PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 007/ 2017
(tipo Menor Preço Global)
1. PREÂMBULO:
1.1.
A Prefeitura Municipal de Saquarema do Estado do Rio de Janeiro, através de sua Pregoeira,
Senhora Valéria Santana Herdy, torna público que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL, Tipo menor preço global, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, em atendimento a
Secretaria de Saúde, através do Processo Administrativo nº 1982 /2017.
1.1.1 O PREGÃO será disciplinado por este EDITAL e seus elementos integrantes, pela Lei Federal nº
10.520, de 17 / 07 / 2002, publicada no DOU. de 18 / 07 / 2002, e no que couber pela Lei Federal
8.666/93 e pelas normas editadas na Lei nº 123 de 14 de dezembro de 2006.
1.1.2. O PREGÃO será realizado dia 23 de Fevereiro de 2017 com início às 15:00 horas, na Sala da
Comissão de Licitação, à Rua Coronel Madureira, nº 77 – Centro – Saquarema-RJ.
2. DO OBJETO DO PREGÃO:
2.1. Esta Licitação tem por objeto a aquisição de gases medicinais para atender as necessidades da
HMNSN e dos POSTOS 24 HORAS da rede pública de saúde desde Município pelo período de 12 (doze)
meses, conforme Processo Administrativo nº 1982/2017.
3. TIPO DO PREGÃO:
3.1. Este PREGÃO é do tipo menor preço global e será vencedor o proponente que apresentar o menor
preço global.
4. COMISSÃO E EQUIPE DE APOIO
4.1. O PREGÃO será conduzido pela PREGOEIRA, Valéria Santana Herdy, auxiliada pela EQUIPE DE
APOIO, composta por Joyce Barbosa Rogerio, e Marcelo de Carvalho Dantas, conforme designação
contida na Portaria Nº 120/2017.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
5.1. A despesa decorrente do presente pregão está estimada em R$ 939.096,60 (novecentos e trinta e
nove mil noventas e seis reais e sessenta centavos), que correrá por conta do PT:
10.302.0029.2.088.000 ND: 3.3.90.30 Ficha: 393 Fontes: 3101, do orçamento vigente na Secretaria
Municipal de Saúde.
6. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
6.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da
contratação, que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.
6.2. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de
interessados que se encontrem sob falência, solvência, concordata, concurso de credores, dissolução e
liquidação, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com
suspensão do direito de licitar, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
7. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (A) E DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO (B):
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7.1. Os ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (A) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B) deverão ser
apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados e indevassáveis, contendo
cada um deles, em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

