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PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017 - RETIFICADO 

 
Objeto:  

LOCAÇÃO DE CILINDROS E FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO. 
 

Processo Administrativo: 105/2017. 

 
Interessado: DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

 
Tipo de Licitação: Menor Preço Global por Item. 
 

CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES  
 

HORÁRIO / DATA 

A partir das 09:00  horas até as 09:30 horas do dia   11 / 05  / 2017 

 
ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS 

 

HORÁRIO / DATA 

As 09:40 horas do dia   11 / 05  /2017 

 
Local de realização: Sala de Reuniões, localizado nas dependências do Paço Municipal, situado à Avenida Adhemar 

de Barros nº 1.070, Porto do Ribeira, Iguape/SP. 
 

Fundamento Legal: Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02, e no que couber o disposto na Lei Federal Complementar 

nº 123/2006. 
 
O MUNICÍPIO DE IGUAPE, por seu Prefeito e respectiva Equipe de Apoio nomeado pela Portaria nº 52/2017, pelo 

presente torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial: 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. As despesas serão suportadas pela respectiva dotação orçamentária, conforme classificação a seguir:  02.12.00-

10.301.0021.2052- 3.3.90.30.09 – 05.300.00 - Ficha 286. 
 
1.2. Constituem anexos do presente Edital e dele fazem parte integrante os seguintes documentos: 

 
ANEXO I  –  Especificação dos itens; 
ANEXO II  –  Modelo de Proposta; 
ANEXO III  –  Minuta de Ata; 
ANEXO IV – Modelos de declarações 
 
2. DO OBJETO 
 
2.1. O Presente Pregão tem como objeto o Registro de Preços para LOCAÇÃO DE CILINDROS E FORNECIMENTO 
DE OXIGÊNIO, nos termos da legislação vigente, e especificações contidas nos Anexos deste Edital. 

 
3. DA PARTICIPAÇÃO 

 
3.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que 

preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital, demais disposições legais pertinentes. 
  
3.2- Não será permitida a participação de empresas: 

 
3.2.1- Estrangeiras que não funcionem no País; 

 
3.2.2- Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
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3.2.3- Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta Administração nos termos do inciso III 

do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
 
3.2.4- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02; 

 
3.2.5- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98; 

 
3.2.6- Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 
 
4. DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 
4.1.1. Documento legal que comprove a pertinência do ramo de atividade da empresa com o objeto da presente 

licitação. 
 
4.1.2. Tratando-se de representante legal, o estatuto social, Ata social ou outro instrumento de registro comercial, 

registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 
 
4.1.3. Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes 

específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame acompanhados do correspondente documento, que comprove os poderes do 
mandante para a outorga.  

 
4.1.4. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que 

contenha foto.  
 
4.1.5. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá 

representar apenas uma credenciada.  
 
4.1.6. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante dos 

lances e persistindo a ausência será a licitante desclassificada do certame, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 
 
4.1.7. As microempresas ou empresa de pequeno porte deverão apresentar declaração de microempresa ou 
empresa de pequeno porte visando o exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, que 
deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo IV deste Edital. 
 
4.1.8. A microempresa ou empresa de pequeno porte que não apresentar a declaração descrita no item 4.1.7 no ato do 

credenciamento não terá direito à preferência prevista na Lei n° 123/06. 
 
4.1.9 Antes da fase do credenciamento das empresas, poderá ser realizada a pesquisa no sítio do Egrégio 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no www.sancoes.sp.gov.br e no Portal da Transparência, sendo 
verificado se as empresas participantes não possuem penalidades aplicadas que as impeçam de participar do 
presente certame.                                                
                              
5. DOS ENVELOPES 
 
5.1. Da Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. 

 
5.1.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação ao Edital DEVERÁ ser apresentada fora do 
Envelope nº 1 (proposta), não sendo admissível sua apresentação no Envelope n° 2 (habilitação) sob pena de 
desclassificação. 

 
5.2. Do Envelope nº 01 “Proposta de Preços”. 
 
5.2.1. O envelope 01 deverá conter a Proposta de Preços propriamente dita, bem como os demais documentos exigidos 

neste edital, em envelope hermeticamente fechado, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 
ENVELOPE N° 01 
PREGÃO PRESENCIAL N° 03 /2017 
“PROPOSTA DE PREÇOS” 
EMPRESA LICITANTE: 

 
5.3. Do Envelope nº 02 “Documentação” 
 
5.3.1. O envelope nº 02 deverá conter a Documentação relativa à habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, 

qualificação técnica e regularidade fiscal, em envelope hermeticamente fechado, contendo em sua parte externa os 
seguintes dizeres: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 
ENVELOPE N° 02 
PREGÃO PRESENCIAL N°  03/2017 
“DOCUMENTAÇÃO” 
EMPRESA LICITANTE: 

 
6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

 
Cada licitante deverá apresentar simultaneamente 02 (dois) envelopes, devidamente fechados e indevassáveis, no 
endereço, data e hora estabelecido no preâmbulo deste edital, com as respectivas identificações, segundo item 5.  
 
6.1. Do envelope n° 01 – Proposta de Preços: 

 
6.1.1. O envelope n° 01 deverá conter a Proposta de Preços, nos termos do modelo constante do Anexo II; 

 
6.1.2. A Proposta de Preços deverá indicar a descrição do objeto, observadas as exigências estabelecidas neste 

instrumento. Deverá constar o valor unitário dos produtos e o respectivo valor global do item, estes expressos em 
algarismos e por extenso. 
 

6.1.2.1. Informar apenas 01 (uma) marca e/ou fabricante ou procedência do material/produto cotado 
se houver. 
 
6.1.3. A Proposta deverá ser apresentada em única via, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, em papel 

timbrado da licitante, redigida em apenas uma face da folha, em linguagem clara e que não dificulte a exata 
compreensão de seu enunciado, e conterá: 
 
6.1.3.1. Razão social, endereço, CNPJ, telefone e fax; 

 
6.1.3.2. Especificação clara, completa e detalhada dos serviços/produtos, conforme definido no Item 2 e Anexo I do 

Edital; 
 
6.1.3.3. No preço ofertado para o fornecimento dos produtos deverá estar inclusa toda a despesa com taxas, impostos, 

seguros, salários de seus empregados, alimentação, estadia e quaisquer outras despesas inerentes à prestação, bem 
como todos os descontos. Os preços serão considerados como líquidos, não cabendo nenhum acréscimo; 
 
6.1.3.4. O(s) preço(s) deve(m) ser cotado(s) em moeda nacional, em algarismo e por extenso, com centavos de no 

máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 
 
6.1.3.5. Os preços ofertados devem ter como referência os praticados no mercado para pagamento em até 15 (quinze) 

dias, contados da data da entrega da Nota Fiscal. 
 
6.1.3.6. A licitante deverá ofertar seu preço, com a inclusão de todos os custos operacionais de sua atividade e os 

tributos eventualmente incidentes, bem como as demais despesas diretas e indiretas, não cabendo à Municipalidade 
nenhum custo adicional. 
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6.1.3.7. Para efeito de julgamento, havendo divergência entre o valor expresso em algarismos e por extenso, 

prevalecerá o valor por extenso. 
 
