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EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2018
1. PREÂMBULO
1.1. O Município de MANGARATIBA, por intermédio do Pregoeiro Adjunto: Paulo Leonardo Ar aujo Ferreira e
equipe de apoio, designados pela Portaria N.º 3904 de 17 de novembro de 2017 torna público que realizará
certame licitatório, na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços do tipo Menor Preço
Global, no dia 18/05/2018, às 10:00 horas, receberá no Centro Cultural Cary Cavalcanti, localizada na Rua
Fagundes Varela, 146, Centro - Mangaratiba - RJ, 23860-000, que será regido pela da Lei N.º 10.520, de 17
de julho de 2002, Decreto Municipal N.º 3812, de 26 de Julho de 2017, Decreto Municipal N.º 1.184, de 04
de agosto de 2006, Decreto Municipal N.º 1504, de 05 de Setembro de 2007 e subsidiariamente pela Lei N.º
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, Lei Complementar N.º 123, e suas posteriores
alterações, destinada à aquisição do objeto referido no item 2.1, nas condições fixadas neste edital e seus
anexos.
1.2. O supracitado certame licitatório destina-se ao Registro de Preços.
1.3. Os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação serão recebidos no mesmo
endereço e hora indicada no item 1.1 na sessão pública de processamento do Pregão, após o
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar.
1.4. A sessão de processamento do pregão que se realizará na data, hora e local indicados no item 1.1, será
conduzida pelo Pregoeiro com auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

2. DO OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de preços, visando à contratação de
empresa especializada para fornecimento parcelado de GASES MEDICINAIS através de
cilindros de alta pressão, dentro dos padrões estabelecidos pela ANVISA e ABNT,
incluindo a cessão em COMODATO DOS CILINDROS, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde, que integra o presente edital.
2.2. As quantidades constantes do Anexo I são estimativas, não se obrigando a Administração
pela aquisição total.
3. DA AQUISIÇÃO DO EDITAL
3.1. Os interessados em participar deste Pregão poderão examinar e adquirir o respectivo edital
na Comissão Permanente de Licitação (CPL), nas dependências da Secretaria Municipal
Adjunta de Suprimentos, localizada na Avenida Vereador Célio Lopes, 27 – Centro –
Mangaratiba/RJ, de 09 às 16 horas e/ou no site oficial do município de Mangaratiba:
www.mangaratiba.rj.gov.br
3.2. Para tanto se faz necessário a entrega de uma resma de papel A4, no endereço indicado no
item 3.1.
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4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas que satisfaçam às condições deste
edital.
4.2. É vedada a participação de empresas: concordatárias; que estiverem cumprindo penalidades
impostas pela Administração Pública; que estiverem sob processo falimentar; as reunidas em
consórcio; e demais casos previstos na legislação que rege este processo.
4.3 As empresas que estiverem em processo de recuperação judicial poderão participar do
certame, desde que apresentem plano de recuperação homologado pelo juízo competente e em
vigor.
4.4 Caso não haja microempresas ou empresas de pequeno porte interessadas em participar do
certame ou ocorrendo qualquer das situações previstas no art. 49, II e III, da lei complementar
123/2006, alterada pela lei complementar 147/2014, poderão participar as demais sociedades
empresárias que não se enquadrem como microempresas ou empresas de pequeno porte,
devendo tal ato ser justificado pelo pregoeiro.
5. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
5.1 – Os valores ofertados e registrados por força deste processo terão validade de 12 (doze) meses
improrrogáveis, a contar da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.
5.2 – Desde que devidamente justificada a vantagem a ata de registro de preços, durante sua vigência,
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que não te nha
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

6. DO CREDENCIAMENTO
6.1. A proponente licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro e
Equipe de Apoio por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a
participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo,
ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro
documento equivalente.
6.2. O credenciamento far-se-á em nome da proponente, outorgado por quem de direito,
condição expressa e comprovada através de Estatuto ou Contrato Social, por meio de instrumento
público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para
formular ofertas e lances de descontos, assinar Ata de Registro de Preços e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente. Em sendo sócio, proprietário,
dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto
ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura.
6.2.1. Apresentar declaração em papel timbrado, de pleno atendimento aos requisitos de
habilitação de acordo com o modelo estabelecido no Anexo IV, que deverá ser entregue fora do
envelope de proposta de preços juntamente com a Carta de Credenciamento conforme Modelo
estabelecido no Anexo III.
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6.2.2. Estes por sua vez, serão examinados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, antes da abertura
dos envelopes referentes à proposta de preços.
6.3. Os documentos de credenciamento serão retidos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e juntados
ao processo licitatório.
7. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO E DA DOCUMENTAÇÃO
7.1. Declarados encerrados os procedimentos de credenciamento, não serão mais admitidos
novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes de proposta de preço e de
documentação.
7.2. Os documentos e as propostas exigidos no presente Edital serão apresentados em 02 (dois)
envelopes indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, constando obrigatoriamente da parte
externa de cada um, as seguintes indicações:
(a) - ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS - 1 (uma) via;
"PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA”
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2018
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA PROPONENTE
(b) - ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - 1 (uma) via
"PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA”
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2018
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA PROPONENTE
7.3. O licitante deverá entregar, juntamente com os envelopes de proposta de preços e habilitação,
mas de forma avulsa, sem inseri-la em qualquer dos dois envelopes mencionados acima, a
declaração (Anexo IV) de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art.
4º, VII, da Lei n.º 10.520, de 17.07.2002.
7.4. A não apresentação da declaração prevista no item 7.3 implicará na desclassificação imediata
do licitante.
7.5. Os documentos dos envelopes “A” - PROPOSTA DE PREÇOS e “B” DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO serão apresentados na forma estabelecida nos itens abaixo.
7.6. Os documentos do ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS serão apresentados em 01 (uma)
via, exclusivamente no impresso padronizado fornecido pela administração (Anexo II) ou modelo
idêntico a ser apresentado pelo licitante, as quais deverão ser preenchidas integralmente por
processo mecânico ou eletrônico pelo licitante e devidamente rubricadas pelo representante legal ou
por procurador com poderes expressos para representá-lo no pregão.
7.7. Os preços serão apresentados em algarismos e cotados em moeda nacional, prevalecendo, em
caso de discrepância, a indicação do valor unitário.
7.8. A cotação de preços englobará todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os
respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras e
quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação. Nenhuma reivindicação
adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada.
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7.9. Os documentos exigidos no ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO deverão ser
apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada, na forma do artigo 32, e seus
parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93, e rubricados pelo representante legal do licitante.
7.10. O Pregoeiro poderá pedir, a qualquer tempo, a exibição do original dos documentos.
7.11. O ENVELOPE “B” conterá os documentos especificados no item 10.
7.12. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para utilizarem as prerrogativas
estabelecidas na Lei Complementar N.º 123/2006 e 147/2014, deverão apresentar, fora dos
envelopes, declaração na conformidade do ANEXO XII de que ostentam essa condição e de que
não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no Parágrafo 4º do Art. 3º da referida Lei.
8. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DE PROPOSTA
8.1. As propostas de preços devem, obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos e
atender aos padrões abaixo estabelecidos:
8.1.1. Datilografadas ou digitadas, em 01 (uma) via, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou
ressalvas, com no máximo duas casas decimais e entregues no local, dia e hora preestabelecidos
no Edital, contendo a identificação da empresa, endereço, telefone, CNPJ, rubricadas todas as
folhas pelo representante legal e assinada a última, sobre o carimbo com o nome, identidade ou
CPF, bem como, o número do Pregão para Registro de Preços e do Processo Administrativo;
8.1.2. Valor unitário e valor total, em algarismo, apurado à data de sua apresentação, sem
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos valores já deverão estar
incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de
qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas relacionadas com o fornecimento do
objeto da presente licitação;
8.1.3. As especificações constantes de cada produto;
8.1.4. Especificação da validade dos produtos;
8.1.5. Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessen ta) dias, contados a
partir da data de entrega das propostas e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em
vigor;
8.1.6. Conter o número a razão social, número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ,
Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Endereço, Telefone, Fax, E-mail, Banco em que possui
conta corrente com seu respectivo número e agência;
8.1.7. Conter o nome do representante legal, nacionalidade, profissão, estado civil, número da
carteira de identidade, órgão expedidor, data de emissão e número do Cadastro de Pessoa Física
– CPF;
8.2. A entrega dos envelopes contendo a proposta de preços e a respectiva documentação
significará expressa aceitação, pelas licitantes de todas as disposições deste edital.
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8.3. Caso venha a verificar-se qualquer divergência nas informações constantes da proposta de
preços, pertinentes a valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecerá, para todos os
efeitos, o registro efetuado por extenso.
8.4. MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada, nos termos do Art. 44 da
Lei Complementar N.º 123/2006, 147/2014, com preços iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta de melhor preço, será convocada para apresentar novo lance no prazo
máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, de acordo
com o estabelecido no Parágrafo 3º do Art. 45 da Lei supra mencionada.
b) Não ocorrendo a apresentação de lance da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, serão
convocadas, na ordem classificatória, as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese
acima, para o exercício do mesmo direito.
9. DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. O presente certame licitatório, destinado ao registro de preços, não obriga a Prefeitura
Municipal de Mangaratiba a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer
licitações específicas para aquisição de determinados itens, ficando assegurado ao detentor do
registro à preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
9.2. Ao licitante vencedor, do item, fica assegurada a preferência em igualdade de condições com
os demais licitantes acorrentes em futuros certames, ou mediante utilização de quaisquer outros
meios, respeitada a legislação relativa às licitações.
9.3. A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado, cabendo a Secretaria Adjunta de Suprimentos convocar os
fornecedores registrados para negociar o novo valor.
9.4. O resultado desta licitação será divulgado no Diário Oficial do Município.
10. DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO
10.1. O envelope B, contendo a documentação relativa à habilitação jurídica, regularidade fiscal,
qualificação técnica e qualificação econômico-financeira deverá conter:
10.1.1 – Para comprovação da habilitação jurídica:
a) atos constitutivos, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado na
forma da lei;
a.1) Registro comercial no caso de empresa individual;
a.2) Cédula de identidade.
b) no caso de sociedade por ações e sociedades comerciais, os documentos deverão ser
apresentados acompanhados de documentos de eleição de seus administradores;
c) registro comercial, no caso de empresa individual, perante a Junta Comercial, da sede
ou domicílio da Licitante;
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d) no caso de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores;
e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangei ra em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
10.1.2 – Regularidade Fiscal /Trabalhista:
10.1.2.3 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, por meio da certidão de tributos e
contribuições federais expedidas pela Secretaria da Receita Federal e certidão da Dívida
Ativa da União, emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional competente.
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (ICMS), mediante a apresentação da
certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de imposto sobre circulação e
mercadorias e serviços expedida pela Secretaria de Estado de Finanças e certidão da Dívida
Ativa para fins de licitação expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, ainda, certidão
comprobatória de que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento de inscrição estadual.
d.1) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, por meio de apresentação da respectiva
certidão negativa de débito (ou positiva com efeito de negativa), ou, se for o caso, certidão
comprobatória de que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento de inscrição estadual;
d.2) Caso o licitante seja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a prova de regularidade
com a Fazenda Estadual será feita por meio de apresentação da certidão negativa ou positiva
com efeito negativo de imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços expedida pela
Secretaria Estadual da Fazenda e certidão de Dívida Ativa para fins de Licitação expedida
pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o
licitante, pelo respectivo objeto, está isento de inscrição estadual.
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de certidão
negativa ou positiva com efeitos de negativa de imposto sobre serviço de qualquer natureza.
f) Certificado de Regularidade de Situação relativo ao FGTS, demonstrando situação regular
quanto ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva
de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.
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10.1.3 – Para comprovação de qualificação técnica:
a)