ENVELOPE A - PROPOSTA DE PREÇOS
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
EDITAL DE PREGÃO Nº X X X X / 2017
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
C. N. P. J
ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
EDITAL DE PREGÃO Nº X X X X / 2017
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
C. N. P. J
7.2. A PROPOSTA DE PREÇOS (A) e os documentos referentes deverão ser apresentados em 1
(uma) via, redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de
uso corrente, sem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise, datada e assinada na
última folha e rubricada nas demais pelo representante legal ou pelo Procurador, juntando-se
a Procuração.
7.2.1. A apresentação dos documentos integrantes do ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS (A)
obedecerá também os comandos contemplados no item 7 e subitens.
7.2.2. A proponente somente poderá apresentar uma única PROPOSTA DE PREÇOS.
7.3. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B) poderão ser apresentados em original, por cópias
simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração, ou
por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet,
preferencialmente preparados em pasta, para que não existam documentos soltos.
7.3.1. A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do
original a PREGOEIRA, por ocasião da abertura do ENVELOPE B, para a devida autenticação.
7.3.1.1. Para fim da previsão contida no subitem acima, o documento original a ser
apresentado não deve integrar o ENVELOPE.
7.3.1.2. O documento expedido via Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados terão,
sempre que necessário, suas autenticidades / validades comprovadas por parte da
PREGOEIRA.
7.3.1.3. A PREGOEIRA não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade
referida, e não tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à
forma exigida, a proponente será inabilitada.
7.3.2. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua
estrangeira, deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzidos
para o português por tradutor público juramentado.
7.3.3. Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições /
emissões não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos envelopes.
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7.3.4. Na hipótese dos documentos exigidos no subitem 9.1 que consignarem a existência de
qualquer débito, o proponente deverá apresentar comprovante(s) de ato(s) que suspenda(m)
sua(s) exequibilidade(s).
8. CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇOS (A):
8.1. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá:
a) apresentar o número do Processo e número deste PREGÃO;
b) apresentar a razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e
endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato;
c) apresentar a descrição detalhada do objeto do PREGÃO, com a indicação da procedência e
contendo as principais características (cor, marca, medidas, modelo, peso, tipo etc.), e, se
couber forma de acondicionamento, em conformidade com as especificações contidas no
ANEXO V; a descrição referida deve ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
d) apresentar prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de
sua apresentação.
e) incluir nos preços propostos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao
cumprimento integral do objeto do PREGÃO, envolvendo, entre outras despesas, tributos de
qualquer natureza, frete, embalagem etc.
8.2. A proponente deverá cotar todos os itens do Pregão, não sendo admitido, todavia,
cotação inferior à quantidade prevista nos itens.
9. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B):
9.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO são os
seguintes:
(A) HABILITAÇÃO JURÍDICA
a.1) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
a.2) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de
documentos de eleição de seus administradores;
a.3) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada da prova de
composição da Diretoria em exercício;
a.4) No caso de Microempreendedor Individual incluir o Certificado da Condição de
Microempreendedor
Individual
–
CCMEI,
disponível
em
http://www.portaldoempreendedor.com.br.
a.5) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
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a.6) Na hipótese de existir alteração nos documentos citados em a1 e a2, posteriormente a
constituição da firma ou sociedade, os referidos documentos deverão ser apresentados de
forma consolidada, contendo todas as cláusulas em vigor.
(B) REGULARIDADE FISCAL
b.1) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal através de:
b.1.1) apresentação do Cartão do CNPJ
b.1.2) Certidão de Regularidade de Tributos Federais e Dívida Ativa da União,
b.1.3) Certidão de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS
b.1.4) Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS
B.2 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual através de:
b.2.1) Certificado da inscrição Estadual
b.2.2) Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais – ICMS
b.2.3) Certidão de Regularidade da Dívida Ativa Estadual- PGE
B.3 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal através de:
b.3.1 Certidão de Regularidade de Tributos Municipais da sede da empresa, ou outra
equivalente, na forma da lei.
9.2 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
9.3 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.
9.4 A não regularização na documentação no prazo previsto no item 9.3, implicará decadência
do direito a contratação, sem prejuízos das sanções.
9.5. REGULARIDADE TRABALHISTA
a) Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
b) Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas praticados em face de trabalhadores menores, em
obediência à Lei nº 9.854/99, que deverá ser emitida junto à Delegacia Regional do Trabalho
no Estado do Rio de Janeiro, para as licitantes sediadas fora do Estado do Rio de Janeiro, a
certidão deverá ser emitida pelo órgão competente no Estado onde a firma tem sua sede ou
Declaração firmada pelo licitante em cumprimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da
Constituição da República, modelo Anexo V deste Edital, de que não emprega menor de
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dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que não emprega menor de
dezesseis anos, sob as penas da lei.
9.5.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (de acordo com art.30 da Lei Federal n° 8.666/93)
a) As licitantes deverão apresentar pelo menos 01 (um) atestado fornecido por empresa
jurídica de direito público ou privado que comprove o desempenho de atividade para o objeto