6.1.3.8. O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias corridos, contados da abertura do envelope 

nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
6.1.3.9. Nome e número do Banco, nome e número da agência e número da conta corrente da licitante. O 

descumprimento deste item não acarreta a desclassificação da proposta da licitante. 
 
6.1.3.10. Data base: o mês de apresentação da proposta; assinatura e identificação do responsável pela empresa – 

sócio(a) ou diretor(a). 
 
6.1.3.11. A proposta deverá ser apresentada em documento devidamente preenchido com os dados da empresa e 

redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões 
ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador. 
 
6.2. Do envelope n° 02 – Documentos de Habilitação: 

 
O envelope n° 02 deverá conter a documentação relativa à habilitação jurídica, à qualificação econômico-financeira e à 
regularidade fiscal, em conformidade com o previsto a seguir: 
 
6.2.1. Será considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados no subitem 6.3 ao 6.7. 

 
6.2.2. O licitante que participar do certame declarando que cumpre os requisitos de habilitação e não cumpri-los, será 

inabilitado e estará sujeito às penalidades previstas no item 12 do edital. 
 
6.2.3. Constituem motivos para inabilitação do licitante: 

 
6.2.3.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação; 

 
6.2.3.2. A apresentação de documentos com prazo de validade vencido;  

  
6.2.3.3. A apresentação de documentos comprobatórios da regularidade fiscal que difere do CNPJ cadastrado para a 

presente licitação. 
 
6.2.3.4. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento de certidão; 

 
6.2.3.5. O não cumprimento dos requisitos de habilitação. 

 
6.2.4. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por Cartório competente ou por servidor da Administração ou por publicação em órgão de imprensa oficial, 
ou ainda, extraídos via internet, sujeitos à consulta. 
 
6.2.5. Para efeito da validade das certidões de regularidade fiscal, se outro prazo não constar da lei ou do próprio 
documento, será considerado o lapso de 3 (três) meses entre a data de sua expedição e a data limite para recebimento 

da proposta. 
 
6.2.6. Os documentos deverão se possível, ser apresentados ordenadamente, numerados sequencialmente por subitem 

da habilitação, de modo a facilitar sua análise. 
 
6.3.  Referente à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 

6.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);  
 
6.3.2 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 do certame;  
 
6.3.3.  Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou 
outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões: 
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6.3.3.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
 
6.3.3.2. Certidão Negativa de débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa tributários da Divida Ativa 

do Estado de São Paulo; 
 
6.3.3.3 A prova de regularidade com a Fazenda Municipal será comprovada pela Certidão Negativa de Tributos 
(Mobiliários) ou Positiva com Efeitos de Negativa, de acordo com o estabelecido pelo Município da sede do licitante. 
 
6.3.4 Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS mediante a apresentação da CND - 
Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa; 

* A prova de regularidade dos i t e n s  “6.3.3.1” e “6.3.4” poderão ser comprovadas 
também através da nova certidão regulamentada pela Portaria nº 358 de 05/09/14 e Decreto 
nº 8.302 de 04/09/2014. 

 
6.3.5 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do 
CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
 
6.3.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos 
Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 

de 1o de maio de 1943; 
 
6.3.7 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida na 
forma prevista pela Lei Complementar n° 123/06; 
 
6.3.7.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição; 
 
6.3.7.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, 
a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa; 
 
6.3.7.3 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.3.7.2, 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 ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da 
Lei 10.520/02. 
 
6.4.  Referente à Habilitação Jurídica: 
 

6.4.1. Pessoa jurídica de Direito Publico: a Lei que a instituiu e prova dos representantes em exercício; 
 
6.4.2. Pessoa jurídica de Direito Privado, a saber: 
 
6.4.2.1. Empresa individual: registro na junta comercial; 
 
6.4.2.2. Sociedade empresária (que não as sociedades por ações): ato constitutivo, estatuto ou Ata social em vigor, 
devidamente registrado na junta comercial; 
 
6.4.2.3. Sociedade por ações: ato constitutivo, estatuto ou Ata social em vigor devidamente registrado, acompanhado de 
documentos de eleição dos administradores; 
 
6.4.2.4. Sociedade simples: ato constitutivo inscrito no Cartório Civil (Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou Cartório de 
Registro de Títulos e Documentos), acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
 
6.4.2.5. Empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Brasil: decreto de autorização e ato de registro ou 
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autorização para funcionamento, expedido pelo Órgão Competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
6.5.  Referente à Qualificação Econômico-Financeira: 
 
6.5.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata em original ou cópia autenticada, expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, com data de expedição não 
superior a 60 (sessenta) dias da data fixada para a entrega da documentação e proposta, em original ou cópia 
autenticada. 
 
6.5.1.1.  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 
da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta (artigo 31, inciso I da Lei Federal n.º 8.666/93).  
 
6.5.1.2. Serão considerados aceitos, como na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim 
apresentados:  
1) Sociedades anônimas:  
- Publicação em Diário Oficial devidamente autenticada; ou 
- Publicação em jornal de grande circulação devidamente autenticada. 
2) Sociedades limitadas:  
- Fotocópia do livro diário, inclusive com os termos de abertura e de encerramento, devidamente registrados e 
autenticados; ou  
- Fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente registrados e autenticados.  
3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Federal n.º 9.317, de 5 de dezembro de 1996 - Lei das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”:  
- Fotocópia do livro diário, inclusive com os termos de abertura e de encerramento, devidamente registrados e 
autenticados; ou  
- Fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente registradas e autenticadas.  
4) Sociedades criadas no exercício em curso: 
- Fotocópia do balanço de abertura, devidamente registrado e autenticado. 
 

6.5.1.3. No caso de empresas que efetuaram a Escrituração Contábil pelo Sistema Público de Escrituração Digital 
deverá apresentar os seguintes documentos: Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário Eletrônico; Balanço 
Patrimonial e Demonstrações do Resultado do Exercício extraídos do Livro Diário Eletrônico com o respectivo Termo de 
Autenticação da Junta Comercial, documentos extraídos do sitio da Receita Federal (Relatório gerado pelo Sistema 
Público de Escrituração Digital – Sped). 
 
6.5.2. Em não havendo no Município da sede do licitante a Junta Comercial, o balanço deverá ser registrado em 

Cartório. 

6.5.2.1. Para melhor compreensão, a boa situação financeira da licitante deverá estar demonstrada em planilha, que 
será avaliada de acordo com os critérios a seguir: 

 

                              ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:  1,0          

 

    ILG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

                           ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO  0,50 

 

IE = 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 

  

6.5.2.2.Caso algum índice do subitem 6.5.2.1 do edital seja menor que 1,0 (um v.írgula zero), a licitante deverá 
comprovar um patrimônio líquido mínimo de 10% do valor estimado da contratação (subitem 1.2.) ou, 
considerando que a licitação será processada por l o t e , será  considerado o patrimônio líquido mínimo de 
10%, sobre o valor total da proposta do  licitante, conforme artigo 31, parágrafo 3º, da Lei 8.666/93 e suas 

alterações. 
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6.5.6 - Somente empresas, que ainda não tenham completado seu primeiro exercício fiscal, poderão comprovar sua 
capacidade econômico-financeira por meio de balancetes mensais, conforme o disposto na Lei Federal no 8.541, de 
1992; 
 
 6.5.7 - Os balanços e Demonstrações Contábeis devem ser extraídos do Livro diário e conter os registros no órgão 
competente, estar devidamente assinados pelo administrador da empresa e pelo profissional habilitado junto ao 
Conselho Regional de Contabilidade – CRC, e vir acompanhados dos termos de abertura e de encerramento.  
 