Deverão ser obedecidas criteriosamente às normas RDC 09/2010, 32/2011, 50/2008,
69/2008, 70/2008 da ANVISA e ABNT abaixo listadas, ou suas substitutas, bem como
quaisquer outras normas aplicáveis:
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR

11906/2011
12188/2003
13164/1994
12510/1992
12274/1995
12176/1995

(conexões roscadas)
(sistemas centralizados)
(tubos flexíveis)
(válvulas planas)
(inspeção em cilindros)
(identificação de gases)

b)

os gases medicinais a serem fornecidos devem ter as especificações técnicas em explícita
conformidade com a qualidade preconizada em compêndios oficiais reconhecidos pela
ANVISA.
c) declaração de que não possui em seu quadro de pessoal atuando em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos conforme
modelo constante no Anexo VII;
d) atestado de comprovação de aptidão, mediante um atestado (no mínimo), para
desempenho de atividade compatível com o objeto desta licitação, fornecidos por entidades
de direito público ou privado apresentado em papel timbrado da empresa, em original ou
cópia autenticada em cartório;
e) declaração impressa em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a
administração conforme modelo constante no Anexo V;
10.1.3.1 Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:
a)
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para utilizarem as prerrogativas
estabelecidas na Lei Complementar N.º 123/2006, 147/2014, deverão apresentar, declaração na
conformidade do ANEXO XII, de que ostentam essa condição e de que não se enquadram em
nenhum dos casos enumerados no Parágrafo 4º do Art. 3º da referida Lei.
b)
A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar todos os documentos de
regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição, nos termos do Art. 43 da Lei
Complementar N.º 123/2006, 147/2014.
c)
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste Edital, será
assegurado à Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados do momento em que for declarada vencedora, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
d)
A falta de regularização da documentação no prazo previsto neste Edital implicará a
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei Federal
nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes para celebrar a
contratação, na ordem de classificação ou revogar a licitação.
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10.1.4. Para a comprovação da qualificação econômico-financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, 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 Comercial;
b) Certidão(ões) negativa(s) de falências e concordatas expedida(s) pelo(s) distribuidor
(es) de sua sede. Se o proponente não for sediado na Comarca do Município de
MANGARATIBA esta(s) deverá (ão) vir acompanhada(s) de declaração oficial da
autoridade judiciária competente, relacionando o(s) distribuidor(es) que, na Comarca
de sua sede, tenha(m) atribuição para expedir certidões negativas de falências e
concordatas.
10.2. Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente pelo Pregoeiro e/ou
sua Equipe, os quais, após examinados e rubricados pelos demais licitantes, serão anexados aos
autos do processo.
11. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
11.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame;
11.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de
pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo IV do
Edital, e em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação;
11.3. Durante os trabalhos, somente será permitida a manifestação, oral ou escrita, de pessoa
devidamente credenciada pela empresa licitante nos termos do item 6.1 deste edital.
11.4. Para efeito de classificação das propostas o Pregoeiro considerará o MENOR PREÇO
GLOBAL, sendo desclassificadas as propostas com valores acima do estimado:
11.4.1. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital, inclusive
aqueles exigidos como pré-classificação;
11.4.2. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
11.5. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
11.5.1. Seleção da proposta de Menor Preço Global:
11.5.2. Após a fase de credenciamento dos licitantes, na forma do disposto no item 6, o Pregoeiro
procederá à abertura das propostas de preços, verificando, preliminarmente, a conformidade das
propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, com a conseqüente
divulgação dos preços cotados pelos licitantes.
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11.6. Serão qualificados pelo pregoeiro para ingresso na fase de lances o autor da proposta de
menor preço e todos os demais licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos
e superiores em até 10% (dez por cento) à de menor preço.
11.7. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 11.6, o Pregoeiro
proclamará a qualificação preliminar dos licitantes com as três melhores propostas, além do
licitante que tiver apresentado o menor preço na proposta escrita.
11.8. Aos licitantes qualificados serão dadas oportunidades para nova disputa, por meio de lances
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo autor da proposta
classificada de maior preço.
11.9. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio para
determinação da ordem de oferta dos lances.
11.10. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes qualificados, na forma dos itens 11.6,
11.7 e 11.8, a apresentar os lances verbais, a começar pelo autor da proposta escrita de maior
preço, seguido dos demais, em ordem decrescente de valor.
11.11. O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo e de valor dos lances,
mediante prévia comunicação aos licitantes e expressa menção na ata da Sessão.
11.12. Só serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado.
11.13. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido em primeiro lugar.
11.14. A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo
licitante para efeito de ordenação das propostas.
11.15. A desistência dos lances já ofertados sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.
11.16. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os
licitantes qualificados manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
11.17. Caso não se realizem lances verbais, será verificada pelo Pregoeiro a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
11.18. Declarada o encerramento da etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente.
11.19. Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar, será aberto o envelope
contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das
suas condições de habilitação.
11.20. Verificado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, o Pregoeiro
declarará o licitante vencedor.
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11.21. Caso a oferta não seja aceitável ou o licitante desatenda as exigências de habilitação, o
Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, verificando, conforme o
caso, a aceitabilidade da proposta ou o atendimento das exigências de habilitação, até que um
licitante cumpra as condições fixadas neste edital, sendo o objeto do certame a ele adjudicado
quando constatado o desinteresse dos demais licitantes na interposição de recursos.
11.22. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante vencedor para que seja obtido
melhor preço aceitável, devendo esta negociação se dar em público e formalizada em ata.
11.23. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências
relevantes, e, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e demais membros da Comissão, bem como
pelos licitantes presentes.
11.24. Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias,
contados da data da sua entrega.
11.25. Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da ADMINISTRAÇÃO
este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.
12. DO ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
12.1. Todas as informações e esclarecimentos necessários sobre o Edital serão prestadas pela
Comissão Permanente de Licitações, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada neste Edital
para recebimento das propostas, das 9:00 às 16:00 horas, diariamente, exceto aos sábados,
domingos e feriados, situada na Avenida Vereador Célio Lopes, 27 – Centro – Mangaratiba – RJ,
pelo e-mail: pregao@mangaratiba.rj.gov.br, ou através do telefone nº. (21) 2789-6042/2789-6000
ramal 266;
12.2. O licitante poderá impugnar o edital com pelo menos 02 dias úteis de antecedência da data
da abertura dos envelopes de habilitação e para o cidadão em até 05 dias úteis
12.3. As impugnações interpostas deverão ser entregues em original em 02 (DUAS) vias,
diretamente na Secretaria Adjunta de Suprimentos, na PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA situada na Avenida Vereador Célio Lopes, 27 – Centro – Mangaratiba – RJ, das
9:00 às 16:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, e serão dirigidos ao
pregoeiro, até dois dias úteis anteriores à data fixada neste Edital para recebimento das propostas;
12.4. As impugnações poderão ser recebidas por quaisquer funcionários da Secretaria Adjunta de
Suprimentos, ao qual deverá fazer constar hora, data, e assinatura do funcionário e do impugnante,
em todas as vias.
12.5. Após o recebimento, o mesmo deverá ser encaminhado ao Pregoeiro do Município, que
deverá proceder a sua juntada ao processo administrativo, devendo decidir pela petição no prazo
de 24 horas.
12.6. Caberá ao Pregoeiro do Município responder as impugnações deduzidas pelos potenciais
licitantes antes da realização da sessão, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os
interessados;
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12.7. A NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO PREVISTO, IMPORTARÁ EM
PLENA E TOTAL ACEITAÇÃO, DAS CONDIÇÕES E REGRAS PREVISTAS NESTE EDITAL;
12.8. As retificações do edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações,
obrigarão a todos as licitantes, sendo comunicada aos adquirentes do edital, via tele fax, telegrama
ou entrega pessoal, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas;
13. DO RECURSO
13.1. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do
direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a
homologação.
13.2. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado á autoridade superior.
13.3. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
14. DA HOMOLOGAÇÃO
14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a
assinatura da Ata de Registro de Preços.
14.2. A Ata de Registro de Preços será formalizada, com observância das disposições do Decreto
Municipal N.º 1504, DE 05 de setembro de 2007, e será subscrita pelo Secretário(a) da Pasta.
15. DO REGISTRO DE PREÇOS
15.1. Será registrado o Menor Preço Global.
15.2. A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será
excluída, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
15.3. Colhidas às assinaturas a Secretaria Adjunta de Suprimentos providenciará a imediata
publicação do resultado e se for o caso, do ato que promover a exclusão de que tr ata o item
anterior.
16. DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
16.1. O prazo de validade do registro de preços será no período de 12 (doze) meses, contados a
partir da data da Assinatura da respectiva Ata.
16.2. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas no
Decreto Municipal N.º 1504, DE 05 de setembro de 2007.
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17. DAS CONTRATAÇÕES
17.1. Os fornecedores de bens incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados a anuir
as Autorizações de Compra que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório,
nos respectivos anexos e na própria Ata.
17.2. A existência do registro dos valores ofertados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a
preferência de contratação em igualdade de condições.
17.3. Para instruir a formalização da Nota de Empenho, o fornecedor deverá providenciar e
encaminhar a Secretaria de Saúde logo após a emissão da Nota Fiscal, Certidões Negativas de
Débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS) e prova de regularidade no que concerne
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), sob pena de a contratação não se
concretizar.
17.4 – É facultado ao Pregoeiro, quando o convocado não retirar a Nota de Empenho no prazo e
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, pela ordem de classificação, para
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas ao primeiro classificado, inclusive
quanto aos percentuais de descontos ofertados.
18. DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
18.1. Os objetos desta licitação deverão ser entregues conforme requisições da Secretaria de
Saúde, nos termos do Anexo I, deste edital.
18.2
UNIDADES
HMVSB
UBS ITACURUÇÁ
UBS MURIQUI
UBS JACAREÍ
UBS RANCHITO
UBS IBICUÍ
SAMU

