qualquer acidente, relativos ao
contrato, que, por si, seus prepostos e empregados causarem, em virtude de
dolo, negligência, imprudência ou imperícia, respondendo por todos os danos a
que, eventualmente, der causa ao Município ou a terceiros;
4.31-

Atender a toda a legislação vigente ( no âmbito federal, estadual e

municipal), durante o fornecimento do objeto deste instrumento;

5- OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
Cabe à Contratante:
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5.1.

Fornecer, à CONTRATADA, a primeira requisição de fornecimento,

acompanhada do cronograma de abastecimento, na data de assinatura do
contrato e/ou documento equivalente.
5.2.

Fornecer as informações sobre local e horário para abastecimento;

5.3.

Designar a área responsável pela gestão do contrato e acompanhamento

do fornecimento disponibilizando os respectivos telefones de contato à
CONTRATADA;
5.4. Utilizar e manter em perfeitas condições de asseio e segurança os cilindros,
zelando pelo seu bom e perfeito funcionamento e conservação;
5.5. Permitir que funcionários habilitados e prepostos da CONTRATADA
examinem os cilindros sempre que necessário, verificando a observância das
normas aplicáveis;
5.6. Usar os cilindros exclusivamente para acondicionamento de Gases
Medicinais, adquiridos da CONTRATADA, sob a pena de responder por perdas e
danos na forma da lei;
5.7. Usar os cilindros exclusivamente para acondicionamento de Gases
Medicinais, adquiridos da CONTRATADA, sob a pena de responder por perdas e
danos na forma da lei;
5.8. Devolver à CONTRATADA, os cilindros cedidos em comodato caso por
qualquer razão deixe de utilizá-los; e,
5.9. Não permitir a intervenção de estranhos nas instalações dos equipamentos
da CONTRATADA.
5.10-Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento;
5.11Comunicar à
DETENTORA
fornecimento dos materiais

sobre

qualquer

6. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO FORNECIMENTO.
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6.1- Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela
execução de todos os serviços, à Contratante é reservado o direito de, sem que
de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais
ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos
designados, podendo para isso:
6.2-.

Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de

funcionário da Contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou
dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério,
julgar inconveniente;
6.3-.

Solicitar à Contratada a substituição de qualquer produto químico,

material ou equipamento cujo uso considere prejudicial à boa conservação de
seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam as
necessidades;
6.4- Executar mensalmente a medição dos serviços pelo fornecimento mensal,
descontando-se do valor devido, o equivalente à indisponibilidade dos serviços
contratados e por motivos imputáveis à contratada, sem prejuízo das demais
sanções disciplinadas em contrato.
7- DA VIGÊNCIA
7.1- Prazo de vigência da Ata de Registro de Preço: 12 ( doze) meses a partir da
data da assinatura.

8- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
8.1- Os pagamentos serão feitos no prazo de 10 ( dez) dias da data da data da
entrega do objeto, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente
atestada pelo Departamento competente da Prefeitura de Itariri,

Observação:
A existência de preços registrados não obriga este Município
a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros
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meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário
do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

Itariri, 07 de maio de 2019.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO MUNICIPAL

31

Prefeitura Municipal de Itariri
Estado de São Paulo
Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133 – centro - Itariri /SP - CEP: 11.760-000
Telefax: (13) 3418-7300
Site: www.itariri.sp.gov.brE mail: prefeitura@itariri.sp.gov.br

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(OBS: A declaração deverá ser emitida em papel que contenha a denominação ou razão
social da empresa licitante)
AO
PREGOEIRO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI- SP
PREGÃO PRESENCIAL Nº . 15/2019

Vimos pela presente apresentar a Vossa Senhoria, nossa
documentação referente à licitação em epígrafe e declaramos que atendemos todos os
requisitos de Habilitação, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou
omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato
impeditivo à nossa habilitação.