6.5.8 - No caso do capital social constante no Balanço Patrimonial for diverso do constante do Contrato Social 
consolidado, devera ser apresentado Alteração do Contrato Social, que comprove que o Capital social constante no 
Balanço Patrimonial esta correto. 
 
6.6.  Referente à Qualificação Técnica: 
 

6.6.1. Licença para o funcionamento do estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou do Município 
onde estiver instalado (atualizada);  
OU 
a.1) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, assegurando que 
caso seja vencedor, reúne condições de apresentar a Licença de Funcionamento do Estabelecimento no momento da 
assinatura da assinatura do contrato. 
b) Autorização para o funcionamento, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Atualizada); OU 
b.1) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, assegurando que 
caso seja vencedor, reúne condições de apresentar a Autorização de Funcionamento do Estabelecimento no momento 
da assinatura do contrato; 
c)Atestados de bom desempenho anterior em contrato da mesma natureza, fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, que comprovem quantidades de 50% (cinquenta por cento) no mínimo na execução de serviços 
similares; estes atestados deverão conter, necessariamente, a especificação dos serviços executados e o prazo de 
execução. 
Observação: será admitido o somatório dos atestados para a comprovação da capacidade técnica da licitante; 
 
6.6.2. Declaração formal de disponibilidade de pessoal, bens e demais equipamentos para atendimento do objeto. 
 
 
6.7. Outras Comprovações: 

 
6.7.1. Declaração de que não há fato impeditivo da habilitação, na forma do § 2° do artigo 32 da Lei n° 8.666/93, 
conforme modelo no anexo IV. 
 
6.7.2. Declaração em formulário próprio do licitante, que atenda ao Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal 
conforme determina a Lei n.º 9.854/1.999, conforme modelo no anexo IV. 
 
6.7.3. Declaração de que aceita todas as condições do presente instrumento e seus anexos, e das especificações que 
farão parte integrante da Ata, independentemente de sua transcrição. 
 
6.7.4. Declaração que responderá pela veracidade das informações constantes da documentação e da proposta que 
apresentar. 
 
7. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO: 

 
Os procedimentos a serem adotados para a realização do Pregão são os seguintes: 
 
7.1. No dia, hora e local designado neste edital, as licitantes deverão estar legalmente representadas por sócio, diretor 
ou por terceiros devidamente credenciados, com poderes específicos para formulação de lances verbais e para a 
prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 
 
7.2. Instalada a sessão pública do Pregão, após o credenciamento dos participantes, o pregoeiro procederá à abertura 
dos envelopes das propostas comerciais. Em seguida, será verificado a conformidade de cada proposta com os 
requisitos deste edital. 
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7.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais do edital, considerando-se como 
tais as que não possam ser atendidas, no ato, por simples manifestação do licitante. 
 
7.4. As propostas serão classificadas provisoriamente, em ordem crescente de preços. 
 
7.5. No curso da sessão, uma vez definida a classificação provisória, o pregoeiro convidará individualmente as licitantes 
com propostas ofertadas até 10% (dez por cento) superiores a menor proposta, de forma sequencial, a apresentar 
lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 
 
7.6. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas comerciais nas condições do item 7.5., o Pregoeiro 

classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), neste número já incluído a de menor preço para cada 
Item, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas. 
 
7.7. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da 
ordem de oferta dos lances. 
 
7.8. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade das propostas que oferecem menor preço 
global por item, com o parâmetro de preço definido no termo de referência da Prefeitura, bem como sua exequibilidade. 
 
7.9. O pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais até o momento em que não haja novos lances 
de preços menores aos já ofertados, respeitando o limite de exequibilidade. 
 
7.10. Não serão aceitos lances cujos valores forem iguais ou maiores ao último lance que tenha sido anteriormente 
ofertado. 
 
7.11. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão da licitante 
das rodadas posteriores de oferta de lances verbais relativos a este item, ficando sua última proposta registrada para 
classificação definitiva ao final da etapa. 
 
7.12. Todos os lances ofertados serão registrados em uma lista de classificação provisória que, ao final, será substituída 
por uma lista de classificação definitiva. 
 
7.13. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória, contendo a classificação final, em 

ordem crescente de valores. 
 
7.14. Para essa classificação, será considerado o último preço ofertado, por licitante. 
 
7.15. Com base na classificação a que alude o item 7.13 deste Edital, será assegurada às licitantes microempresas e  
empresas de pequeno porte preferência à contratação, observadas as seguintes regras: 
 
7.15.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos 
valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, será convocada 
pelo pregoeiro, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de 
preclusão do direito de preferência. 
 
7.15.2. A convocação recairá sobre a licitante vencedora de sorteio, no caso de haver propostas empatadas nas 
condições do subitem 7.15.1. 
 
7.16. Não havendo apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, serão convocadas 
para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas e empresas 
de pequeno porte, cujos valores das propostas se enquadrem nas condições indicadas no item 7.15.1. 
 
7.17. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o item 7.13, seja microempresa ou 
empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do 
preço.  
 
7.18. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente 
a respeito. 
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7.19. Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de documentação da licitante classificada 
em primeiro lugar. 
 
7.20. Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante classificada e habilitada será declarada 
vencedora. 
 
7.21. Será considerada vencedora de cada item a licitante que apresentar o lance de menor valor global por item, 

classificando-se vencedora da licitação, a licitante que apresentar proposta de acordo com as especificações do edital. 
 
7.22. Se a licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a 
qualificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante 
declarada vencedora. 
 
7.23. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais 
licitantes desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 
término do prazo da recorrente, sendo-lhes franqueada vista imediata aos autos. 
 
7.24. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
7.25. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante conforme previsto no item imediatamente anterior, 
importará na decadência do direito de recurso e na declaração do pregoeiro da licitante vencedora. 
 
7.26. Decididos, quando for o caso, o recurso, o pregoeiro declarará o vencedor da licitação, encaminhando o processo 
á autoridade competente, para homologação do certame e adjudicação do objeto, podendo revogar a licitação nos 
termos da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 
 
7.27. Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes desclassificadas e das classificadas 
não declaradas vencedoras permanecerão sob custódia da Administração, até a assinatura do termo de Ata com a 
licitante vencedora do certame licitatório. 
 
7.28. Superada a etapa da assinatura da Ata, as licitantes deverão retirar os envelopes, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, findo o prazo estipulado, os envelopes serão destruídos. 
 