desta licitação. O atestado de capacidade técnica deverá conter minimamente as seguintes
informações: nome da empresa, endereço, nome do profissional responsável, telefone para
contato e descrição dos serviços realizados.
9.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
9.6.1. Prova de possuir capital social mínimo devidamente integralizado ou Patrimônio Líquido
igual ou superior a 5% (cinco por cento) do valor do orçamento, admitida a atualização para a
data da apresentação da proposta através de índices oficiais. A comprovação será
obrigatoriamente feita pelo Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e
devidamente registrado, ou pelo Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último
exercício social, na forma da Lei.
9.6.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do resultado do último exercício, já
exigíveis e apresentado na forma da lei, conforme disposto no Art. 31, I da Lei 8.666/93,
devendo apresentar este balanço Índice de Liquidez Geral (ILG) > 1. Será considerado como
Índice de Liquidez Geral o coeficiente da soma do Ativo Circulante com o Realizável em Longo
Prazo, dividido pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, obedecendo a
seguinte fórmula:
ILG =
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
9.6.3 – Conforme instituído no Art. 33 da Lei Complementar Municipal 105/2012, o
MEI/ME/EPP estão isentos de apresentar os documentos dos itens 9.6.1 e 9.6.2.
9.7. Declaração de que a proponente não tem, em seu quadro funcional, menor de 18
(dezoito) anos cumprindo trabalho noturno, perigoso, ou insalubre, e menor de 16 (dezesseis)
anos desempenhando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14
(quatorze) anos. Facultada a utilização do modelo, Anexo II.
9.8. Para empresas não sediadas no Estado do Rio de Janeiro, a Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual, deverá ser apresentada conforme orientação legal de cada ente Estadual.
9.9. Fica a licitante obrigada a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência e de fato
impeditivo à habilitação (ANEXO I); facultada a utilização do modelo.
9.10. A apresentação do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL emitido pela Prefeitura
Municipal de Saquarema substitui os documentos enumerados no subitem 9.1. Letras a, b, 9.2,
e 9.5 se atualizado nos 03 dias que antecedem a licitação.
9.11. Qualquer documento indispensável para a obtenção do CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL com prazo de validade vencido deverá ser regularizado, impondo-se, para tanto, a
apresentação do(s) mesmo(s) juntamente com a documentação contemplada no subitem 9.1,
b e seguintes, e 9.2.
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9.12. A regularização da documentação aludida no 9.1, também poderá ser levada a efeito na
própria sessão, cuja certidão / documento utilizada para a finalidade deverá observar as
previsões contidas no item 7 e subitens .
9.13. Não será aceito protocolo de entrega ou solicitação de substituição de documento
àquele exigido no presente EDITAL e seus ANEXOS.
10. CONSULTA DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL:
10.1. O EDITAL poderá ser consultado por qualquer interessado na à Rua Coronel Madureira,
nº 77 – Centro – Saquarema-RJ, durante o expediente normal do órgão licitante, no seguinte
horário: das 9:00 às 17:00 horas.
10.2. O EDITAL será entregue a qualquer interessado durante período, horário e local
especificados acima.
10.3. Este Edital será publicado em conformidade com a legislação vigente.
11. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL:
11.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o
ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 2 (dois) dias
úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
11.1.1. A pretensão referida no subitem 11.1. pode ser formalizada por meio de requerimento
endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e
horário constantes do subitem 10.1.
11.1.2. Dúvidas poderão ser equacionadas pelo telefone (22) 2651 - 2136. Porém, somente
aquelas de caráter estritamente informal.
11.1.3. Os esclarecimentos deverão ser prestados por parte da autoridade subscritora do
edital, passando a integrar os autos do PREGÃO, dando-se ciência às demais proponentes.
12. PROVIDÊNCIAS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:
12.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de
impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de
até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
12.1.1. A petição deverá ser protocolada no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal
Saquarema-RJ, a Pregoeira.
12.1.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela
autoridade subscritora do ato convocatório do pregão no prazo indicado por lei, que, além de
comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO.
12.1.3. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige desde que implique
em modificação (ões) do ato convocatório do PREGÃO, além da(s) alteração (ões)
decorrente(s), divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova
data para a realização do certame.
13. CREDENCIAMENTO:
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13.1. Aberta a fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGÃO deste
EDITAL, o representante da proponente entregará ao PREGOEIRO documento que o credencie
para participar do aludido procedimento, respondendo por sua representada e representandoa, devendo, ainda, identificar-se e exibir a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente, com fotografia.
13.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou
instrumento particular, sempre acompanhado do contrato social ou outro instrumento
constitutivo da eventual proponente, diretamente vinculado à correspondente natureza
jurídica, com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as etapas
/ fases do PREGÃO, apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (A) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(B), formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de
formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir
expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestarse imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da
sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO,
enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, ficando facultada a adoção do
modelo contido no ANEXO III.
13.2.1. Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, impõe-se a
comprovação da capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário, o que
pode ser levado a efeito por meio do(s) documento(s) exigido(s) no subitem 13.2. ou qualquer