...................., de .......................... de ..............
__________________________________
Nome, RG, Função ou cargo e Assinatura
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ANEXO III

Modelo referencial de instrumento de credenciamento
(papel timbrado da licitante)

Pelo
presente
instrumento,
a
empresa
............................................., CNPJ.........................................,
com sede na........................................., através de seu representante legal infra-assinado,
credencia FULANO DE TAL, portador da cédula de identidade nº .............................,
expedida pela SSP/.......,outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na sessão
pública do PREGÃO nº. 15/2019, em especial para formular lances verbais e para interpor
recursos ou deles desistir.
Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, a
inexistência de fato impeditivo de sua participação no citado certame; declarando-se,
ainda, ciente de todas as disposições relativas à licitação em causa e sua plena
concordância com as condições constantes no edital.

...................., de .......................... de ...............
___________________________________
Nome, RG, Função ou cargo e Assinatura
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ANEXO IVPROPOSTA DE PREÇOS
Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação
bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação da licitante neste certame.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 15/2019
DADOS DO LICITANTE
Denominação/Nome
Endereço:
CEP:

Fone:

Fax:

e-mail

CNPJ/CPF
PROPOSTA

ÍTEM

UN
Quantidade
estimada

M3
01

9.000

M3
02

1260

150
03

04

M3

M3

150

DESCRIÇÃO

RECARGAS
DE
OXIGÊNIO
MEDICINAL DE 50 LITROS
CAPACIDADE 10M3 CADA, EM
CELINDRO FORNECIDO PELA
CONTRATADA.
RECARGAS
DE
OXIGÊNIO
MEDICINAL DE 20 LITROS
CAPACIDADE DE 3,5M3 CADA,
EM CELINDRO FORNECIDO
PELA CONTRATADA.
RECARGAS
DE
OXIGÊNIO
MEDICINAL DE 7,4 LITROS
CAPACIDADE DE 1M3 CADA,
EM CELINDRO FORNECIDO
PELA CONTRATADA.
RECARGAS
DE
OXIGÊNIO
INDUSTRIAL
DE 50 LITROS
CAPACIDADE DE 10 M3 CADA,
EM CELINDRO FORNECIDO
PELA CONTRATADA.
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Valor
Unitário
R$

Valor
Total
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KG

108

M3

100

05

06

RECARGAS
ACETILENO
INDUSTRIAL DE 09 KG, EM
CELINDRO FORNECIDO PELA
CONTRATADA.
RECARGAS DE AR MEDICINAL
PPPARA
CILINDROS
CAPACIDADE
DE
2,5M3,
FORNECIDO
PELA
CONTRATADA.

Valor total da proposta: R$ ..............
Valor total por extenso: ........
1- Condições de entrega: O objeto deverá ser entregues em quantidades indicadas no
pedido, emitido pelo Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de
Itariri/SP., de acordo com o Termo de Referência- Anexo I, do edital, nos seguintes
endereços: Departamento de Saúde: Rua Benedito Calixto, nº. 60, Centro, Itariri/SP,
semanalmente.
2- O prazo de validade de nossa proposta é __________________ (60 dias), dias corridos,
a contar da data prevista fixada para abertura dos envelopes documentação.
3- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento referente ao objeto desta licitação será
efetuado em até 10 (dez) dias após o recebimento dos produtos e a entrega da Nota
fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE.
4- Responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço:
Nome:...............................
Cargo:................................
Profissão:..............................
Nacionalidade:.....................
RG: .....................
CPF: ...................
Estado Civil: ................
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Telefone/Fax: ...............
Telefone celular: ................
E-mail 1: ............
E-mail 2: .................
DECLARO, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as
especificações exigidas no Termo de Referência, Anexo I, do Edital.
DECLARO que os preços acima indicados 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.
Cidade., _________em ____ de ________________ de 2019.
_______________________________________
Assinatura do representante
Nome do representante: _____________________________________
RG do representante: _________________
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ANEXO VMINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 311/2019

O MUNICÍPIO DE ITARIRI, com sede à Rua Nossa Senhora do
Monte Serrat, 133, Centro, o Município, neste ato representado pelo