ENDEREÇOS
RUA NILO PEÇANHA Nº 85 CENTROMANGATATIBA
RUA DA IGUALDADE, N°. 50 - CENTRO
RUA BAHIA, S/N - CENTRO
ALAMEDA VALDOMIRO JOSÉ, S/N
RUA DO ATALHO, S/N - PRAIA DO SACO
RUA ANGELO FERRO, S/N
RUA SARGENTO BEZERRA S/N - RANCHITO

18.3 Os produtos serão requisitados SEMANALMENTE OU DIARIAMENTE, conforme a necessidade
da Secretaria de Saúde. Sendo os produtos conferidos pelos servidores designados para fiscalizar
contrato, nos moldes previstos no art. 73, II, Alínea a e b da Lei 8666/1993; A entrega será na
Secretaria de Saúde, ou local diverso determinado pelo gestor da pasta, onde a entrega será
acordada com antecedência junto à CONTRATADA;
18.4 Os dias de entrega serão fixados da seguinte maneira: De 2ª feira à 6ª feira, caso o dia prédeterminado seja feriado, será considerado para entrega o 1º dia útil após a data.
18.5 Havendo necessidade de adequações, o cronograma de datas e periodicidade poderá sofrer
alterações.
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18.6 O prazo para início do fornecimento é de 02 (dois) dias úteis, após a solicitação efetuada
pela CONTRATATENTE, através da Autorização de Fornecimento.
18.7 A Contratada deverá realizar a entrega solicitada no local determinado através de uma Nota
Fiscal de simples remessa que deverá conter 03 (três) vias, sendo 1 (uma) para a Secretaria de
Saúde, 1 (uma) para o Local que foi realizada a entrega e outra para o fornecedor. Todas deverão
conter assinatura e carimbo da Unidade recebedora.
18.8 As despesas com fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do produto, é de
total responsabilidade da CONTRATADA;
19. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
19.1 Todos os produtos entregues serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias,
pelo (a) responsável do acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta, e posteriormente encaminhado para um responsável técnico, que depois de aproválos, deverá ser encaminhado para o consumo, bem como para que seja providenciada a abertura
do Processo de Pagamento.
19.2 A CONTRATANTE providenciará o pagamento dos serviços/compras ou fornecimento
prestados pela Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a certificação da nota fiscal,
com a devida verificação da situação fiscal da mesma perante o INSS, FGTS e CND, através de
consultas de dados das certidões disponibilizadas por estes respectivos órgãos e outros no que
couber.
19.3 A empresa Contratada é responsável pela qualidade físico-química e sanitária dos produtos
licitados;
19.4 No ato do recebimento dos produtos, somente serão aceitas embalagens nas quantidades e
medidas especificadas no ato convocatório e seus anexos;
19.5 A aceitação estará condicionada à devida fiscalização dos técnicos e responsáveis da
CONTRATANTE. Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não
sejam satisfatórias.
19.6 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
19.6.1. Os recursos necessários à realização do serviço ora licitado correrão pela conta das
dotações orçamentárias:
29.01.10.302.0210.2.025-3.3.90.30.99-023
29.01.10.302.0210.2.025-3.3.90.30.99-024
29.01.10.302.0210.2.025-3.3.90.30.99-100
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20. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
20.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta do Município de
MANGARATIBA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição a pessoa jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no art. 7º da
Lei 10.520/02.
20.2. O atraso injustificado na entrega de materiais licitados após o prazo preestabelecido no
Edital sujeitará o contratado a multa, na forma estabelecida a seguir:
20.2.1. 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 (quinze) dias;
20.2.2. 1% (um por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso,
configurando-se após esse prazo a inexecução do contrato.
20.3. As multas a que se refere o item acima incidem sobre o valor do pedido e serão
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, quando for o caso,
cobradas judicialmente.
20.4. Pela inexecução total ou parcial, a Contratante poderá aplicar às empresas, as seguintes
penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas:
20.4.1. Multa por atraso a cada dia após o prazo previsto no subitem 20.2.2, no valor de 10%
(dez por cento), calculada sobre o valor do pedido, caso não sejam cumpridas fielmente as
condições pactuadas;
20.4.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração por período não superior a 05 (cinco) anos;
20.4.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
20.4.3.1 A aplicação da sanção prevista no subitem 20.4.1, não prejudica a incidência
cumulativa das penalidades dos subitens 20.4.2 e 20.4.3, principalmente, sem prejuízo de
outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja
cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a
defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
20.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 20.4, reserva-se ao Pregoeiro após solicitação
do órgão requisitante, o direito de acatar a oferta que se apresentar mais vantajosa, pela ordem
de classificação.
20.6. A segunda adjudicatária, em ocorrendo à hipótese do item precedente, ficará sujei ta às
mesmas condições estabelecidas neste Edital.
20.7. A aplicação das penalidades previstas neste item é de competência exclusiva do
ordenador de despesa da secretaria em atendimento ao órgão requisitante.
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21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos de acordo com disposições da Lei
Federal n.º 8.666/93, com suas posteriores alterações, da Lei Federal 10.520/02, Decreto
Municipal n.º 1504, de 05 de setembro de 2007 e dos demais diplomas legais aplicáveis, desde
que não colidentes com a legislação supracitada. Subsidiariamente, serão aplicados os princípios
gerais do Direito.
21.1.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
21.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o licitante que não o fizer até o
segundo dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso.
21.3. Aos licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de impugnação, aos
termos deste Edital quer em caráter de recurso em sua fase cabível, para obter o retardamento
do certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades previstas da legislação vigente.
21.4. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio poderão introduzir aditamentos, modificações ou
revisões no presente Edital e seus anexos, até 05 (cinco) dias úteis antes da data marcada para a
entrega das propostas. Tais aditamentos, modificações ou revisões, serão encaminhados através
de carta, e-mail ou telegrama circular a todos os interessados que tenham adquirido o Edital
desta licitação, e na hipótese de influírem substancialmente na elaboração das propostas, será
dada divulgação pela mesma forma que se deu ao texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido.
21.6. Maiores esclarecimentos ou quaisquer outras informações suplementares com relação a
eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital poderão ser obtidos junto à Comissão
Permanente de Licitação na Secretaria Adjunta de Suprimentos, Avenida Vereador Célio Lopes, 27
– Centro – Mangaratiba/RJ, de 09 às 16 horas.
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22. ANEXOS DO EDITAL
22.1. Integram o presente edital os seguintes anexos:













Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

I – Termo de Referência;
II – Modelo de Proposta;
III – Modelo de Carta de Credenciamento;
IV – Modelo de Decl. de Atendimento aos Requisitos de Habilitação;
V – Modelo de Declaração de Idoneidade;
VI – Declaração de Fatos Superveniência e Demais Informações;
VII – Mod. de Decl. de Cumprimento do Inc. XXXIII do art. 7º da CF/88;
VIII – Modelo de Declaração de Recebimento e/ou Acesso à Documentação;
IX – Modelo de Autorização de Compra
X - Minuta Ata de Registro de Preços.
XI – Declaração de Elaboração Independente de Proposta
XII - Modelo De Declaração De Microempresa E Empresa De Pequeno Porte

Mangaratiba, em 04 de Maio de 2018.