outro que comprove os poderes do mandante para a outorga.
13.3. Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente
ou assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de procuração ou
instrumento particular, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto / Contrato Social ou
documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
13.4. É admitido somente um representante por proponente, cuja ausência da sessão
importará a imediata exclusão da respectiva credenciada, salvo autorização expressa da
PREGOEIRA.
13.5. A ausência da documentação referida ou a apresentação em desconformidade com as
exigências previstas impossibilitará a participação da proponente neste PREGÃO.
13.6. Desenvolvido o CREDENCIAMENTO das proponentes que comparecerem, a PREGOEIRA
declarará encerrada esta etapa / fase.
14. RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (A) E DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO (B):
14.1. A etapa / fase para recebimento da Declaração de que a proponente cumpre os
requisitos de habilitação E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (A) E DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO (B) será levada a efeito tão logo se encerre da fase de CREDENCIAMENTO.
14.1.1. A Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação não deve
integrar os ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (A) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B),
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constituindo-se em DOCUMENTO a ser fornecido separadamente; fica facultada a utilização do
modelo constante do ANEXO IV.
14.2. Iniciada esta etapa / fase, a pregoeira receberá e examinará a Declaração de que a
proponente cumpre os requisitos de habilitação.
14.2.1. A ausência da referida declaração ou a apresentação em desconformidade com a
exigência prevista inviabilizará a participação da proponente neste PREGÃO, impossibilitando,
em consequência, o recebimento dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (A) E DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO (B).
14.2.2. O atendimento desta exigência é condição para que a proponente continue
participando do PREGÃO, devendo proceder, em seguida, à entrega dos ENVELOPES
PROPOSTA DE PREÇOS (A) E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B).
15. ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (A):
15.1. Compete a PREGOEIRA proceder à abertura dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (A),
conservando intactos os ENVELOPES DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B) e sob a guarda da
PREGOEIRA / ÓRGÃO LICITANTE.
16. EXAME E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:
16.1. A PREGOEIRA examinará as PROPOSTAS DE PREÇOS sempre levando em conta as
exigências fixadas no item 7 e subitens, combinado com o item 8 e subitens.
16.2. - Definidas as PROPOSTAS DE PREÇOS que atendam às exigências retro, envolvendo o
objeto e o valor, a PREGOEIRA elaborará a classificação provisória das mesmas, sempre em
obediência ao critério do menor valor unitário global.
17. - DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:
17.1 - Será desclassificada a PROPOSTA DE PREÇOS que:
a) deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente
apresentação;
b) apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise;
c) oferecer vantagem não prevista neste EDITAL, inclusive financiamentos subsidiados ou a
fundo perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes;
d) apresentar item (ns) com preço(s) manifestamente inexequível(is), nos termos do item 19 e
subitens.
e) apresentar item(ns) com preço(s) simbólico(s) ou de valor(es) zero;
f) deixar de entregar a amostra, quando exigida.
18. DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS:
18.1. Este PREGÃO é do tipo menor preço global e será vencedor o proponente que apresentar
proposta em conformidade com o Edital com o menor valor em lance para atender ao objeto
desta licitação.
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18.2. As propostas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquele, ou as propostas das
03 (três) melhores ofertas, conforme disposto nos incisos VIII e IX, do artigo 4º, da Lei nº.
10.520/2002.
18.3. Não sendo verificadas no mínimo três propostas escritas de preços nas condições
definidas no subitem anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os melhores
preços, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer
que sejam os preços ofertados nas propostas escritas.
18.4. - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº
123/2006, entendendo-se por empate, neste caso, aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5%
(cinco por cento) superiores à proposta de melhor preço.
18.5. – Para efeito do disposto no subitem 18.4 acima, ocorrendo o empate, serão adotados os
seguintes procedimentos:
18.5.1. - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada de menor preço global, para
determinação da ordem de oferta dos lances;
18.5.2. - não ocorrendo a apresentação da proposta da microempresa ou empresa de pequeno
porte, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
18.5.3. - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 18.4. Será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.
18.6. - Na hipótese da não ordenação das propostas nos termos previstos nos subitens acima,
será considerado o valor apresentado pela proposta originalmente de menor preço global.
18.7. - O disposto nos subitens 18.4 a 18.6 acima somente se aplicará quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;
18.8. - Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio,
também, para determinação da ordem de oferta dos lances ou, conforme o caso, por meio dos
procedimentos elencados subitens 18.4 a 18.7 deste Edital;
18.9. - Aos proponentes proclamados conforme subitem 18.2 ou subitem 18.3 será dada
oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, a partir do autor da
proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
18.10. - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades constantes neste Edital.
18.11. - A etapa de lances será encerrada quando todos participantes dessa etapa declinarem
da formulação de lance, podendo negociar com o autor da oferta de menor valor com vista a
redução de preço. A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto, apresentado pela
primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente
a respeito.
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18.12. - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercados vigentes, apurados
mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que foi juntado aos autos.