Prefeito

Municipal, Srº. Dinamerico Gonçalves Peroni,......................., doravante denominado
MUNICÍPIO .............. e a ( s) empresa (s) abaixo relacionada (s), representadas na
forma de seu estatuto social, em ordem de preferência por classificação, doravante
denominadas (s) DETENTORA (S), resolvem firmar o presente ajuste para Registro
de Preço, com base no Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº
7.892 de 23 de janeiro de 2013 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº
346/2.008 de 10.03.08 e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho
de 1993, com as alterações posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis
à espécie, resolvem registrar o preço, conforme decisão exarada no processo
administrativo n.º. 311/2019, e HOMOLOGADA sob fls. ______, referente ao Pregão
Presencial para Registro de Preços nº. .../2019, bem como do edital de Pregão nos
autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir
estabelecidas:

DETENTORA:
Denominação:.........................
Endereço:............................
CNPJ:................................
Representante Legal:.....................
CPF:..............................................
RG:................................
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CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1. Registro de Preço visando o fornecimento de recargas de oxigênio medicinal,
industrial e acetileno industrial, em atendimento à Municipalidade, de acordo com o
TERMO DE REFERÊNCIA, Anexo I, que faz parte integrante desta Ata de Registro de
Preço.
.
CLÁUSULA SEGUNDA –
DO PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
2.1. O preço registrado referente ao (s) ítens(s) __ do Pregão Presencial conforme
segue, com seu respectivo preço unitário:

Ítem

Estimativa de
aquisição p/ 12
meses.

UN

Especificações
Marca/
procedência

Valor
Unitário

2.2. Os recursos necessários ao adimplemento das obrigações decorrentes do
contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: ......................

2.3- O Município não está obrigado a adquirir a quantidade total estimada nesta Ata
de Registro de Preço.

CLÁUSULA TERCEIRA
PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

3.1- A licitante vencedora deverá fornecer os cilindros em comodato, de acordo com o
respectivo ítem vencedor e em quantidades conforme a necessidade do Departamento
de Saúde, que ficará à disposição desta Prefeitura, até o término de vigência da Ata de
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Registro de Preço, cujas recargas deverão ser realizadas nos respectivos cilindros, de
acordo com a necessidade do Departamento de Saúde.
3.1.2. Os produtos deverão ser entregues no (s) local (s) indicado do Departamento de
Saúde, deste Município, sito à Rua Benedito Calixto, 60., Centro, Itariri/SP., sem que
isso implique acréscimo nos preços constantes na proposta deste Edital, com despesas
de transporte, frete, dentre outras, assumidas pela empresa vencedora;
3.1.3. A entrega do(s) produtos(s) deverá ser efetuada preferencialmente em horário
comercial das 8.00 às 17.00 horas, semanalmente, todas as quintas-feiras, exceto nos
dias de feriados, que deverá ocorrer às quartas-feiras, de acordo com a necessidade
ou mediante solicitação,

em veículo apropriado, devendo a CONTRATADA, COM

ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 24 (vinte e quatro) horas, MARCAR DATA E HORÁRIO
PARA A ENTREGA pelos telefones informados.
3.1.4. Os PEDIDOS de materiais a serem adquiridos, pelo Registro de Preços, serão
efetuados por Nota de Empenho, devidamente numerada em ordem sequencial por
pedido, datada e assinada, por servidor designado pela autoridade competente. Os
produtos objeto deste termo deverão ser fornecidos de forma parcelada, mediante
solicitação do

Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Itariri, cujas

quantidades constarão no próprio pedido.
3.1.5 A entrega dos materiais deverá ser efetuada sempre acompanhada do respectivo
documento fiscal podendo ser realizada por meio de comprovante de entrega e envio
de nota fiscal por e-mail. No caso de oxigênio líquido, a entrega deverá ser
acompanhada também do certificado de qualidade do produto.
3.1.6. Não serão pagos os materiais entregues em locais diferentes do mencionado no
Termo de Referência ou a pessoas não autorizadas.
3.1.7- O abastecimento dos Gases Medicinais comprimidos e liquefeitos, deverá ser
realizado de forma a assegurar o fornecimento ininterrupto dos gases;
3.1.8- Todas as entregas deverão ser acompanhadas por funcionários do
Departamento de Saúde, deste município;
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3.1.9-A carga e descarga dos cilindros somente poderão ser realizadas por pessoal da
CONTRATADA usando os devidos Equipamentos de Proteção Individual – EPI,
disponibilizados pela CONTRATADA, tais como luva de raspa, botas com biqueira de
aço, óculos e capacete.
3.1.10 Durante a entrega e retirada dos cilindros os técnicos da CONTRATADA
deverão utilizar dispositivos que garantam a segurança total do procedimento e dos
profissionais envolvidos, sendo de responsabilidade da CONTRATADA providenciar
tais dispositivos.
3.2- Só será emitido Atestado de recebimento se atendidas as determinações deste
Edital e seus anexos.
3.3- A empresa Adjudicatária obriga-se a fornecer o objeto a ela adjudicado, conforme
especificações e condições estabelecidas neste Edital, em seus anexos e na proposta
apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições
estabelecidas no edital;
3.4- Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para efetivo atendimento
ao objeto licitado, tais como: transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízos dos serviços normais desta
prefeitura.
3.5. O recebimento será feito em duas etapas:
3.5.1. Recebimento provisório:
a) no local de entrega, a Comissão/Servidor designado fará o recebimento dos
materiais, limitando-se a verificar a sua conformidade com o discriminado na Nota
Fiscal, fazendo constar no canhoto e na Nota a data de entrega e, se for o caso, as
irregularidades observadas.
3.5.2. Durante o recebimento provisório, o órgão requisitante poderá exigir a
substituição de qualquer do(s) material(is) que não esteja(m) de acordo com as
especificações do Anexo I – Termo de Referência do presente Edital.
3.5.3. Recebimento definitivo:
a) no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório, a
Comissão/Servidor designado procederá ao recebimento definitivo, verificando a
quantidade e a qualidade dos materiais entregues em conformidade com o exigido
neste Edital e constante da respectiva proposta de preço da licitante vencedora.
3.5.4- Em caso de conformidade, a Comissão/Servidor designado atestará a efetivação
da entrega dos materiais na Nota Fiscal ou em comprovante eletrônico e encaminhará
ao setor competente da(s) instituição(ões), para fins de pagamento.
10.5.5. - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a CONTRATANTE poderá:
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a)
Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando
sua substituição;
b)
Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-lo em conformidade
com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 ( dois) dias, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
c)
Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
d)
Na hipótese de complementação, a
CONTRATADA deverá fazê-la em
conformidade com a indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 ( dois)
dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
e)
Rejeitá-lo se não corresponder a qualidade descrita no anexo I, caracterizandose a inexecução total da obrigação assumida.
3.5.6. O produto, mesmo entregue e aceito, fica sujeito a substituição desde que
comprovada a pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor ou condições
inadequadas de transporte, bem como alterações da estabilidade dentro do prazo de
validade que comprometam a integridade do produto.