7.29. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser sanadas na 
sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 

 

a) Substituição e apresentação de documentos, ou 
 

b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

 
7.30. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis 

de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
7.31. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no 

momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados 
pela verificação, a licitante será inabilitada. 
 
7.32. Serão inabilitadas as licitantes que apresentarem documentação incompleta ou com borrões, rasuras em partes 
essenciais, e desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais do edital. 
 
7.33. Se não houver tempo suficiente para abertura dos envelopes Proposta e Documentação em um único 
momento, ou ainda, se os trabalhos não puderem 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. 
 
 
8. DOS RECURSOS, DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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8.1 - Caso não haja recurso tanto na fase de lances, quanto de Habilitação, o pregoeiro adjudicará o objeto do 

certame, encaminhando o processo para homologação pelo Senhor Prefeito Municipal. 
 
8.2. - Caso haja recurso do resultado de julgamento de habilitação, os interessados poderão apresentar memoriais, 

dirigidos ao Pregoeiro pessoalmente, através da Unidade de Protocolo e Arquivo, no prazo de até 03 (três) dias úteis, 
contado do dia útil subsequente ao da publicação do Diário Oficial do Estado de São Paulo, ficando os demais 

licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no dia 
útil subsequente ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

8.3. - Nas hipóteses citadas nos subitens 8.1 e 8.2, o pregoeiro consultará a Procuradoria Geral do Município para julgar 
o recurso e encaminhará à autoridade superior para rever o recurso(s) ou manter a decisão e adjudicará o objeto do 
Pregão Presencial. Constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Prefeito Municipal homologará o 
procedimento licitatório. 

8.4. - Não serão acatados recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representantes não habilitados 
legalmente ou não credenciados no processo para responder pelo licitante. 
 
8.5 - A homologação desta licitação não obriga a Administração à contratação do objeto licitado. 
 
8.6. - O resultado final do Pregão será divulgado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, facultada a sua divulgação 
na internet. 
 
9. DO REGISTRO DE PREÇOS, DO FORNECIMENTO E DA GARANTIA 

 
9.1 – A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Iguape, convocará o adjudicatário classificado em primeiro lugar 
por Item 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 III, sob pena de decair do direito ao registro de preços, 

podendo, ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no item 12. 
 
9.1.1 - 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 Municipal da Estância Balneária 
de Iguape. 

 
9.2 - 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: 
 
9.2.1 - Inexecução contratual pelo primeiro classificado por qualquer motivo e consequente cancelamento da Ata, salvo 
em caso fortuito ou de força maior; 
 
9.2.2 - Revisão de preços do primeiro classificado, quando o novo preço resultar superior ao do segundo classificado. 

 
9.2.2.1 - Nessa hipótese, nova ordem de classificação deverá ser estabelecida entre os preços registrados. 

 
9.2.2.2 – 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. 
 
9.3 - Os adjudicatários convocados terão o mesmo prazo estabelecido no subitem 9.1 para assinar a Ata de Registro de 
Preços com o saldo do quantitativo e o período remanescente da Ata anterior, ocasião em que deverão apresentar os 
documentos exigidos nos itens 6.3 ao 6.6 , sujeitando-se às penalidades previstas no item 12. 
 
9.4 – O(s) detentor(e)s da(s) Ata(s) não se eximirá(ao) das penalidades correspondentes, na hipótese de inexecução 
contratual. 
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9.5 - O fornecimento dos produtos será efetuado mediante Ordem de Expedição/Pedido, transmitida pela Divisão de 
Compras da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Iguape, da qual constarão a data de expedição, 

especificações do material, quantitativo, local de entrega e preços unitários e totais. 
 
9.5.1. - A Ordem de Expedição/Pedido será o instrumento formalizador do Contrato. 
 

9.6 - Os produtos deverão ser entregues, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contado do dia útil subsequente ao 
do recebimento da Ordem de Expedição, expedida pela Divisão de Compras. Os produtos deverão ter a mesma marca 

e/ou fabricante dos cotados. 
 

9.7 - Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, sua detentora fica obrigada a fornecer os produtos 
ofertados, nas quantidades indicadas pela Divisão de compras em cada “Ordem de Expedição”. 
 
9.8 - O Município de Iguape não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima dos produtos, ficando a seu exclusivo 
critério a definição da quantidade e do momento da aquisição. 

 
9.8.1 - Os quantitativos totais expressos na Relação constante do Anexo I são estimados e representam as previsões 

do Município de Iguape para as compras durante o prazo de 01 (um) ano. 
 
9.9 - A existência do preço registrado não obriga o Município de Iguape 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.  
 
9.10 – 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 03 (três) dias úteis. 
 
9.11 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as situações referidas nos artigos 77 e 
78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 
 
9.12 - 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 Iguape.  
 
10.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
10.1 – O(s) licitante(s) vencedor(es) apresentará(ão) ao Departamento de Saúde a Nota Fiscal referente ao 
fornecimento efetuado. 
 
10.2 – O Departamento de Saúde realizará a análise e conferência da nota fiscal para aceitá-la ou rejeitá-la. 

 
10.3 - A nota fiscal não aprovada será devolvida para as necessárias correções, com as informações que motivaram 
sua rejeição, para que a empresa a reapresente. 
 

10.4 - A devolução da nota fiscal não aprovada em hipótese alguma servirá de pretexto para que a detentora da Ata 
suspenda quaisquer fornecimentos. 
 
10.5. O pagamento a Detentora da Ata, será efetuado até o 30º (trigésimo) dia a partir da data de entrega da fatura, 

que deverá estar em correspondência com o fornecimento prestado e com os valores ofertados, faturas estas que 
deverão estar devidamente atestadas por dois servidores que não seja o ordenador da despesa, e, processadas 
segundo a Legislação Vigente. 
 
11 - DO REAJUSTE E DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 
11.1. - Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis. 
 
11.2. - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do 
príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente 
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entre os encargos da Detentora da Ata e a retribuição da Prefeitura para a justa remuneração do fornecimento, 
poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do Ata. 

 
11.3. - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições 
legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso. 

 
11.4. - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Detentora da Ata, esta deverá demonstrar a quebra do 

equilíbrio econômico-financeiro do Ata, por meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a 
mesma metodologia da planilha apresentada para assinatura do Ata e documentação correlata (lista de preços de 
fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação 
tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas. 
 
11.5. - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Prefeitura, esta deverá comprovar o rompimento do 

equilíbrio econômico-financeiro da Ata, em prejuízo da Municipalidade. 
 
11.6. - Fica facultada à Prefeitura, realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos 
requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela Detentora da Ata. 

11.7. - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a análise técnica e jurídica da 
Prefeitura, porém contemplará as entregas realizadas a partir da data do protocolo do pedido na Unidade de 
Protocolo e Arquivo da Prefeitura. 

 
11.7.1. - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a Detentora da Ata não 

poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes. 
 
12. PENALIDADES 
 

12.1. - A desistência da proposta, lance ou oferta e a recusa em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo 
estabelecido no subitem 13.1 ou em não apresentar os documentos referidos exigidos nos itens 6.3 ao 6.6, quando 
convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejarão: 
 
12.1.1. - cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor 

total da proposta, lance ou oferta adjudicada. 
 