18.13. - A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão, de acordo com o estabelecido no § 3º, art.
45 da Lei Complementar nº 123/06;
18.14. - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatória
pelo licitante que a tiver formulado, com base nos dados cadastrais, assegurando o direito de
atualizar seus dados no ato, mediante sustentação e apresentação de documentos ou
verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
18.15. - A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
18.16. - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
18.17 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, a
Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de
uma proposta que atendam todas as exigências.
18.18 - Constatando o atendimento pleno às exigências será declarado o proponente vencedor
e a Pregoeira poderá convidá-lo a novas negociações. Encerradas as negociações, lhe será
adjudicado o objeto pela Pregoeira.
18.19. - Em caso de divergência entre as informações contidas em documentação impressa e
na proposta específica, prevalecerão as da proposta.
18.20. - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus
anexos.
18.21. - Da licitante vencedora será solicitada nova Proposta de Preços com a adequação
atualizada, no prazo impreterivelmente de 24 (vinte e quatro) horas, após o encerramento da
sessão.
18.22. - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes
presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes
facultado este direito.
19. OFERECIMENTO / INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS:
19.1. Definidos os aspectos pertinentes às proponentes que poderão oferecer ofertas / lances
verbais, dar-se-á início ao OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, que deverão ser formulados
em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço global.
19.1.1. Somente será(ão) aceito(s) LANCE(S) Verbal(IS) que seja(m) inferior(es) ao valor da
menor PROPOSTA ESCRITA e / ou do último menor LANCE VERBAL oferecido.
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19.2. A PREGOEIRA convidará individualmente as proponentes classificadas para
OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, de forma sequencial, a partir da proponente da proposta
de maior preço e as demais em ordem decrescente de valor, sendo que a proponente da
proposta de menor preço global será a última a OFERECER LANCE VERBAL.
19.3. Quando convocado pela PREGOEIRA, a desistência da proponente de apresentar lance
verbal implicará na exclusão da etapa de LANCES VERBAIS, ficando sua última proposta
registrada para a classificação final.
19.4. A etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS terá prosseguimento enquanto houver
disponibilidade para tanto por parte das proponentes.
19.5. O encerramento da etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS ocorrerá quando todas
as proponentes declinarem da correspondente formulação.
19.6. Declarada encerrada a etapa de OFERECIMENTO DE LANCES e classificadas as propostas
na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de lance(s),
sempre com base no último preço / lance apresentado, a PREGOEIRA examinará a
aceitabilidade do valor daquela de menor preço global, ou seja, da primeira classificada,
decidindo motivadamente a respeito.
19.6.1. É facultado a PREGOEIRA negociar com a proponente de menor preço global, para que
seja obtido um desconto ainda maior.
19.7. Na hipótese de não realização de lances verbais, a PREGOEIRA verificará a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço global e o valor estimado para a contratação.
19.7.1. Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da aceitabilidade
do objeto e do preço, também é facultado a PREGOEIRA negociar com a proponente da
proposta de menor preço global, para que seja obtido preço melhor.
19.8. A PREGOEIRA deverá para efeito das previsões indicadas no item 19 e subitens.
Compará-las com os preços atuais praticados no mercado ou até mesmo propostos em
licitações anteriores, utilizando-se da pesquisa realizada, que será juntada aos autos por
ocasião do julgamento, e / ou de todos os meios possíveis para a correspondente verificação.
19.8.1. A PREGOEIRA pode solicitar a demonstração da exequibilidade dos preços propostos
após o término da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o proponente de menor preço global
tem o dever de portar informações acerca dos custos (planilhas e demonstrativos) em que
incorrerá para o atendimento do objeto do PREGÃO, suficientes para justificar a proposta
escrita de menor preço global ou o lance verbal de menor preço global que apresentar.
19.8.2. A não apresentação dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentação de
elementos insuficientes para justificar a proposta escrita de menor preço global ou o lance
verbal de menor preço global acarretará a desclassificação da proponente, nos termos do item
17, e subitens.
19.9. Considerada aceitável a oferta de menor preço global, será aberto o envelope contendo
os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da sua proponente, facultando-lhe o saneamento de
falha(s) formal (is) relativa(s) à documentação na própria sessão.
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19.9.1. Para efeito do saneamento a que se refere o subitem acima, a correção da(s) falha(s)
formal (is) poderá ser desencadeada durante a realização da própria sessão pública, com a
apresentação, encaminhamento e / ou substituição de documento(s), ou com a verificação
desenvolvida por meio eletrônico, fac-símile, ou, ainda, por qualquer outro método que venha
a produzir o(s) efeito(s) indispensável(is).
19.10. Constatado o atendimento das exigências habilitatória previstas no EDITAL, a
proponente será declarada vencedora.
19.11. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências habilitatória,
a PREGOEIRA examinará a oferta subsequente de menor preço global, decidindo sobre sua
aceitabilidade quanto ao preço, no caso de oferecimento de lances, ou quanto ao objeto e
preço, na hipótese de não realização de lances verbais, observadas as previsões estampadas
no item 19 e subitens.
19.11.1. Sendo a proposta aceitável, a PREGOEIRA verificará as condições de habilitação da
proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja proponente
atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora; observando-se
igualmente as previsões estampadas no item 19 e subitens.
20. RECURSO ADMINISTRATIVO:
20.1. Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou (aram) do PREGÃO ou
que tenha (m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ão) manifestar
imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer.
20.2. Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa / fase /