CLÁUSULA QUARTA
VIGÊNCIA

4.1- O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 ( doze) meses,
contados a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA
DAS SANÇÕES
5.1- O atraso injustificado na entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no
parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a
proponente à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do
primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção:
a- -Multa de 5% ( cinco) até o 5º ( quinto) dia de atraso; e
b- Multa de 10% ( dez) por cento a partir de 5º ( quinto) dia de atraso até o 10 (
décimo).
Parágrafo único- A partir do 10 ( décimo) dia estará caracterizada a inexecução total
ou parcial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, sujeitando-se a multa
prevista no item 5.2, deste Edital.
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5.2- Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, a Administração da
Prefeitura Municipal de Itariri poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante
vencedora as seguintes sanções:
I- Multa de 10% ( dez por cento) sobre o valor não executado, no caso de inexecução
total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 ( quinze) dias corridos,
contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos
porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato;
II- Impedimento de licitar por até 05 ( cinco) anos com a Administração Municipal.
5.3No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação judicial, a
convalidação em falência ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de
Preços, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.
5.4No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação extrajudicial, o
descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão desta Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.
CLÁUSULA SEXTA
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1 - O pagamento referente ao objeto desta licitação será efetuado em até 10 (dez)
dias após a entrega das remessas dos produtos e a emissão da Nota fiscal,
devidamente atestada pelo Diretor do Departamento de Saúde, da Prefeitura
Municipal de Itariri.
6.2. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente da DETENTORA.
6.3- Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados
ou outros necessários à contratação contenham incorreções.
6.4- A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e
encerramento em dias de expediente nesta Prefeitura Municipal.
6.5- Os documentos de cobrança, deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de
Itariri, no Departamento de Compras e Licitações;
6.6- Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será
imediatamente solicitada à Contratada, carta de correção, quando couber, ou ainda
pertinente regularização, que deverá ser encaminhada à Prefeitura Municipal de Itariri
no prazo de 24 ( vinte e quatro) horas.
6.6.1- Caso a Contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o
prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação;
6.7- Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o
pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente;
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6.8- Conforme legislação vigente, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem
operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta
6.9- No caso de a DETENTORA encontrar-se em situação de recuperação judicial,
deverá apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu
administrador judicial, ou, se o administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional
responsável pela condução do processo, de que está cumprindo o plano de
recuperação judicial.
6.10- No caso de a DETENTORA encontrar-se em situação de recuperação
extrajudicial, junto com os demais comprovantes, deverá apresentar comprovação
documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação
extrajudicial.
CLÁUSULA SÉTIMA
OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
7.1- Contratar com o Município, nas condições previstas no Edital do PREGÃO
PRESENCIAL nº. ___/2019, e no preço registrado nesta Ata, os produtos objeto deste
ajuste
7.2-

Responsabilizar-se integralmente, nos termos da legislação vigente, pelo

fornecimento parcelado dos Gases Medicinais liquefeitos, bem como bateria reserva
de cilindros, devendo:
7.2.1- -Apresentar ao Contratante o Certificado de Responsabilidade Técnica do
profissional

responsável

pela

instalação

e

manutenção

dos

sistemas

de

armazenamento e pela distribuição dos gases dentro da Unidade de Saúde;
7.2.2-Apresentar Autorização

de

Funcionamento

de

Empresas fabricantes e

envasadoras de gases medicinais emitida pela ANVISA, em conformidade com a RDC
32/2011 e RDC 16/2014 e suas alterações;
7.2.3-Garantir o abastecimento ininterrupto dos Gases Medicinais nas quantidades
estabelecidas, conforme estabelecido em cronograma de abastecimento a ser
fornecido pelo Departamento de Saúde;
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7.2.4- Manter atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por
semana, para eventuais solicitações de entrega;
7.2.5- Portar e apresentar quando solicitada à documentação exigida para transporte
de cargas perigosas;
7.2.6- Responsabilizar-se pelo transporte dos Gases Medicinais em veículos
apropriados para transporte de cargas perigosas, seguindo a regulamentação
vigente;
7.2.7- Responsabilizar-se pelo transporte, carga e descarga dos cilindros, de sua
propriedade e de propriedade do Departamento de Saúde, no local
estabelecido para entrega, devendo os mesmos ser transportados na posição
vertical, em carrocerias de ferro, e em veículos que contenham elevadores, de
maneira

adequada

a

garantir

a

segurança

do

transporte

e

do

descarregamento;
7.2.8- Realizar a manutenção corretiva de qualquer equipamento de sua propriedade,
cilindros e equipamentos/materiais complementares a esses sistemas,
inclusive com o fornecimento e troca imediata das peças necessárias para o
seu perfeito funcionamento, sem restrição ou limitação de chamadas, horário
ou número de horas e sem ônus adicionais ao Departamento de Saúde
7.2.9- Realizar a manutenção preventiva de qualquer equipamento de sua
propriedade, cilindros e equipamentos/materiais