Luis Alberto Marques Kede
Secretário Adjunto de Suprimentos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

REQUISITANTE: Prefeitura Municipal de Mangaratiba, através da Secretaria Municipal de
Saúde, sito à Praça Nossa Senhora da Guia nº 141,
Centro - Mangaratiba.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ 12.349.225/0001-37

1. OBJETO
1.1 Trata-se de Contratação de Empresa especializada para fornecimento parcelado de GASES
MEDICINAIS ATRAVÉS DE CILINDROS DE ALTA PRESSÃO, em atendimento a CI nº 326/2017 –
GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, cópia em anexo. Dentro dos padrões estabelecidos
pela ANVISA e ABNT,incluindo a cessão em COMODATO DOS CILINDROS.
IMPORTANTE I: Este serviço é de suma importância para o atendimento dos pacientes, visto que a
descontinuidade ou falha no fornecimento destes gases medicinais gera, imediatamente, o risco na vida do
paciente assistido, podendo gerar a responsabilização da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil na
falha do serviço.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS EM CILINDRO

1.2 Deverão ser obedecidas criteriosamente às normas RDC 09/2010, 32/2011, 50/2008, 69/2008,
70/2008 da ANVISA e ABNT abaixo listadas, ou suas substitutas, bem como quaisquer outras normas
aplicáveis:
NBR 11906/2011 (conexões roscadas e...);
NBR 12188/2003 (sistemas centralizados
NBR 13164/1994 (tubos flexíveis...);
NBR 12510/1992 (válvulas planas...);
NBR 12274/1995 (inspeção em cilindros
NBR 12176/1995 (identificação de gases

1.3
Os gases medicinais a serem fornecidos devem ter as especificações técnicas em explícita
conformidade com a qualidade preconizada em compêndios oficiais reconhecidos pela ANVISA.
a) OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO – Símbolo: O2.
 Símbolo: O2
 Características físico-químicas:
 Inodoro
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Insípido
Não-inflamável
Comburente
Peso molecular = 31,9988
Produto sem efeito toxicológico
b)ÓXIDO NITROSO MEDICINAL – Grau de pureza mínimo de 98,0%.









Símbolo: N2O
Características físico-químicas:
Incolor
Insípido
Não-inflamável
Comburente
Peso molecular = 44,0128

 Sinônimos: gás hilariante, óxido de nitrogênio e protóxido de azoto.
c) AR MEDICINAL GASOSO.
 Características físico-químicas:
 Incolor
 Insípido
 Inodoro
 Não-inflamável
 Composição = 79% de N2 e 21% de O2
 Peso molecular = 28,975
 O2: 19,5 a 23,5 % v/v de Oxigênio;
 CO: 5 ppm máximo;
 CO2: 500 ppm máximo;
 SO2: 1 ppm máximo;
 NOx: 2 ppm máximo;
 Óleos e partículas sólidas: 0,1 mg/m³ máximo; e, Vapor de água: 67 ppmmáx.(Ponto de orvalho: - 45,5º C,
referido a pressão atmosférica).
 Sinônimos: ar medicinal, ar sintético e ar reconstituído.

DESCRIÇÃO DO FORNECIMENTO

1.4 O fornecimento de Gases Medicinais deverá ser realizada através de Cilindros de alta pressão e
deverão estar rigorosamente em conformidade com o que preconiza os compêndios oficiais reconhecidos pela
ANVISA
1.5 O fornecimento dos Gases Medicinais se dará por meio de comodato dos cilindros de armazenamento
de propriedade da CONTRATADA.
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1.6 O fornecimento deverá obedecer ao Cronograma de Entregas, assegurando o fornecimento
ininterrupto dos gases e deverão ser realizadas nas Unidades Municipais de Saúde dentro do horário comercial
das 08:00 horas às 17:00 horas, incluindo feriados e finais de semana.
1.7 Os gases medicinais devem ser armazenados em cilindros os quais deverão seguir fielmente as
especificações da Norma ABNT NBR no 12.176/2004, quanto às etiquetas, à rotulagem e às cores dos
mesmos.
a) A etiqueta de colarinho deve estar colocada na parte superior do cilindro identificando.
b) O nome do produto; as precauções; e a classificação “ONU” do gás acondicionado.
c) O rótulo de corpo do cilindro deve descrever as principais características do gás nele armazenado, os
procedimentos de emergência e o potencial de risco.
1.8 São as seguintes cores padronizadas para os cilindros:
a) Ar Medicinal - ¼ Verde e ¾ Cinza Claro
b)

Óxido Nitroso Medicinal - Azul Marinho

c)

Oxigênio Medicinal Gasoso – Verde

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1 Justificativa:
a) Utilização dos Gases Medicinais:
1- Os gases medicinais são utilizados em todas as unidades de saúde que fazem parte da rede de Urgência e
Emergência desta Secretaria Municipal de Saúde, nos ambulatórios, centro cirúrgico, enfermarias no tratamento de
pacientes com doenças respiratórias crônicas e sazonais,
2- Oxigênio em cilindros tipo (ppu), possibilita ao socorrista carregar nas mãos em atendimentos de pacientes nas
emergência em vias públicas, sendo também utilizado em aparelhos médicos do SAMU;

3- O uso de oxigênio tem picos de consumo nos casos de invernos e demais estações em que ocorrem doenças
respiratórias causadas pelo aumento do nível de pólen no ar, podendo elevar a ocorrência de doenças como a asma
brônquica, auxiliando também o atendimento aos programas de combate as doenças respiratórias como IRA
(infecções respiratórias agudas);

4- É imprescindível o fornecimento oxigênio nas Unidades de Saúde de nosso Município, pois a principal
indicação emergencial com oxigênio é proteger os pacientes das consequências potencialmente danosas da
hipoxemia. Lembramos ainda que a descontinuidade pode acarretar prejuízos de maneira irreparável e
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injustificável ao interesse Público, causando colapso no atendimento à saúde, tanto aos pacientes em tratamento
quanto e principalmente aqueles que estiverem internados.
b) Locais de Utilização dos gases medicinais:
1-

Nas Unidades Básicas e Unidades 24 horas: são utilizados nos atendimentos de urgência e emergência;

2No HMVSB: são utilizados no centro cirúrgico, na sala de pós-operatório, sala de reanimação (UPG), na
sala de Parto, no berçário UI, na sala de hipodermia e nos leitos das enfermarias. Ou seja, estão acessíveis em todo
o hospital nas rede de distribuição de gases;
c) A Metodologia Usada para Estimar as Quantidades:
1) O estudo realizado pelo Diretor Administrativo do Hospital Municipal e o Superintendente de
Atenção Básica da SMS baseou-se nos quantitativos fixados no contrato nº 20/2015, oriundo do Processo
Administrativo nº 05110/2015.
2) Nas estimativas de consumo para as UBS de Conceição de Jacareí e Itacuruça, foram realizados
acréscimos nos quantitativos, pois as duas Unidades de Saúde passaram a realizar atendimentos 24 horas;
3) Na estimativa de consumo do HMVSB justificamos o aumento no consumo, tendo em vista o
aumento no número de internações após a reabertura do centro cirúrgico da Unidade,
4) As informações podendo ser comprovada por meio de consulta ao SargSUS, onde constam os
relatórios quadrimestrais (1º, 2º e 3º quadrimestres) de todos os atendimentos efetuados pela Secretaria
Municipal de Saúde e Defesa Civil.
 O SargSUS é uma ferramenta eletrônica desenvolvida pela Secretaria de Gestão Estratégica
e Participativa do Ministério da Saúde em conjunto com o DATASUS, com o objetivo de
apoiar os gestores municipais na elaboração e envio do Relatório Anual de Gestão (RAG) ao
Conselho de Saúde.
3

DAS QUANTIDADES ESTIMADAS DE GASES MEDICINAIS A SEREM FORNECIDOS

3.1. PREVISÃO ESTIMADA DE CONSUMO:

ITEM

UNIDADE
A

01

HOSPITAL MUNICIPAL VICTOR
DE SOUZA BREVES.

02

UBS MURIQUI

03

UBS ITACURUÇA.

04

UBS CONCEIÇÃO JACAREÍ.

CONSUMO ESTIMADO (M3 /KG)
MENSAL
ANUAL
B
C
A
B

3.900

1.500

C

15

46.800

18.000

180

500

-----

----

6.000

-----

-----

1000

-----

----

12.000

-----

-----

500

-----

----

6.000

-----

-----
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05

UBS RANCHITO

100

-----

----

1.200

-----

-----

06

UBS IBICUÍ

100

-----

----

1.200

-----

-----

07

Unidades Móveis de saúde
(AMBULÂNCIAS /SAMU).

50

-----

----

600

-----

-----

15

73.800

18.000

180

TOTAIS:

6.150

1.500

3.2. PREVISÃO ESTIMADA DO CONSUMO TOTAL:
Gás

Descrição

Unid

Mensal

Quantidades
Anual

A

OXIGENIOMEDICINAL COMPRIMIDO
ARMAZENADO EM CILINDROS

M3

6.150

73.800

B

AR COMPRIMIDO MEDICINAL

M3

1.500

18.000

C

OXIDO NITROSO MEDICINAL

KG

15

180

OBS: Os valores de consumo, por serem estimados, poderão variar com o correspondente desconto ou
acréscimo.

3.3. COMODATO DE CILINDROS DE ARMAZENAMENTO DE GASES MEDICINAIS:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

LOCAL

Cilindros de Alta Pressão para Oxigênio Medicinal
Comprimido:
01

02

03

24 (vinte e quatro) Cilindros Fixos.
36 (trinta e seis) Cilindros para utilização como reserva e ou
individualmente nos locais onde for adequado. (Capacidade
dos cilindros 10m³)
Cilindros de Alta Pressão para Ar Comprimido Medicinal:
◦16 (dezesseis) Cilindros Fixos.
▫24(vinte e quatro) Cilindros para utilização como reserva e
ou individualmente nos locais onde for adequado.
(Capacidade dos cilindros 10m³)
Cilindros de Alta Pressão para Oxido Nitroso Medicinal:

HOSPITAL MUNICIPAL VICTOR DE
SOUZA BREVES.
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02 (dois) Cilindros Fixos.
02(dois) Cilindros para utilização como reserva e ou
individualmente nos locais onde for adequado.
(Capacidade dos cilindros 28kg)

04

05

06

07

08

09

4

10(dez) Cilindros de Alta Pressão para Oxigênio Gasoso
Medicinal para utilização individualmente nos locais onde
for adequado.
(Capacidade dos cilindros 10m³)
12(doze) Cilindros de Alta Pressão para Oxigênio Gasoso
Medicinal para utilização individualmente nos locais onde
for adequado.
(Capacidade dos cilindros 10m³)

UBS MURIQUI.