procedimento do PREGÃ0, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e
motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando
memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência.
20.3. As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em
igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE.
20.4. Após a apresentação das contra-razões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto,
a PREGOEIRA examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo,
devidamente informado, à autoridade competente para decisão.
20.5. Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
e horários previstos no subitem 10.1. deste EDITAL.
20.6. O recurso poderá ter efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na
invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
21. ADJUDICAÇÃO:
21.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte
da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo a PREGOEIRA
adjudicar o(s) objeto(s) do certame à(s) proponente(s) vencedora(s).
21.2. Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão
do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do(s) objeto(s)
do certame à(s) proponente(s) vencedora(s).
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22. HOMOLOGAÇÃO:
22.1. Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO.
22.2. A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da(s)
proponente(s) adjudicatária(s) para assinar o contrato e/ou instrumento equivalente,
respeitada a validade de sua(s) proposta(s).
23. CONTRATAÇÃO:
23.1. O(s) item(ns) objeto(s) deste PREGÃO será(ão) contratado(s) com a(s) proponente(s)
adjudicatária(s) e formalizado(s) por meio de contrato (s) e/ou instrumentos equivalente. Não
sendo celebrado(s) com esta(s), poderá o órgão licitante convocar a(s) outra(s) proponente(s)
classificada(s), para efeito de aplicação das determinações consubstanciadas nos subitens
19.11 e 19.11.1. do EDITAL, observada a previsão contida no inciso XXIII do artigo 4º da Lei nº
10.520/02.
23.1.1. A(s) proponente(s) adjudicatária(s) deverá(ão) comparecer para assinatura do(s)
contrato (s) e/ou instrumentos equivalentes no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da
data da(s) convocação(ões) expedida(s) pela Secretaria de origem.
23.1.2. A(s) convocação(ões) referida(s) pode(m) ser formalizada(s) por qualquer meio de
comunicação que comprove a data do correspondente recebimento, nos termos do subitem
23.1.1.
23.1.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela
CONTRATANTE. Não havendo decisão, a assinatura do contrato e/ou instrumento equivalente
deverá ser formalizada até o 10º dia, contado da data da convocação.
23.2. - Não sendo possível a consulta via Internet, e as certidões apresentadas para habilitação
ou aquelas integrantes do cadastro estiverem vencidas, a(s) proponente(s) adjudicatária(s)
será(ão) devidamente notificada(s) para, até a data da celebração do(s) contrato(s),
comprovar(em) a(s) exigência(s) referida(s).
23.3. A recusa injustificada de assinar o contrato ou aceitar / retirar o instrumento
equivalente, observado o prazo estabelecido, bem como deixar de apresentar situação regular
na forma dos subitens
23.4 caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida por parte da(s) proponente(s)
adjudicatária(s), sujeitando-a(s) às sanções previstas no item 27 e subitens.
24. ENTREGA / RECEBIMENTO DO(S) ITEM (NS) E/OU SERVIÇOS OBJETO(S) DO PREGÃO:
24.1. O(s) item(ns) e/ou serviços objeto(s) deste PREGÃO será(ão) executados (s) em
perfeita(s) condição(ões), nos exatos termos da contratação levada a efeito, sem qualquer
despesa adicional, em até 60 (sessenta) dias após a contratação
24.2. Em caso de diferença de quantidade, fica a CONTRATADA obrigada a providenciar sua
complementação no prazo que será estipulado, contados da notificação a ser expedida pela
CONTRATANTE; sob pena de incidência nas sanções capituladas no item 27 e subitens deste
EDITAL.
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24.3. - O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da(s) proponente(s)
adjudicatária(s), nos termos das prescrições legais.
24.4 O objeto será recebido na forma do art.73, e seguintes da Lei Federal 8.666/93.
25. CONDIÇÕES e LOCAL DE ENTREGA:
25.1. O(s) material (s) objeto(s) deste PREGÃO será(ão) executados(s) nos exatos termos da
contratação levada a efeito, sem qualquer despesa adicional
25.2 – Em caso de irregularidades na execução dos materiais ou na documentação fiscal, o
prazo de pagamento deverá ser contado à partir da correspondente regularização.
25.3 – Verificada a não conformidade do material, o licitante vencedor deverá promover as
correções necessárias no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
25.4 – Os materiais que apresentarem alteração na qualidade ou diferirem do estabelecido
acima serão devolvidos para substituição.
26. PAGAMENTO:
26.1. O pagamento será efetuado por intermédio da Tesouraria do Município, à vista da nota
fiscal apresentada quando da execução do(s) material (is), devidamente atestada, até o 30º
(trigésimo) dia subsequente ao RECEBIMENTO DEFINITIVO do(s) mesmo(s), sempre de acordo
com a ordem cronológica de sua exigibilidade.
26.1.1. Em caso de irregularidade(s) no(s) item(ns) do(s) objeto(s) executados(s) e/ou na
documentação fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s)
regularização(ões).
26.1.2. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão
licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.
26.1.3 O valor do pagamento eventualmente efetuado com atraso sofrerá a incidência de juros
de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculado pró rata die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da
data do protocolo do documento de cobrança e a data do efetivo pagamento.
26.1.4 O valor do pagamento eventualmente antecipado será descontado pela aplicação da
taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculado "pró rata die" entre o dia do pagamento e o
30º (trigésimo) dia da data do protocolo do documento de cobrança.
27. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
27.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5
(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, devendo,
também, ser descredenciado, pelo mesmo prazo estabelecido anteriormente, do respectivo
sistema de cadastramento de fornecedor, a pessoa física ou jurídica que praticar qualquer dos
atos contemplados no art. 7º da Lei Federal n.º 10.520, /2002
27.2. A aplicação da penalidade indicada não impossibilitará a incidência das demais
cominações legais contempladas na Lei n.º 8.666 /93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