complementares a esses

sistemas, inclusive com o fornecimento e troca imediata das peças necessárias
para o seu perfeito funcionamento, conforme as exigências da legislação
específica vigente;
7.2.10-Identificar os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade;
7.2.11- Efetuar a aferição e calibração de equipamentos como válvulas de segurança
e alívio, indicadores de nível, manômetros e reguladores;
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7.2.12-Efetuar imediatamente a troca do equipamento por outro similar sem nenhum
ônus adicional ao Contratante, em casos de impossibilidade de reparo dos
equipamentos cedidos a Contratada;
7.2.13-Fornecer produtos com todos os dados técnicos, condições de temperatura,
densidade e pressão, identificação do grau de risco e das medidas emergências a
serem adotadas em caso de acidentes;
7.2.14- Entregar Gases Medicinais com identificação da data de envase;
7.2.15-Dispor de pessoal operacional qualificado para os serviços de transporte, carga,
descarga e abastecimento, devendo os mesmos estar devidamente uniformizados e
identificados por crachá;
7.2.16-Dispor de pessoal técnico qualificado para os serviços de instalação e
manutenção

dos

equipamentos

cedidos,

e

eventual

equipamentos/materiais

suplementares, os quais deverão estar devidamente uniformizados e identificados por
crachá;
7.2.17-Manter Responsável Técnico pela instalação e manutenção dos sistemas de
armazenamento e distribuição dos gases medicinais, legalmente habilitados pelo
Conselho Regional de Classe competente;
7.2.18-Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus empregados, em
especial durante o transporte e descarga dos gases, bem como durante a realização
dos serviços de manutenção dos tanques e dos cilindros;
7.2.19-Responsabilizar-se pelo cumprimento por parte de sua mão-de-obra das
normas disciplinares determinada pelo Departamento de Saúde, provendo-os dos
Equipamentos de Proteção Individual – EPI que garantam a proteção da pele,
mucosas, via respiratória e digestiva do trabalhador;
7.2.20-Instruir sua mão-de-obra quanto à prevenção de incêndios de acordo com as
normas vigentes e instituídas pela CIPA;
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7.2.21-Responder por danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante;
7.2.22-Designar, por escrito, no ato do recebimento da autorização de fornecimento,
preposto(s) quem tenha(m) poder para resolução de possíveis ocorrências durante a
execução do contrato;
7.2.23-Possuir e fornecer todo o ferramental e aparelhagem necessária à boa
execução dos serviços, bem como manter limpos e desimpedidos os locais de trabalho
e/ou equipamentos de sua propriedade, obedecendo aos critérios estabelecidos pelo
Contratante;
7.2.24-Verificar e conservar as placas de advertência de riscos e de situações de
emergência bem como a sinalização de operação de carga e descarga;
7.2.25- Responsabilizar-se por todas as peças, componentes, materiais e acessórios
a serem substituídos nos equipamentos cedidos (sem ônus adicional), mantendo o
nível de segurança e desempenho dos equipamentos e sistemas;
7.2.26- Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento, inclusive
fretes e seguros desde a origem até sua entrega no endereço do Contratante;
7.2.27- -Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais ou civis resultantes da execução do contrato;
7.2.28- Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, compatibilidades
com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na licitação;
7.2.29- responsabilizar-se inteiramente por todo e qualquer acidente, relativos ao
contrato, que, por si, seus prepostos e empregados causarem, em virtude de dolo,
negligência, imprudência ou imperícia, respondendo por todos os danos a que,
eventualmente, der causa ao Município ou a terceiros;
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7.2.30- Atender a toda a legislação vigente ( no âmbito federal, estadual e municipal),
durante o fornecimento do objeto deste instrumento;
7.3- A DETENTORA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá
comprovar o cumprimento das obrigações do plano de recuperação
judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo responsável pelo acompanhamento e
recebimento deste Registro de Preços e, ainda, na hipótese de substituição ou
impedimento do administrador judicial, comunicá-lo imediatamente, por escrito.
CLÁUSULA OITAVA
DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

8.1.