UBS ITACURUÇÁ

10(dez) Cilindros de Alta Pressão para Oxigênio Gasoso
Medicinal para utilização individualmente nos locais onde
for adequado.
(Capacidade dos cilindros 10m³)

UBS CONCEIÇÃO JACAREÍ.

03(três) Cilindros de Alta Pressão para Oxigênio Gasoso
Medicinal para utilização individualmente nos locais onde
for adequado.
(Capacidade dos cilindros 10m³)

UBS RANCHITO.

03(três) Cilindros de Alta Pressão para Oxigênio Gasoso
Medicinal para utilização individualmente nos locais onde
for adequado.
(Capacidade dos cilindros 10m³)

UBS IBICUÍ.

10 (dez) Cilindros de Alta Pressão de O2, para utilização
individualmente nas unidades móveis. (Capacidade dos
cilindros 1 a 4m³)

Unidades Móveis de Saúde
AMBULÂNCIAS / SAMU.

DO TRANSPORTE

4.1 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 ANTT, consolidada com as alterações introduzidas pelas Resoluções nº 701 de 25/8/04, nº 1644 de
26/9/06, nº 2657 de 15/4/08, nº 2975 de 18/12/08 e nº 3383, de 20/01/10).
4.2
A marcação deve ser exibida em cada cilindro transportado de forma visível e legível, colocada
sobre um fundo de cor contrastante à da superfície externa do cilindro e deve estar localizada distante de outras
marcações existentes. Esta marcação é composta do nome apropriado do gás para embarque e do número ONU
correspondente, precedido das letras “UN” ou “ONU”.
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4.3 O rótulo de classe de risco do gás transportado deve estar afixado, de forma visível, em cada cilindro,
próximo à marcação. Caso o cilindro tenha dimensões tão pequenas que os rótulos não possam ser
satisfatoriamente afixados, eles podem ser colocados por meio de uma etiqueta aplicada ao equipamento. Cada
rótulo deve ter o símbolo de identificação do risco, o número da classe ou subclasse e grupo de compatibilidade e,
quando aplicável, o texto indicativo da natureza do risco. Além dos riscos aplicáveis à substância o rótulo deve
conter também os símbolos de manuseio do equipamento.
4.4 Rótulos de risco devem estar também afixados à superfície exterior das unidades de transporte e de
carga.
4.5 O transporte dos equipamentos e dos gases deverá ser realizado pela CONTRATADA em caminhões
especiais, seguindo o estabelecido no Decreto Lei N.º 96.044 de 18/05/88 e Resolução nº 420 da ANTT,
consolidada com as alterações introduzidas pelas Resoluções nº 701 de 25/8/04, nº 1644 de 26/9/06, nº 2657 de
15/4/08, nº 2975 de 18/12/08 e nº 3383, de 20/01/10.
5. DO ABASTECIMENTO
5.1.
O abastecimento dos Gases Medicinais comprimidos deverá ser realizado de forma a assegurar o
fornecimento ininterrupto dos gases seguindo rigorosamente os prazos estabelecidos no cronograma, exceto em
casos não previstos inicialmente, decorrentes de situações emergenciais quando o suprimento deverá ser realizado
em no máximo 02 (duas) horas a partir do registro comprovado do chamado.
5.2.
Todas as entregas deverão ser acompanhadas por funcionários da Unidade de Saúde em horário
predeterminado pelo gestor do contrato.
5.3.
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.
5.4.
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.
5.5.
Todos os cilindros deverão estar em perfeito estado de conservação, devendo possuir capacete de
proteção móvel ou fixo e deverão ser entregues lacrados, caso contrário será devolvido à CONTRATADA.
5.6.
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.
5.7.
No caso do reabastecimento de cilindros fornecidos pela CONTRATADA não será admitido
reabastecimento daqueles que estiverem com testes periódicos vencidos, ficando sob a responsabilidade de a
CONTRATADA providenciar a troca desses cilindros sem ônus adicional ao CONTRATANTE.
5.8.
A CONTRATADA deve atender a todas as medidas de segurança necessárias ao manuseio dos
equipamentos.
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5.9.
Todos os equipamentos e ferramentas necessários ao manuseio e instalação dos equipamentos
deverão ser fornecidos pela CONTRATADA que será a responsável pelo manuseio e instalação, por meio de seus
profissionais técnicos qualificados.
5.10. Quando da entrega, os cilindros devem ser estivados nos veículos e transportados de maneira que
não possam se movimentar, cair ou tombar.
5.11. 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.
5.12. Juntamente com a entrega e a instalação dos equipamentos, a CONTRATADA deverá entregar ao
CONTRATANTE toda a documentação técnica e de segurança e fornecer orientação quanto às regras de guarda e
exibição desses documentos.
5.13. Quando da entrega e retirada dos cilindros um funcionário do CONTRATANTE deverá
acompanhar o procedimento e emitir comprovante respectivo das quantidades de cada tipo de cilindro entregue,
contendo a data do fornecimento/devolução a quantidade de gás existente nos cilindros devolvidos, 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, bem como a assinatura o
número da matricula do servidor do CONTRATANTE responsável pela devolução dos cilindros utilizados e
recebimento dos cilindros contendo os gases medicinais que serão utilizados.
5.14. É expressamente proibido o enchimento ou transvase de cilindros dentro ou próximo da área das
Unidades de Saúde.

6. DAS MANUTENÇÕES
6.1. Os critérios para as Manutenções Preventivas e Corretivas dos cilindros de armazenamento dos Gases
Medicinais devem seguir o estabelecido nas normas técnicas vigentes e as prescrições do fabricante dos cilindros,
de forma a garantir a segurança dos profissionais e das instalações das Unidades de Saúde.
6.2 Os procedimentos de manutenção dos cilindros deverão, obrigatoriamente, ser efetuados nas
dependências da Contratada.
6.3 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 atendidos pelo objeto
do presente termo, inclusive, substituindo os cilindros, quando for o caso.

7. DA OBRIGAÇÃO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
7.1.
A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente, nos termos da legislação vigente, pelo
fornecimento parcelado dos Gases Medicinais.
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7.2
Garantir o abastecimento ininterrupto dos Gases Medicinais nas quantidades estabelecidas,
conforme o cronograma de abastecimento;
7.3
Responsabilizar-se pelo atendimento às chamadas para fornecimento não previstas inicialmente
decorrente de situações emergenciais no prazo máximo de 02 (duas) horas a partir do registro comprovado do
chamado junto à Contratada, bem como pelas possíveis variações de demanda em conformidade com o prazo de
entrega estabelecido pelo Contratante.
7.4
Manter atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 24 horas por
dia, sete dias por semana inclusive aos feriados e pontos facultativos, para eventuais solicitações de entrega;
7.5 Portar e apresentar, quando solicitada, a documentação exigida para transporte de cargas perigosas
contendo:
a) Documento de transporte ou Manifesto de carga, relatando para cada substância e artigo objeto do
transporte, o nome apropriado para embarque, a classe ou a subclasse do produto, o número ONU, precedido das
letras “UN” ou “ONU” e o grupo de embalagem da substância ou artigo e a quantidade total por produto perigoso
abrangido pela descrição.
b) Declaração do expedidor, que acompanhe ou componha o documento de transporte para produtos
perigosos, sendo emitido pelo expedidor, declarando que o produto está adequadamente acondicionado para
suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende à
regulamentação em vigor.
c) Certificados de capacitação do veículo e dos equipamentos, expedidos pelo INMETRO – Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial ou por entidade por ele credenciada;
d) Documento comprobatório da qualificação do motorista, previsto em legislação de trânsito de que
recebeu treinamento específico para transportar produtos perigosos;
e) Ficha de emergência, para o caso de qualquer acidente e/ou incidentes, contendo instruções fornecidas
pelo expedidor conforme informações recebidas do fabricante ou importador do produto transportado, que
explicitem de forma concisa:


A natureza do risco apresentado pelos produtos perigosos transportados, bem como as medidas de