12.1.2. - suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de Iguape e 
cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores do Município de Iguape, pelo 

período de 5 (cinco) anos. 
 
12.2. - Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante poderá sofrer, sem 
prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, quaisquer das sanções adiante previstas: 

 
12.2.1. - Declaração de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante o Município de Iguape, que será concedida sempre que a Detentora da Ata ressarcir a 
Administração dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 5 (cinco) anos. 
 
12.2.2. - Desclassificação, se a seleção se encontrar em fase de julgamento; 

 
12.2.3. - Cancelamento da Ata de Registro de Preços e Ordem de Expedição/Pedido, procedendo-se à paralisação 

do fornecimento. 
 
12.3. - Em caso de inexecução parcial ou total, por parte da Detentora da Ata, das obrigações assumidas, ou de 

infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, após regular processo 
administrativo, as seguintes penalidades: 
 
12.3.1. - advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a 
Detentora da Ata concorrido diretamente; 
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12.3.2. - multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor da inadimplência, por dia de atraso na entrega dos 

materiais ou substituição de materiais devolvidos, até o limite de 05 (cinco) dias corridos, após o que, aplicar-se-á a 
multa prevista no item 12.3.4;  
 
12.3.3. - multa de 0,4% (quatro décimos por cento) sobre o valor da Ordem de Expedição, por dia, até o limite de 10 

(dez) dias corridos pelo descumprimento de qualquer obrigação não prevista nos itens anteriores, após o que, aplicar-
se-á a multa prevista no item 12.3.4; 
 
12.3.4. - multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da inadimplência na hipótese de inexecução parcial ou 

total das Ordens de Fornecimento, podendo, ainda, ser rescindido o ajuste e cancelada a Ata de Registro de Preços; 
 
12.3.5. - suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura, bem como o impedimento de com ele contratar, 

pelo prazo de 5 (cinco) anos, na hipótese de cancelamento da Ata de Registro de Preços, independentemente da 
aplicação das multas cabíveis; 
 
12.3.6. - declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave tais como apresentar 

documentação inverossímil ou cometer fraude, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a Prefeitura Municipal de Iguape, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 5 (cinco) anos. 
 
12.5. - O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura ou cobrada 

judicialmente. 
12.5.1. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo. 
 
12.6. - As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, conseqüentemente a sua aplicação 
não exime a Detentora da Ata de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar a Prefeitura. 

 
12.7. - As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis. 
 
12.8. - O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não será 
considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, 
devidamente justificados e comprovados cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo 
único do art. 393 do Código Civil. 
 
13. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
13.1. Decairá do direito de solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital o interessado que não 

se manifestar até o 2° (segundo) dia útil anterior à data da sessão do Pregão, o que caracterizará aceitação de todos os 
seus termos e condições. Qualquer manifestação posterior que venha a apontar falhas ou irregularidades que o 
viciariam não terá efeito de recurso perante a Administração. 
13.2. A Detentora da Ata fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

propostas pela Administração, nos termos do disposto no artigo 65, § 1° da Lei 8.666/93. 
13.3. É facultada ao pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento que 
deveria constar originalmente dos envelopes. 
13.4. Nos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, o pregoeiro designado para a presente licitação é o(a) 

Sr(a) Wilson Teixeira Ferreira, auxiliado pela equipe de apoio nomeados pela Portaria n°  49/2014. 
13.5. Caso a qualidade dos serviços não correspondam à especificação do objeto, serão eles rejeitados, 

independentemente da aplicação das penalidades descrita na clausula 12. 
 
14 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 
 

14.1. 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 autenticado pelo Pregoeiro ou 
por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação; 
14.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos ora 

exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 
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14.3. Se o licitante for à 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; 
14.4. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o 
futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos; 
 14.5. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação do licitante. 

 
15. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
15.1. Fica assegurado ao Município o direito de no interesse da Administração, revogar, a qualquer tempo, no todo ou 

em parte, a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade dando ciência aos participantes, na forma da legislação 
vigente. 
 
15.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e esta Municipalidade 

não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente do resultado do processo licitatório. 
 
15.3. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 

qualquer fase da licitação. 
 
15.4. Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações e Decreto Municipal nº 2.357/2004. 

 
15.5. A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital. 

 
15.6. Fica designado o foro da Comarca de Iguape para dirimir quaisquer questões judiciais oriundas deste Edital. 

PEFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE, EM 03 DE ABRIL  DE 2017. 
 
 
 

WILSON ALMEIDA LIMA 
PREFEITO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Edital Pregão Presencial nº 03/17 – Locação Oxigênio- Folha nº 15 

Rubrica: 1ª 2ª Visto do Jurídico   

 
Município de Iguape 

                                                - Estância Balneária – 

 
 

 

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1070, Porto do Ribeira, Iguape/SP - CEP: 11920-000, 

Telefone (13) 3848-6800 

 

 

15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I  
PREGÃO PRESENCIAL 03 / 2017 

 
Termo de Referência 

 

O Projeto Básico deverá fazer parte do Edital de Licitação para fornecimento continuado de gases medicinais (oxigênio) 
destinados a todo estabelecimento de assistência em saúde da rede pública dentro do município de Iguape, para a 
Unidade de Pronto Atendimento 24hs, Ambulância Comum, fornecimento de gases para uso residencial de pacientes do 
SUS inseridos no cadastro municipal de Oxigenoterapia Prolongada Domiciliar, através do Departamento Municipal de 
Saúde de Iguape, com cessão de cilindros, e acessórios necessários para adequado e correto uso em locação. 
 
Estabelecimento Assistencial de Saúde é a denominação dada a qualquer edificação destinada à prestação de 
assistência à saúde à população, que demande o acesso de pacientes, em regime de internação ou não, qualquer que 
seja o seu nível de complexidade. 
 
1 – Introdução. 
   

O presente termo de referencia é o documento que servirá de suporte para o processo licitatório, visando o 
fornecimento de gases medicinais para o Departamento Municipal de Saúde do Município de Iguape. 
 
O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para o Fornecimento de Gases Medicinais (oxigênio) 
incluindo a cessão dos respectivos sistemas de abastecimento e armazenamento em regime de locação de acordo com 
as especificações contidas no presente Edital. 
 
O abastecimento ocorrerá de acordo com a solicitação do setor responsável do Departamento Municipal de Saúde. 
 
2 – Objetivo. 
 

A finalidade do presente é fornecer subsídios necessários para a contratação de empresa que forneça cilindros de 
oxigênio, cilindros portáteis. 
 
3 – Descrição dos serviços. 
 

Os gases medicinais fornecidos devem ser armazenados em cilindros transportáveis (quando aplicável), em 
conformidade com as prescrições da Norma NBR no. 12.188 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 
bem como Resolução ANVISA RDC no 50/2002. 
 
O fornecimento de gases medicinais não liquefeitos para uso nos estabelecimentos públicos de saúde do município de 
Iguape, e ambulância comum, compreendendo o fornecimento dos gases medicinais em seu estado gasoso, 
armazenados em cilindros em regime de locação, que serão entregues num único posto de saúde, local de recebimento 
do material. 
 