27.3. Independentemente da aplicação da(s) penalidade(s) retro indicada(s), a(s)
proponente(s) ficará(ão) sujeita(s), ainda, à composição das perdas e danos causados à
Administração e decorrentes de sua inadimplência.
27.4. Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados a defesa prévia e o
contraditório.
27.5 multa de mora de até 1% (hum por cento) por dia útil sobre o valor total do contrato, por
um período máximo de 30 (trinta) dias úteis;
27.5.1 multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, depois de esgotado o
prazo fixado na alínea anterior;
28. DISPOSIÇÕES GERAIS:
28.1. As normas disciplinadoras deste PREGÃO serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem
comprometimento do interesse público, da finalidade e da segurança do futuro contrato.
28.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste PREGÃO, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo
em dia de expediente no órgão.
28.3. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato / fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local
estabelecidos neste EDITAL, desde que não haja comunicação da PREGOEIRA em sentido
contrário.
28.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por
razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito
a qualquer indenização.
28.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no
afastamento da proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a
aferição da sua qualificação, durante a realização da sessão pública do PREGÃO.
28.6. A(s) proponente(s) assume(m) o(s) custo(s) para a preparação e apresentação de sua(s)
proposta(s), sendo que o órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por
esta(s) despesa(s), independentemente da condução ou do resultado do PREGÃO.
28.7. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente,
das condições previstas neste EDITAL e seus ANEXOS.
28.8. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos colacionados em qualquer fase do PREGÃO.
28.9. A proponente contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, registrados em contrato, salvo a supressão resultante de
acordo celebrado entre as partes, que poderão ultrapassar o limite indicado.
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28.10. A adjudicação do(s) item (ns) e/ou serviços objeto(s) deste PREGÃO não implicará em
direito à contratação.
28.11. Este Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) da(s) proponente(s)
adjudicatária(s), farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição.
28.12. O(s) envelope(s) DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO daquela(s) proponente(s) não
vencedora(s) do PREGÃO deverá ser retirado no endereço apontado no subitem 10.1., depois
de celebrado o contrato.
28.13. Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pela PREGOEIRA, com
base na legislação específica, subsidiariamente, nos termos da legislação federal e princípios
gerais de direito.
28.14. A Proposta de Preço será entregue por meio magnético, ao interessado que vier retirar
o Edital.
28.15 Serão competentes o foro da Comarca de Saquarema, com renúncia expressa a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja para solução de questões oriundas deste PREGÃO.
28.16 Os interessados em retirar o Edital deverá trazer 03 (três) resma de pape A4.
28.17 Fazem parte integrante deste Edital:
Anexo I – Modelo de Declaração de inexistência de impedimento de licitar ou contratar com
a Administração e inexistência de fato superveniente
Anexo II– Modelo de Declaração nos termos da Lei Federal nº 9854/99.
Anexo III – Modelo de Credenciamento
Anexo IV - Modelo de Declaração que o proponente cumpre os requisitos de habilitação;
Anexo V – Proposta de Preço
Anexo VI – Preços Máximos proposto pela Administração
Anexo VII – Declaração de Enquadramento como ME ou EPP
Anexo VIII – Declaração de menor preço global empregado
Anexo IX- Minuta do Contrato
Anexo X- Projeto Básico
Município de Saquarema, 10 de Fevereiro de 2017.