emergência;
 As disposições aplicáveis, caso uma pessoa entre em contato com os produtos transportados ou
com substâncias que podem desprender-se deles;
 As medidas que se devem tomar no caso de ruptura ou deterioração de embalagens, ou em caso de
vazamento ou derramamento de produtos perigosos transportados;
 No caso de vazamento ou no impedimento do veículo prosseguir viagem, as medidas necessárias
para a realização do transbordo da carga ou, quando for o caso, restrições de manuseio do produto;
 Números de telefones de emergência do corpo de bombeiros, polícia, defesa civil e órgão de meio
ambiente ao longo do itinerário.
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7.6 Responsabilizar-se pelo transporte dos Gases Medicinais em veículos apropriados para transporte
de cargas perigosas, seguindo a regulamentação vigente (Decreto Lei N.º 96.044 de 18/05/88 e Resolução nº 420
de 12/02/2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT consolidado com as alterações introduzidas
pelas Resoluções nº 701 de 25/8/04, nº 1644 de 26/9/06, nº 2657 de 15/4/08, nº 2975 de 18/12/08 e nº 3383, de
20/01/10);
7.7 Responsabilizar-se pelo transporte, carga e descarga dos cilindros, de sua propriedade no local
estabelecido para entrega, devendo ser transportados na posição vertical, em carrocerias de ferro, de maneira
adequada a garantir a segurança do transporte e do descarregamento;
7.8 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 CONTRATANTE;
7.9 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;
7.10 Identificar os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade;
7.11 Efetuar a aferição e a calibração de equipamentos como válvulas de segurança e alívio,
indicadores de nível, manômetros e reguladores;
7.12 Efetuar imediatamente a troca do equipamento por outro similar sem nenhum ônus adicional ao
CONTRATANTE, em casos de impossibilidade de reparo dos equipamentos cedidos pela CONTRATADA;
7.13 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;
7.14 Entregar Gases Medicinais com identificação da data de envase e validade RDC 70/2008;
7.15 Dispor de pessoal operacional qualificado para os serviços de transporte, carga, descarga,
manuseio e abastecimento, os quais deverão estar devidamente uniformizados e identificados por crachá;
7.16 Dispor de pessoal técnico qualificado para os serviços de instalação e manutenção dos
equipamentos cedidos, e eventuais equipamentos/materiais suplementares, os quais deverão estar devidamente
uniformizados e identificados por crachá;
7.17 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 cilindros;
7.18 Responsabilizar-se pelo cumprimento por parte de sua mão-de-obra das normas disciplinares e de
segurança determinada pelo CONTRATANTE, provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI que
garantam a integridade física dos funcionários;
7.19 Instruir sua mão-de-obra quanto à prevenção de incêndios e demais acidentes de acordo com as
normas vigentes e instituídas pela CIPA e demais órgão competentes;
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7.20 Responder por danos causados direta ou indiretamente 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;
7.21 Designar, por escrito, no ato do recebimento da autorização de serviço, preposto(s) quem tenha(m)
poder para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do contrato;
7.22 Possuir e fornecer todo o ferramental e aparelhagem necessários 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;
7.23 Verificar e conservar as placas de advertência de riscos e de situações de emergência bem como a
sinalização de operação de carga e descarga;
7.24 Responsabilizarem-se por todas as peças, componentes, materiais e acessórios a serem
substituídos nos equipamentos cedidos em comodato (sem ônus adicionais), mantendo o nível de segurança e
desempenho dos equipamentos e sistemas;
7.25 Assegurar a qualidade do Gás Medicinal fornecido ao CONTRATANTE, sempre que solicitado,
documentação de controle de amostras que demonstrem a qualidade do produto, através da emissão de Certificado
de Qualidade com assinatura do responsável técnico;
7.26 Responsabilizar-se por todo o ônus relativo ao fornecimento, inclusive fretes e seguros desde a
origem até sua entrega no local de destino;
7.27 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais ou civis
resultantes da execução do contrato;
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
7.28 Fornecer, à CONTRATADA, a primeira requisição de fornecimento, acompanhada do cronograma de
abastecimento, na data de assinatura do contrato e/ou documento equivalente;
7.29 Fornecer as informações sobre locais e horários para abastecimento;
7.30 Designaro setor responsável pela gestão do contrato e acompanhamento do fornecimento
disponibilizando os respectivos telefones de contato à CONTRATADA;
7.31 Utilizar e manter em perfeitas condições de asseio e segurança os cilindros e Centrais de Distribuição,
proporcionando condições para seu perfeito funcionamento e conservação;
7.32 Usar os cilindros exclusivamente para acondicionamento de Gases Medicinais, da CONTRATADA;
7.33 Devolver à CONTRATADA os Cilindros e Centrais de Distribuição cedidos em comodato caso por
qualquer razão deixe de utilizá-los; e,
7.34 Não permitir a intervenção de estranhos nas instalações dos equipamentos da CONTRATADA.
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7.35 Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário da Contratada que estiver
sem uniforme ou crachá, e/ou que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu
exclusivo critério, julgar inconveniente;
7.36 Determinar à Contratada a substituição de qualquer produto químico, material ou equipamento de cujo
uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não
atendam às necessidades;
7.37 Executar mensalmente a medição do fornecimento, descontando-se do valor devido, o equivalente à
indisponibilidade do fornecimento e por motivos imputáveis à Contratada, sem prejuízo das demais sanções
disciplinadas em contrato.
8. UNIDADES ATENDIDAS POR ESTE TERMO
UNIDADES
HMVSB
UBS ITACURUÇÁ
UBS MURIQUI
UBS JACAREÍ
UBS RANCHITO
UBS IBICUÍ
SAMU

ENDEREÇOS
RUA NILO PEÇANHA Nº 85 CENTROMANGATATIBA
RUA DA IGUALDADE, N°. 50 - CENTRO
RUA BAHIA, S/N - CENTRO
ALAMEDA VALDOMIRO JOSÉ, S/N
RUA DO ATALHO, S/N - PRAIA DO SACO
RUA ANGELO FERRO, S/N
RUA SARGENTO BEZERRA S/N - RANCHITO

9 . DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO
9.1 Após o recebimento e conferência dos gases medicinais comprimidos armazenados em cilindros
por parte dos responsáveis pela Gestão e Fiscalização do Instrumento, estes farão o devido atesto no verso da
Nota Fiscal e a mesma será enviada via CI à Diretoria Administrativa, que remeterá ao FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE, para pagamento.
9.2 O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias úteis a contar do recebimento da Nota Fiscal por parte
do Fundo Municipal de Saúde.
9.3 Além da NF Eletrônica, a Empresa deverá apresentar Certidão Negativa de Débitos - CND da empresa
e Certificado de Regularidade de Situação - CRS junto ao FGTS e outros documentos que podem ser solicitados
pela Controladoria Geral do Município e pela Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil.
9.4 Para avaliação dos serviços executados serão realizadas medições mensais, sempre no ultimo dia útil
de cada mês.
9.5 Realizada a medição pelo licitante, será encaminhada à Secretaria de Municipal de Saúde que terá até
02(dois) dias para aprová-la. Juntamente com a medição serão enviados os relatórios dos serviços efetivamente
executados.
9.6 A contratada deverá então, enviar juntamente com a nota fiscal as certidões negativas de débitos
relativos aos tributos federais e a divida da união, do INSS, FGTS e CNDT, obrigatoriamente.
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10. DOS RECURSOS
10.1 O pagamento do fornecimento dos materiais constantes deste TERMO DE REFERÊNCIA será feito
com recursos do MAC e do PAB.
11. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
11.1 A GESTÃO do referido INSTRUMENTO será exercida pela Secretária Municipal de Saúde,
11.2 Os FISCAIS do instrumento, serão designados por meio de Portaria Publicada em até 05 (cinco) dias
após a assinatura do instrumento, que poderão indicar outros servidores para o acompanhamento do recebimento e
dispensação dos medicamentos.
12. DAS SANÇÕES
12.1 A Secretaria Municipal de Saúde instaurará o devido processo administrativo para aplicar as sanções
administrativas cabíveis, quais sejam, conforme art. 87 da Lei nº 8666/93, rescisão unilateral e consequências,
previstas no art. 80 da Lei de Licitações, respeitando-se sempre o contraditório e a ampla defesa.
13. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
13.1 O prazo de execução do Objeto será de 12 meses a partir da publicação do futuro Instrumento.
13.2 Devido a execução do objeto possuir caráter de continuidade a Secretaria Municipal de Saúde e
Defesa Civil a seu critério poderá recorrer a confecção de Instrumento contratual com valor estimado.

ESTIMATIVA DE PREÇOS

ITEM

1

DESCRIÇÃO

APRES. QUANT.

R$
UNITÁRIO

R$
TOTAL

OXIGÊNIO MEDICINAL
COMPRIMIDO

m³

73.800

R$ 9,28

R$ 684.864,00

AR COMPRIMIDO MEDICINAL

m³

18.000

R$ 11,77

R$ 211.770,00

OXIDO NITROSO MEDICINAL

kg

180

R$ 20,51

R$ 3.692,40

R$
GLOBAL

R$
900.326,40
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ATT.: Sr. Pregoeiro
Prezado Senhor,
Atendendo a consulta formulada através do Pregão Presencial N.º 004/2018, para Registro de
Preços referente ao Processo Administrativo N.º 12400/17, apresento-lhe as Propostas para
A presente licitação visando à contratação de empresa especializada para fornecimento
parcelado de GASES MEDICINAIS através de cilindros de alta pressão, dentro dos
padrões estabelecidos pela ANVISA e ABNT, incluindo a cessão em COMODATO DOS
CILINDROS, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, que integra
o presente edital, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Termos de Referência Anexo I, nas seguintes condições:
1) Cotamos para o objeto em licitação e para cada item fornecido do Anexo I.
ITEM

1

DESCRIÇÃO

APRES.

QUANT.

OXIGÊNIO MEDICINAL
COMPRIMIDO

m³

73.800

AR COMPRIMIDO MEDICINAL

m³

18.000

OXIDO NITROSO MEDICINAL

kg

180

R$
UNITÁRIO

R$
TOTAL

R$
GLOBAL

2) O Prazo de Validade da presente Proposta é de 60 (sessenta) dias contados da data da
entrega da presente.
3) Informações Complementares:
a) Dados da Proponente:
I - Razão Social: ____________________________________________;
II - CNPJ: _____________________ Insc. Est.: ___________________;
III - Insc. Municipal: _________________________________________;
IV - Endereço: ______________________________________________;
V - Telefones: _______________________Fax: ___________________;
VI - E-Mail: ________________________________________________;
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VII - Banco: ____________________; Agência/nº.: ________________;
VII - Conta-Corrente nº.: _____________________;
b) Dados do representante legal que assinará o termo de contrato, conforme
consta no contrato social ou procuração:
I - Nome: ______________________________________________;
II - Nacionalidade: ____________ Profissão: __________________;
III - Estado Civil: ______________ Identidade n°: _______________;
IV - Órgão Exp.: _____________ Data de Emissão: ___/___/_____; e
V - CPF: ____________________________________;

(local) _____________, em ___ de ______________ de 2018.
__________________________________________
(Assinatura do representante legal)
Nome: ____________________________________
CPF: _____________________________________
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ANEXO III
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
A empresa ___________________________________, com sede na , C.N.P.J. n°
, representada pelo(a)

Sr.(a)

________________________________, pela

presente

Sr.(a)

___________________________________,

CREDENCIA

o(a)

___________________________ (cargo) portador(a) do R.G. n° ______________________ e
C.P.F. n° ___________________________, a participar em todas as fases do procedimento
licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial N.º 004/2018 para Registro de Preços
referente aos Processos Administrativos N° 12400/17, instaurado por essa Prefeitura
Municipal de MANGARATIBA.
Na qualidade de representante legal da empresa acima referida, outorga-se ao(à) acima
credenciado(a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de Recurso.