Os gases medicinais não liquefeitos a serem fornecidos devem ter as seguintes especificações técnicas, quanto às suas 
características, que deverão ser rigorosamente atendidas: 
 
OXIGÊNIO MEDICINAL NÃO LIQUEFEITO – Grau de Pureza mínimo de 99,5% 

Símbolo: O2 
Características físico-químicas: 
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Inodoro 
Insípido 
Não-inflamável 
Comburente 
Peso molecular = 31,9988 
Produto sem efeito toxicológico. 
 
Os gases medicinais não liquefeitos a serem fornecidos devem atender todas as normas vigentes quanto as suas 
características, especificações, armazenamento, transporte e outros, tudo em conformidade com a Resolução RDC 50 
de 21 de Fevereiro de 2002 da ANVISA, ABNT (NBR 12.176), NBR 12.188/2003 (ABNT), Resolução 420/04 da ANTT, 
Decreto Lei N.º 96.044 de 18/05/88 do Ministério dos Transportes. 
 
A etiqueta de colarinho deve estar colocada na parte superior do cilindro identificado: o nome do produto, as precauções 
e a classificação ONU do gás acondicionado, conforme a Resolução 420/04 da ANTT. O rótulo de corpo do cilindro 
deve descrever as principais características do gás nele armazenado, os procedimentos de emergência e o potencial de 
risco. 
 
Deverão ser verdes as cores padronizadas para os cilindros cedidos de Oxigênio Medicinal. 
 
4. TRANSPORTE: 
 

Todos os gases transportados pela CONTRATADA devem estar adequadamente classificados, marcados e rotulados, 
conforme declaração emitida pela própria CONTRATADA, constante na documentação de transporte (a classificação, a 
marcação e a simbologia de risco e manuseio são definidas na Resolução nº 420 de 12/02/2004 da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres - ANTT). 
 
O transporte para fornecimento, instalação e reabastecimento dos gases medicinais, cilindros e acessórios deverá ser 
realizado pela CONTRATADA em caminhões ou veículos especiais, seguindo o estabelecido no Decreto Lei N.º 96.044 
de 18/05/88 do Ministério dos Transportes e na Resolução nº 420 da ANTT. 
 
5. DA INSTALAÇÃO: 
 
a) A CONTRATADA deve atender a todas as medidas de segurança necessárias à instalação dos equipamentos bem 

como, às normas vigentes quanto à localização e condições do ambiente da instalação de tais equipamentos (RDC 50 
de 21 de fevereiro de 2002 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA). 
 
b) Todos os equipamentos e ferramentas necessários à instalação dos equipamentos deverão ser fornecidos pela 

CONTRATADA e a instalação deverá ser realizada pela mesma por meio de profissionais técnicos qualificados. 
 
c) Quando do descarregamento, os cilindros devem ser estivados nos veículos de maneira que não possam se 

deslocar, cair ou tombar. 
 
d) 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. 
 
e) Juntamente com a entrega e a instalação dos equipamentos, a CONTRATADA deverá entregar ao MUNICÍPIO toda 

a documentação técnica e de segurança e fornecer orientação quanto às regras de guarda e exibição desses 
documentos. 
 
f) Todos os acessórios devem atender as normas, assim como registro na NBR. 

 
g) A instalação e fornecimento de cilindro de oxigênio será por requisição do Departamento de Saúde, conforme 

necessidade.        
        
6) DA MANUTENÇÃO CORRETIVA 
 
A manutenção técnica corretiva contempla os serviços de troca de cilindros com defeito no prazo de 07 (sete) dias. 
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7) DO ABASTECIMENTO 
 
O oxigênio medicinal devem ser reabastecidos ou trocados por cilindros cheios em no máximo de 15 (quinze) dias pela 
CONTRATADA, após a solicitação pela CONTRATANTE. 
 
Deverá a CONTRATADA reabastecer os cilindros de gases medicinais de propriedade da CONTRATANTE. 
 
Para os cilindros de gases retirados para enchimento, DEVERÁ a CONTRATADA retirar o cilindro e devolver abastecido 
em no máximo uma semana após a sua retirada. 
 
Todas as entregas deverão ser acompanhadas por funcionários da Unidade em horário predeterminado pelo gestor do 
contrato. 
 
Todos os cilindros deverão estar em perfeito estado de conservação, devendo possuir capacete de proteção móvel ou 
fixo e deverão ser entregues lacrados, casos contrários serão devolvidos à CONTRATADA.  

 
A troca de cilindros de gases medicinais vazios por cilindros cheios serão realizados por funcionário da CONTRATADA 

no ato da troca. 
 
8) DA ENTREGA E DA LOCAÇÃO 
 
Pontos de entrega: 
 
TORPEDOS DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO: 

 

 Unidade Mista de Iguape – Rua dos Estudantes, 40 Centro tel.: (13) 3841-3242; 

 
Da LOCAÇÃO: 
 
LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO POR REQUISIÇÃO. 
 
ESTIMATIVA ANUAL: 

Item  Quantidade/cilindros Volume 
capacidade 

Descrição Gás medicinal 

01 360 10m³ Cilindros Oxigênio gasoso  

02 240 3m³ Cilindros Oxigênio gasoso 

03 72 2m³ Cilindros  Oxigênio gasoso 

04 180 1m³ Cilindros Oxigênio gasoso 

 
Poderá haver alterações nos endereços de entrega dos gases, ficando a CONTRATADA obrigada a efetuar entrega no 

local indicado e não presente no Edital e contrato, previamente informado pelo MUNICÌPIO, mediante a aditivo 
contratual acordado entre as partes.  
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE, EM 14 DE MARÇO DE 2017. 

 
 
 

LETÍCIA REGIO NARITA RODRIGUES 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL 03 / 2017 
 
    LOCAÇÃO DE CILINDROS E FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO 

 
 
A empresa .........................................................................................................., após examinar 

minuciosamente o Edital e seus Anexos do PREGÃO em epígrafe e, após tomar pleno conhecimento de 
todas as condições lá estabelecidas, propõe o valor global para os Itens abaixo discriminados: 
 

Ite
m  

Quantid
ade/cilin
dros 

Volume 
capacidade 

UNI Descrição Gás 
medicin
al 

Locação 
Cilindros 

Valor 
Unit 

Valor 
Total 

01 360 10m³ 3600 
m³ 

Cilindros Oxigênio 
gasoso  

   

02 240 3m³ 720 
m³ 

Cilindros Oxigênio 
gasoso 

   

03 72 2m³ 144 
m³ 

Cilindros  Oxigênio 
gasoso 

   

04 180 1m³ 180 
m³ 

Cilindros Oxigênio 
gasoso 

   

 
 
 
 
VALOR TOTAL – R$ ________________ (________________________). 
 
 

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega da proposta. 
 
Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia a partir da data de 

entrega da fatura, que deverá estar em correspondência com o produto entregue e com os valores ofertados, 
faturas estas que deverão estar devidamente atestadas pela Comissão de Recebimento de Materiais, e, 
processadas segundo a Legislação Vigente. 