Fornecer,

à

CONTRATADA,

a

primeira

requisição

de

fornecimento,

acompanhada do cronograma de abastecimento, na data de assinatura do contrato
e/ou documento equivalente.
8.2.

Fornecer as informações sobre local e horário para abastecimento;

8.3.

Designar a área responsável pela gestão do contrato e acompanhamento do

fornecimento disponibilizando os respectivos telefones de contato à CONTRATADA;
8.4. Utilizar e manter em perfeitas condições de asseio e segurança os cilindros,
zelando pelo seu bom e perfeito funcionamento e conservação;
8.5. Permitir que funcionários habilitados e prepostos da CONTRATADA examinem os
cilindros sempre que necessário, verificando a observância das normas aplicáveis;
8.6. Usar os cilindros exclusivamente para acondicionamento de Gases Medicinais,
adquiridos da CONTRATADA, sob a pena de responder por perdas e danos na forma
da lei;
8.7 Devolver à CONTRATADA, os cilindros cedidos em comodato caso por qualquer
razão deixe de utilizá-los; e,
8.8 Não permitir a intervenção de estranhos nas instalações dos equipamentos da
CONTRATADA.
8.9-Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento;
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8.10-Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento dos
materiais.

CLÁUSULA NONA
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1- Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos:
I- o edital do Pregão Presencial nº...../19 com seus Anexos;
II- a (s) proposta (s) da (s) DETENTORA (S) e;
III- Ata da Sessão Pública do referido pregão;
9.2- A existência de preços registrados não obriga o

MUNICÍPIO

a firmar as

contratações que deles poderão advir.
9.3- Na hipótese de impedimento à contratação da empresa detentora da Ata, poderão
ser convocadas as remanescentes da licitação, observada a ordem classificatória e o
disposto no edital;
9.4- A Administração não emitirá qualquer nota de empenho sem prévia existência do
respectivo crédito orçamentário;
9.5-

A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as

contratações que deles poderão advir.

CLÁUSULA DÉCIMA
DO FORO
10.1As partes elegem especificamente o Fôro da Comarca de Itariri, Estado de
São Paulo, para as questões que surgirem durante a execução desta Ata, que não
forem resolvidas amigavelmente, com expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

48

Prefeitura Municipal de Itariri
Estado de São Paulo
Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133 – centro - Itariri /SP - CEP: 11.760-000
Telefax: (13) 3418-7300
Site: www.itariri.sp.gov.brE mail: prefeitura@itariri.sp.gov.br

Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a
presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.

Itariri,.....de.........2.019.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO MUNICIPAL
P/ DETENTORA (S)
Testemunhas:
_______________________________
Nome:
RG:
_______________________________
Nome:
RG:
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ANEXO
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(Contratos)
CONTRATANTE: _________________________________________________
CONTRATADO: __________________________________________________
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________
OBJETO: O Presente Pregão tem como objeto o Registro de Preço visando o
fornecimento de recargas de oxigênio medicinal, industrial e acetileno industrial, em
atendimento à Municipalidade.

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)________________________________________
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.
LOCAL e DATA: _________________________________________________
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
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CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura:______________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________

Pela CONTRATADA:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________
Advogado:
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço
eletrônico.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÕES

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa
__________________________ (denominação da pessoa jurídica), participante do
PREGÃO PRESENCIAL nº. 15/2019, da Prefeitura Municipal de Itariri, DECLARO
sob as penas da lei:
a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e alterações, que 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;
b) Que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação
previstos no instrumento convocatório do Pregão Presencial nº. 15/2019, realizado
pela Prefeitura Municipal de Itariri, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua
participação neste certame

c) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no
momento da assinatura do contrato deverei 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: estar ciente de que no
momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de
que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas;
e) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte:
Que
é
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto
nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos
previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de
2014, cujos termos conheço na íntegra.

Cidade , ............ de ............................ de 2019.
__________________________________
Nome e assinatura do representante legal
RG nº...........................
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