Assinatura Representante Legal da Empresa
Nome:

_________________________________________
___

R.G.:

_________________________________________
___

CPF.:

_________________________________________
__

Cargo:

_________________________________________
___
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa ___________________________________, com sede na , C.N.P.J. n°
___________________,

por

intermédio

de

seu

representante

legal

(a)

Sr.(a)

__________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e do CPF
nº
N.º

____________________
004/2018

para

participante

Registro

de

da

Preços

licitação
referente

modalidade
aos

Pregão

Processo

Presencial

Administrativo

N° 12400/17, declara que atendeu a todas as exigências habilitatórias e que detém
capacidades técnico-operacional (instalações, aparelhamento e pessoal) para fornecimento do(s)
objeto(s) para o(s) qual(is) apresentamos proposta.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

(local) ____________, em __ de __________ de 2018.
_______________________________________________
(assinatura do representante legal da empresa proponente)
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa ___________________________________, com sede na , C.N.P.J.
n°_____________,

por

intermédio

Sr.(a)_________________________,

de

portador(a)

seu
da

representante
Carteira

de

legal

Identidade

(a)
nº

-

________________ e do CPF nº ____________________ Declara para fins de direito, na
qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial
N.º 004/2018 pra Registro de Preços aos Processo Administrativo N° 12400/17,
instaurado por essa Prefeitura Municipal de MANGARATIBA, que não fomos declarados inidôneos
para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

(local) ____________, em __ de __________ de 2018.

_______________________________________________
(assinatura do representante legal da empresa proponente)

___________________________________________________________________________________
Comissão Permanente de Licitações

Página - 35 - de 48

Processo N.° 12400/2017

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Adjunta de Suprimentos
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rub:______ Folhas: ______

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIÊNCIA E DEMAIS INFORMAÇÕES

Referência: Pregão Presencial N.º 004/2018.

.......................................................... ............
. . . , inscrita no CNPJ n.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , portador(a) da Carteira de
Identidade nº . . . . . . . . . . . .e do CPF nº . . . . . . . . . . , DECLARA, para todos os fins de
direito:
- A inexistência de superveniência de fato impeditivo da habilitação, nos termos do § 2º, art. 32
da Lei nº 8.6666/93 e com as alterações posteriores.
- Não possui nenhum servidor público municipal em seu quadro funcional.
- Garante o prazo de validade da presente declaração por 60 (sessenta) dias corridos a partir da
data da apresentação da proposta.
- Os sócios da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do Poder Público Municipal (Prefeito,
Vice-Prefeito, Vereadores ou Servidores Municipais) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou
consanguíneo até o segundo grau, ou por adoção, nos termos do Art. 108 da Lei Orgânica
Municipal.
- Não estar cumprindo às sanções prescritas nos incisos III e IV do Art. 87 da Lei Federal
8.666/93.
Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorrência de qualquer evento
impeditivo posterior.
. . . . . .
(local e data)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(representante legal)
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Observação: A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da
licitante e estar assinada pelo representante legal da empresa.
ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO
DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa ___________________________________, com sede na , C.N.P.J. n°
_______________________,

por

intermédio

de

seu

representante

legal

(a)

Sr.(a)

________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e do CPF nº
____________________
N.º

004/2018

para

participante
Registro

de

da
Preços

licitação

modalidade

referente

aos

Pregão

Processo

Presencial

Administrativo

N° 12400/17, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma e sob as penas
impostas pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (

).

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

(local) ____________, em __ de __________ de 2018.
_______________________________________________
(assinatura do representante legal da empresa proponente)
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU
ACESSO À DOCUMENTAÇÃO
A

empresa

_________________________________________________________________________, com
sede

na

_______________________________________________________________________,
C.N.P.J. n° __________________, por intermédio de seu representante legal (a) Sr.(a)
________________________________,

portador(a)

da

Carteira

de

Identidade

nº

-

_______________________ e do CPF nº __________________________, participante da
licitação modalidade Pregão Presencial N.º 004/2018 para Registro de Preços referente aos
Processo Administrativo N.° 12400/17, declara que recebeu os documentos e tomou
conhecimento de todas as informações constantes do Edital supracitado, inclusive as re lativas ao
Sistema de Registro de Preços.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

(local) ____________, em __ de __________ de 2018.
_______________________________________________
(assinatura do representante legal da empresa proponente)

Dados adicionais:
Tel.:__________________________________________
E-mail.: ______________________________________
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ANEXO IX
MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Ofício .....: 004/2018

Rio de Janeiro, ____ de ____________ de 2018.

À
(nome da empresa adjudicatária)
(endereço completo)
Cidade/RJ
Estado
Assunto: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (Caput do art. 62 e § 4º do mesmo art., da Lei
Nº. 8.666/93)
Licitação na Modalidade de Pregão Presencial Para Registro de Preços nº. 004/2018.
Att.: Sr(a).
Prezado Senhor(a),
Com vista ao consignado o Edital do Pregão Presencial N.º 004/2018, juntamente com a Ata
de
Registro
de
Preços,
realizado
no
dia
XX/XX/2018,
na
sede
___________________________________, AUTORIZAMOS o fornecimento do(s) produto(s),
conforme a seguir:
ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS E QUANTIDADES A SEREM ENTREGUES:
ITEM

DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DA GRAMATURA

QUANT UNIDADE

DISPOSIÇÕES GERAIS:


Os produtos deverão ser entregues igualmente como consta no Edital e seus Anexos,
indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s),
devendo este constar na própria embalagem, obedecendo-se aos critérios editalícios;



O pagamento será feito no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data em que for
atestado o fornecimento que não poderá ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias corridos,
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contados da data da efetiva entrega do produto, nos termos do subitem 19 do Edital e
seus Anexos;


As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá
em no máximo 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida;



Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação
que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que
isso gere direito a qualquer compensação;



Os pagamentos dos materiais advindos dos acréscimos previstos no art. 65, da Lei n.º
8.666/93, serão efetuados nas mesmas condições contratuais sobre os valores
apresentados nas respectivas propostas;



A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da (o) ______________, sito a
_______________- MANGARATIBA – RJ. – CEP. 23.860-000, inscrito no CNPJ sob o nº.
_____________;



Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irreajustável, ficando por conta do fornecedor
todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os
mesmos;



Se quando da efetivação do pagamento os documentos comprobatórios de situação regular
em relação ao INSS e ao FGTS, apresentados em atendimento às exigências de habilitação,
estiverem com a validade expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação dos
documentos que atestem a sua regularidade logo após a anuência da Autorização de
Compra;



A não entrega do(s) produto(s), perfeitos e em condições de uso imediato, na data
pactuada na licitação, implicará nas sanções nela previstas;



O recebimento será acompanhado e fiscalizado pelo(a) servidor(a) designado pela
Secretaria de Saúde.

Nome do Requisitante
Função:_______
Matr.:________

Nome: Secretário / Diretor / Responsável
Ciente e de Acordo
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ANEXO X
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO XXX/2018.
PROCESSO N.º 12400/2017
OBJETO: A presente licitação visa à contratação de empresa
especializada para fornecimento parcelado de GASES
MEDICINAIS através de cilindros de alta pressão, dentro
dos padrões estabelecidos pela ANVISA e ABNT, incluindo a
cessão em COMODATO DOS CILINDROS, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, que integra
o presente edital, pelo período de 12 (doze) meses.

Aos _____ dias do mês de _________ de 2018, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede no Paço Municipal - Praça
Robert Simões, 92 – Centro – Mangaratiba – RJ. Inscrito no CNPJ sob o Nº 29.138.310/0001-59 e
neste ato representado por (ordenador de despesa), Sr. _______________, naturalidade:
__________, estado civil: ___________, profissão: __________, identidade nº ___________,
CPF nº ___________, e do outro lado a empresa a seguir descrita e qualificada,:
____________________,

CNPJ:_______________,
Insc.
Est.:
___________________;
Endereço:______________________ Telefones:______________, Fax:___________________;
nos termos da Lei Federal N.º 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal N.º 1504, de 05
de setembro de 2007, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei
Federal N.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores alterações, e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie , Lei Complementar N.º 123, e suas posteriores alterações, todos
representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserida nos autos,
resolvem REGISTRAR OS PREÇOS PARA A EMPRESA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com o valor
para o presente pregão de R$ XXXXXXX,XX (___________); conforme decisão exarada no
Processo Administrativo N° 12400/2017 e devidamente HOMOLOGADA, referente ao PREGÃO
PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 004/2018.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES
1.1 - Registro de preços, visando à contratação de empresa especializada para fornecimento
parcelado de GASES MEDICINAIS através de cilindros de alta pressão, dentro dos padrões
estabelecidos pela ANVISA e ABNT, incluindo a cessão em COMODATO DOS CILINDROS, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses
improrrogáveis, conforme Termos de Referência - Anexo I, que integra o presente edital.
ITEM

1

DESCRIÇÃO

APRES.

QUANT.

OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO

m³

73.800

AR COMPRIMIDO MEDICINAL

m³

18.000

OXIDO NITROSO MEDICINAL

kg

180

R$
UNITÁRIO

R$
TOTAL

R$
GLOBAL
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA EMBALAGEM
2.1 - Os produtos deverão ser entregues no endereço constante no Anexo I do Termo de
Referência, nas quantidades solicitadas e embaladas de acordo com as condições técnicas exigidas
para o transporte da origem ao destino.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA ROTULAGEM
3.1 - O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente e no rótulo das
embalagens (primária e secundária), deverão estar impressas, de forma clara e indelével, as
seguintes informações:
a) Identificação do produto;
b) Nome e endereço da empresa;
c) Peso líquido;
d) Condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo para armazenamento e para
transporte (embalagem secundária);
CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO MATERIAL
4.1 - O material será recebido pelo (a) servidor(a) responsável designado pela Secretaria
Municipal de Saúde;
4.2 - Caberá ao servidor (a) responsável pré-falada, no ato de recebimento, certificar-se de que
cada produto esteja sendo entregue na forma e condições estabelecidas no edital, sob pena de
responsabilidade funcional.
4.3 - A verificação das embalagens primária e secundária do(s) produto(s) recebido(s) é da
competência indelegável da Comissão que deverá, a cada recebimento, certificar se atende às
exigências constantes do Anexo I do presente edital.
4.4. É, também, da inteira responsabilidade do servidor (a) responsável o condicionamento e
guarda dos produtos recebidos, enquanto não entregues aos respectivos requisitantes, cabendo a
estes, a partir do recebimento do objeto requisitado, a responsabilidade pelos procedimentos de
acondicionamento, guarda e conservação até o uso final.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS
5.1. O Preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o
constante da Ata de Julgamento e do Histórico do Pregão em anexo, que foi devidamente
Homologado pelo _____________.
5.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas
e condições constantes do Edital do Pregão, que a precedeu, na íntegra, o presente instrumento
de compromisso.
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CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data final do período de
adimplemento da obrigação, através de crédito em conta-corrente ou cheque administrativo,
mediante a apresentação de fatura emitida pela Contratada em correspondência a entrega do
objeto, acompanhada dos comprovantes de regularidade junto ao INSS e CNDT. Os fiscais do
contrato conferirão a execução em conformidade com o edital. O processamento do pagamento
observará a legislação pertinente à liquidação da despesa pública.
6.2 - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorra de ato ou fato atribuível à
Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA pro rata die, a título de compensação financeira, que
será o produto resultante da multiplicação desse índice do mês de atraso.
6.3 - Por eventuais atrasos injustificados, serão devidos à Contratada, juros moratórios de
0,01667% ao dia, alcançando ao ano 6% (Lei federal n.º 10.406/02, art. 406). Entende-se por
atraso o prazo que exceder a 30 (trinta) dias da apresentação da fatura, suspendendo-se a
fluência do prazo se a fatura houver de ser retificada por erro da Contratada.
6.4 - Da previsão de descontos por antecipação de pagamento seja inferior a trinta dias,
contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela a contratante terá um
desconto de 0,01667% ao dia, alcançando ao mês o Maximo de 0,50%(meio por cento) (Lei
federal n.º 10.406/02, art.406). Entende-se por antecipação o prazo que não se exceda a 30
(trinta) dias da apresentação da fatura.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL DE ENTREGA E DO PRAZO
7.1 –
UNIDADES
HMVSB
UBS ITACURUÇÁ
UBS MURIQUI
UBS JACAREÍ
UBS RANCHITO
UBS IBICUÍ
SAMU

ENDEREÇOS
RUA NILO PEÇANHA Nº 85 CENTROMANGATATIBA
RUA DA IGUALDADE, N°. 50 - CENTRO
RUA BAHIA, S/N - CENTRO
ALAMEDA VALDOMIRO JOSÉ, S/N
RUA DO ATALHO, S/N - PRAIA DO SACO
RUA ANGELO FERRO, S/N
RUA SARGENTO BEZERRA S/N - RANCHITO

CLÁUSULA OITAVA - CONTROLE DE QUALIDADE
8.1 - A avaliação da qualidade do produto ora licitado com relação à descrição, características,
embalagem, peso líquido e rotulagem especificados no Edital será procedida por ocasião da
entrega e, sempre que o servidor(a) responsável da Secretaria julgar necessário, poderão exigir
amostra, correndo à expensas do fornecedor do produto as despesas decorrentes da análise e
teste de qualidade dos produtos.
8.2 – A Secretaria Municipal de Saúde que indicará o servidor para acompanhar a execução da Ata
de Registro de Preços, que atestará o recebimento provisório e definitivo dos produtos licitados,
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sendo sua confirmação definitiva condicionada ao cumprimento de exigências constantes da
respectiva Ata.
8.3 - Na hipótese de o produto não corresponder às exigências previstas no edital do presente
certame, será devolvido a qualquer tempo e condicionado à substituição pelo fornecedor, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, ficando de logo entendido que fornecimento parcelado de
GASES MEDICINAIS através de cilindros de alta pressão, dentro dos padrões estabelecidos
pela ANVISA e ABNT, incluindo a cessão em COMODATO DOS CILINDROS, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, aceitará
apenas uma única substituição, sem qualquer ônus para o Município, independentemente da
aplicação das penalidades cabíveis.
8.4 - Em caso de troca do produto, em função do que se contém no item anterior, todos os custos
de armazenagem incluindo carga, descarga e movimentação de estoque relativos ao período,
deverão correr por conta exclusiva do fornecedor.
8.5 - A avaliação da qualidade do produto será efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde, não
exclui a responsabilidade da empresa fornecedora ou o fabricante, pela qualidade do produto
entregue dentro dos limites estabelecidos em lei, ou especificados em cláusula própria constante
do contrato.
CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
9.1 - A presente Ata de Registro de Preços ora firmada entre a Secretaria Municipal de Saúde e a
empresa referida no preâmbulo deste instrumento, terá validade de no máximo 12 (doze) meses,
contados a partir da data de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
10.1 – O atraso injustificado na entrega de materiais licitados após o prazo preestabelecido no
Edital sujeitará o contratado a multa, na forma estabelecida a seguir:
10.1.1 – 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 (quinze) dias;
10.1.2 – 1% (um por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º (trigésimo) dia de
atraso, configurando-se após esse prazo a inexecução do contrato;
10.2 – As multas a que se refere o item acima incidem sobre o valor do pedido e serão
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, quando for o caso,
cobradas judicialmente.
10.3 – Pela inexecução total ou parcial, será aplicada, as seguintes penalidades, sem prejuízo
das demais sanções legalmente estabelecidas:
10.3.1 – multa por atraso a cada dia após o prazo previsto no subitem 10.1.2, no valor de 10%
(dez por cento), calculada sobre o valor do pedido, caso não sejam cumpridas fielmente as
condições pactuadas;
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10.3.2 – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração por período não superior a 05 (cinco) anos;
10.3.3 – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
PARÁGAFO ÚNICO – A aplicação da sanção prevista no subitem 10.3.1, não prejudica a
incidência cumulativa das penalidades dos subitens 10.3.2 e 10.3.3, principalmente, sem
prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou
caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas,
facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
10.4 – A aplicação das penalidades previstas neste item é de competência exclusiva da
Secretária Municipal de Saúde em atendimento ao órgão requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO
11.2 - O preço registrado poderá ser cancelado pelo Município de Mangaratiba nos termos das
disposições fixadas no Decreto N.º 1504, de 05 de setembro de 2007.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito:
12.1.1 – Pela Secretaria Municipal de Saúde, em despacho fundamentado pela sua secretária.
12.1.2 - Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de
Preços.
12.1.3 - Se o fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade
requisitante não aceitar sua justificativa.
12.1.4 - O fornecedor der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente de presente Ata
de Registro de Preço.
12.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contato decorrente desta
Ata de Registro de Preços.
12.1.6 - O Valor apresentado se apresentar superior ao registrado.
12.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas.
12.1.8 - No caso de endereço incerto, inacessível ou ignorado.
12.2 - Pela empresa, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de
cumprir às exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. No caso, a
solicitação para cancelamento do valor registrado deverá ser formulada com a antecedência 30
(trinta) dias, facultada a Prefeitura Municipal de Mangaratiba à aplicação das penalidades cabíveis.
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12.3 - A comunicação do cancelamento do valor registrado, no caso previsto no item 12.1.1 será
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante
ao expediente administrativo que tiver dado origem ao registro do valor.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
13.1 - A empresa se obriga a manter-se, durante toda a validade deste registro, em
compatibilidade com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 - Esta Ata de Registro de Preços é regida pelo Decreto Municipal nº. 1504 de 05 de
setembro de 2007, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações.
14.2 - Os prazos previstos nesta Ata serão contados nos termos do art. 110 da Lei Federal
8.666/93 com as alterações posteriores.
14.3 - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta
Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto ocorra após seu
vencimento.
14.4 - Quando se tratar de empresa representante comercial caber-lhe-á, a cada entrega,
apresentar Nota Fiscal da compra do produto emitida pelo respectivo produtor, fabricante ou seu
legítimo representante.
14.5 - As partes elegem o Foro da comarca de Mangaratiba, para dirimir qualquer litígio
decorrente da presente Ata que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas nesta Ata, firmam:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA:
_______________________________________
Secretaria Municipal de Saúde
PELA EMPRESA:
XXXXXXXXXXXXXXXX.
______________________________________
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF:______________________
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ANEXO XI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
Pregão Presencial N.° 004/2018
(Identificação

completa

do

representante

da

licitante),

como

representante

devidamente

constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado
(Licitante/Consórcio), para fins do do Edital de Pregão Presencial N.° 004/2018, declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) A proposta apresentada para participar do Pregão Presencial N.° 004/2018 foi elaborada de
maneira independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregão Presencial N.° 004/2018 por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
(b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial
N.° 004/2018 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou
de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial N.° 004/2018 quanto a participar ou
não da referida licitação;
(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial N.° 004/2018
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do
objeto da referida licitação;
(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial N.° 004/2018
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Mangaratiba antes da abertura oficial das
propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.
______________________________, em ___ de ___________________ de 2018.
____________________________________________________
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)
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ANEXO XII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

____________________________________, com sede na ________________________, inscrita
no CNPJ nº ______________________, vem, por intermédio do representante legal o(a) Sr.(a)
______________________, portador(a) da carteira de Identidade n _______ e do CPF/MF n
__________________, DECLARAR, sob as penas da Lei, que é ___________________(MICRO
EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para efeito de
qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no
parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar n 123/2006 e 147/2014, estando apta a usufruir dos
direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente
impeditivo da participação no presente certame.

.....................................
(local e data)
..........................................................
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