 
Declaro expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições e 

alterações estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos, bem como declaro que nos preços unitários 
ofertados estão inclusas as despesas diretas e indiretas, com a locação, o fornecimento/instalação de todos 
os insumos, de conformidade com as condições estabelecidas no Edital do presente Pregão Presencial e 
seus Anexos. 

 
Data : ____/___/___ 
 

Representante Legal da Empresa - RG e CPF 
(Carimbo do CNPJ da Empresa) 

 
 
 
 
 



Edital Pregão Presencial nº 03/17 – Locação Oxigênio- Folha nº 19 

Rubrica: 1ª 2ª Visto do Jurídico   

 
Município de Iguape 

                                                - Estância Balneária – 

 
 

 

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1070, Porto do Ribeira, Iguape/SP - CEP: 11920-000, 

Telefone (13) 3848-6800 

 

 

19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III - MINUTA 
 

  PREGÃO PRESENCIAL Nº 03 /2017 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 
  

OBJETO: LOCAÇÃO DE CILINDROS E FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 105/2017 
VALIDADE: 12 (doze) meses. 
 
  Aos __ dias do mês de _____ do ano de 2014, na cidade de Iguape, Estado de São Paulo, na Prefeitura Municipal da 
Estância Balneária de Iguape, sito na Avenida Adhemar de Barros nº 1070, o Município de Iguape, devidamente representado e 
assistido pelo Prefeito Municipal,        , (qualificação), portadora do RG nº _______ e CPF nº ______ , e a empresa ______________, 
inscrita no CNPJ sob nº _____________, estabelecida  à ____________________,  por seu representante legal Sr.(a)_____________, 
(qualificação), portador(a) do RG nº _________, acordam proceder, nos termos do do edital do Pregão Presencial em epígrafe, a Ata 
de Registro de Preços . 

 
I – DO OBJETO 

 
1.  A presente Ata tem por objetivo LOCAÇÃO DE CILINDROS E FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO. 
 

II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
2.1 A presente Ata de Registro de Preços tem validade de 12 (doze) meses.  
2.2 Durante o prazo de validade desta  Ata de Registro de Preços, o Município de Iguape, não ficará obrigado adquirir o (s) produto (s) 
objeto deste Pregão, exclusivamente  pelo Registro de Preços, podendo cancelar ATA  ou realizar  licitação  quando julgar 
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à  empresa detentora da Ata. 
2.3 A detentora da Ata de Registro de Preços deverá manifestar-se por escrito seu eventual interesse na prorrogação do ajuste, em 
prazo não inferior a 90 (noventa) dias do término de sua vigência. A inexistência de pronunciamento, dentro do prazo estabelecido, 
dará ensejo à Administração, ao seu exclusivo critério, em promover nova licitação, descabendo à detentora do direito a qualquer 
recurso ou indenização. 
2.3.1.  A Prefeitura Municipal de Iguape, no interesse Público devidamente comprovado, é assegurado o direito de exigir que a 
empresa detentora,  conforme o caso , prossiga na execução do ajuste pelo período de 90 (noventa) dias , a fim de evitar-se a brusca 
interrupção do fornecimento. 
 

III – DO PREÇO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E READEQUAÇÃO DE PREÇOS 
 
3.1. O preço registrado referente ao(s) item(s) ____ do Pregão Presencial encontram-se em anexo, com seu respectivo preço unitário. 
Durante a vigência da ATA de Registro de Preços, os preços não poderão ser reajustados automaticamente. 
3.2. Os recursos necessários ao adimplemento das obrigações decorrentes da  Ata correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
02.12.00 – 10.301.0021.2052 – 3.3.90.30.09 – 05.300.00 – Ficha 286.  
3.3. Qualquer pedido de alteração do preço deverá ser encaminhado o Setor de Licitações. 

 
 

IV - DOS LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA  
 

 
LOCAIS: CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO I DO EDITAL 

 

 
V – DO PAGAMENTO 

 
5.1. O(s) licitante(s) vencedor (s) apresentará(ão) ao Departamento de Saúde a Nota Fiscal referente ao fornecimento efetuado. 
5.2.  O Departamento de Saúde realizará a análise e conferência da nota fiscal para aceitá-la ou rejeitá-la. 
5.3. A nota fiscal não aprovada será devolvida para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, para 
que a empresa a reapresente. 
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5.4.  A devolução da nota fiscal não aprovada em hipótese alguma servirá de pretexto para que a detentora da Ata suspenda quaisquer 
fornecimentos. 
5.5.   O pagamento à Detentora da Ata, será efetuado até o 30º (trigésimo) dia a partir da data de entrega da fatura, que deverá estar 
em correspondência com os fornecimentos prestados e com os valores ofertados, faturas estas que deverão estar devidamente 
atestadas por dois servidores que não seja o ordenador da despesa, e, processadas segundo a Legislação Vigente. 

 
VI – DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA 

 
6.1.  Após a assinatura deste instrumento, entregar o objeto conforme previsão do Edital e em conformidade com sua proposta; 
6.2. Cumprir integralmente o objeto e prazo desta Ata, devendo, para tanto, dispor de pessoal e equipamentos necessários à sua 
execução; 
6.3. Assumir total responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução 
da Ata; 
6.4. Responsabilizar-se inteiramente por todo e qualquer acidente, relativos a Ata, que, por si, seus prepostos e empregados causar, 
em virtude de dolo, negligência, imprudência ou imperícia, respondendo por todos os danos a que, eventualmente, der causa ao 
Município ou a terceiros; 
6.5. Fornecer, sempre que solicitado pela Prefeitura, informações detalhadas sobre assuntos pertinentes ao objeto da Ata; 
6.6. Remover ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto da Ata em que se verificarem vícios ou defeitos que o 
deixem em desacordo com aquilo quanto aqui estipulado; 
6.7. Permitir à Prefeitura, através do departamento competente, exercer ampla e permanente fiscalização, em especial, quanto à 
qualidade, quantidade e prazo do objeto da Ata, fiscalização essa que, em hipótese alguma, exclui ou reduz sua responsabilidade por 
danos causados ao Município ou a terceiros. 
6.8. Manter, durante o período de execução da Ata, todas as condições de habilitação exigidas no Edital. 
 
 

VII – DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 
 
7.1.  Fornecer à Detentora da Ata, em tempo hábil, as diretrizes e demais informações necessárias à sua execução; 
7.2.  Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido nesta Ata; 
7.3.  Exercer a fiscalização dos serviços, por técnicos especialmente designados. 
 
 

VIII –  DAS PENALIDADES 
 
8.1.   A desistência da proposta, lance ou oferta e a recusa em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no subitem 
13.1 do edital ou em apresentar os documentos referidos nos itens 6.3 a 6.6 do edital, quando convocada dentro do prazo de validade 
de sua proposta, ensejarão: 
8.2.   Cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da proposta, 
lance ou oferta adjudicada. 
8.3.  Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de Iguape e cancelamento de seu 
Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores do Município de Iguape, pelo período de 5 (cinco) anos. 
8.4.   Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante poderá sofrer, sem prejuízo da 
comunicação do ocorrido ao Ministério Público, quaisquer das sanções adiante previstas: 
8.4.1. Declaração de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante o Município de Iguape, que será concedida sempre que a Detentora da Ata ressarcir a Administração dos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo de 5 (cinco) anos. 
8.4.2.  Desclassificação, se a seleção se encontrar em fase de julgamento; 
8.4.3 Cancelamento da Ata de Registro de Preços e Ordem de Expedição, procedendo-se à paralisação do fornecimento. 
8.4.4. Em caso de inexecução parcial ou total, por parte da Detentora da Ata, das obrigações assumidas, ou de infringência dos 
preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, após regular processo administrativo, as seguintes 
penalidades: 
8.4.5. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a Detentora da Ata 
concorrido diretamente; 
8.4.6.   Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor da inadimplência, por dia de atraso na entrega dos materiais ou substituição 
de materiais devolvidos, até o limite de 05 (cinco) dias corridos, após o que, aplicar-se-á a multa prevista no item 8.4.8;  
8.4.7.  Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) sobre o valor da Ordem de Expedição, por dia, até o limite de 10 (dez) dias 
corridos pelo descumprimento de qualquer obrigação não prevista nos itens anteriores, após o que, aplicar-se-á a multa prevista no 
item 6.4.8; 
8.4.8.  Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da inadimplência na hipótese de inexecução parcial ou total das Ordens de 
Fornecimento, podendo, ainda, ser rescindido o ajuste e cancelada a Ata de Registro de Preços; 
8.4.9.  Suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 5 
(cinco) anos, na hipótese de cancelamento da Ata de Registro de Preços, independentemente da aplicação das multas cabíveis; 
8.4.10. Declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave tais como apresentar documentação 
inverossímil ou cometer fraude, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a Prefeitura Municipal de Iguape, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração dos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo de 5 (cinco) anos. 
8.5.   O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura ou cobrada judicialmente. 



Edital Pregão Presencial nº 03/17 – Locação Oxigênio- Folha nº 21 

Rubrica: 1ª 2ª Visto do Jurídico   

 
Município de Iguape 

                                                - Estância Balneária – 

 
 

 

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1070, Porto do Ribeira, Iguape/SP - CEP: 11920-000, 

Telefone (13) 3848-6800 

 

 

21 

 

8.5.1.  Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo. 
8.6.   As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, conseqüentemente a sua aplicação não exime a 
Detentora da Ata de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar a Prefeitura. 
8.7.   As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis. 
8.8. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não será considerado como 
inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados 
cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil. 

 
 

IX – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 

9.1.   Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal  nº 8.666/93 com as alterações que lhe foram impostas 
pela Lei Federal nº 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada,  garantidos às suas detentoras, o contraditório e 
ampla defesa. 
 

 
X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
10.1. Caso a qualidade do (s) produto (s) não correspondam a especificação do objeto, são eles devolvido para que sejam 
substituídos, independentemente da aplicação das penalidades descrita na clausula VI .   
10.2 .  A Ordem de Expedição/Pedido será o instrumento formalizador do Contrato. 
10.3.   Integram esta Ata o edital  e a (s) proposta (s) da (s) empresa (s) classificada em 1º lugar. 
 

XI – DO FORO 
 

11.1. As partes elegem especificamente o Foro Distrital da Comarca de Iguape, 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. 
 
            E por estarem de acordo, declaram as partes aceitarem as disposições contidas nas condições e cláusulas, todas que fazem 
parte do inserto no processo nº  105/2017, bem com observar fielmente as disposições legais e regulamentares pertinentes, pelo que 
firmam a presente Ata em 02 (duas) vias, de igual teor, na presença de testemunhas e que também subscrevem. 

 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE IGUAPE, EM  __ DE __ DE 2017. 

 
 
 

WILSON ALMEIDA LIMA 
PREFEITO  

 
 
 
 
 

DETENTORA DA ATA 
 
 
 
Testemunhas:    
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
CONTRATADA:  
CONTRATO N° (DE ORIGEM):    

OBJETO: CONTRATDAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL . 
ADVOGADO(S): (*)   
 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu 
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por 
CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua 
publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 
da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que 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, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 
709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica  aos interessados. 
LOCAL e DATA: Iguape, __ de __de 2017. 

 

CONTRATANTE 

 

Nome e cargo: Wilson Almeida Lima / Prefeito 
E-mail institucional: gabinete@iguape.sp.gov.br   
E-mail pessoal:     
Assinatura:    
 

CONTRATADA 
 

Nome e cargo:   
 E-mail institucional      
E-mail pessoal:     
Assinatura:    
 
 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÕES 

 

MODELO I - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

    

 

 DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas  no ato convocatório, que a 

empresa ___________________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ 

______________________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento 

previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando 

apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão nº 

___/17, realizado pela Prefeitura da Estância Balneária de Iguape. 

 

 .........................., aos........ de ..................... de 2017. 

 

 

Nome e assinatura do representante 

RG nº 

 

 

 

MODELO II - DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS  REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 A empresa __________, inscrita no CNPJ n° __________, sediada à _________________________, por 

intermédio de seu representante legal, infra assinado, declara, sob as penas da lei, pleno atendimento aos requisitos de 

habilitação do Edital do Pregão Presencial n° ___/17. 

 Local e data: _________________________________ 

 

 .........................., aos........ de ..................... de 2017. 

 

Nome e assinatura do representante 

RG nº 

 

 

MODELO III - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 

 A empresa __________, inscrita no CNPJ n° __________, sediada à _________________________, por 

intermédio de seu representante legal, infra assinado, declara, sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem 
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fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório Pregão Presencial n° __/2017, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 .........................., aos........ de ..................... de 2017. 

 

Nome e assinatura do representante 

RG nº 

 

 

 

 

MODELO IV - DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 
 A empresa __________, inscrita no CNPJ n° __________, sediada à _________________________, 

declara, sob as penas da lei, que está cumprindo o disposto no Inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, 

consoante as disposições da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999. 

 
 .........................., aos........ de ..................... de 2017. 

 

Nome e assinatura do representante 

RG nº 

 

 

 

MODELO V - DECLARAÇÃO QUE ACEITA AS CONDIÇÕES DO EDITAL 

 

 
 A empresa __________, inscrita no CNPJ n° __________, sediada à _________________________, 

declara, sob as penas da lei, que aceita todas as condições do Edital do Pregão Presencial n° ___/17 e seus anexos, e 

das especificações que farão parte integrante da Ata, independentemente de sua transcrição. 

 
 .........................., aos........ de ..................... de 2017. 

 

Nome e assinatura do representante 

RG nº 

 

 

 

MODELO VI - DECLARAÇÃO QUE RESPONDERÁ PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES 

 

 
 A empresa __________, inscrita no CNPJ n° __________, sediada à _________________________, 

declara, sob as penas da lei, que responderá pela veracidade das informações constantes da documentação e da 

proposta apresentadas no Pregão Presencial n° ___/17. 
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 .........................., aos........ de ..................... de 2017. 

 

Nome e assinatura do representante 

RG nº 