João Alberto Teixeira Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
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(COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)

ANEXO I
PROCESSO: 1982/2017

PREGÃO Nº 007 / 2017

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS OU SUPERVENIENTE.

A
Firma/Empresa
__________________________________________________________________________,
sediada na rua ____________________ , no ______ , __(cidade) __ , _(estado) , inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) sob o no ___________, por seu representante
legal (Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, sob as penas da lei, a INEXISTÊNCIA de
fatos supervenientes, que impossibilitem sua habilitação no Pregão 007/ 2017, pois que
continuam satisfeitas as exigências previstas no art. 27 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

Saquarema **de ******* 2017

________________________________
Assinatura / Carimbo do representante legal
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(COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)
ANEXO II

DECLARAÇÃO
(nos termos da Lei Federal n.º 9854/99)

Eu, ___________________________________________, (nome completo) representante legal
da empresa ________________________________________, (nome da pessoa jurídica)
interessada em participar no processo licitatório n.º 1982/2017, Pregão nº 007 / 2017,
declaro, sob as penas da Lei, que, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8666/93
que a referida empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho,
no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição
Federal.

Saquarema, ** de ******** de 2017.

Assinatura do representante legal

OBS.: Esta declaração deverá ser colocada dentro do envelope habilitação, junto com os
demais documentos.
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(COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)
ANEXO III
PROCESSO: 1982/2017
Pregão Nº 007/2017

CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço completo da
matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ............e Inscrição Estadual sob n.º .................,
representada
neste
ato
por
seu(s)
(qualificação(ões)
do(s)
outorgante(s))
Sr(a)..........................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............. e CPF
n.º........................, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante representante o(a)
Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ....................... e CPF
n.º.................................., a quem confere(imos) amplos poderes para representar a (Razão
Social da Empresa) perante .................... (indicação do órgão licitante), no que se referir ao
Pregão 007 / 2017, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do
convite inclusive apresentar, os envelopes e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (A) PROPOSTA DE
PREÇOS (B) em nome da Outorgante, desistir expressamente da intenção de interpor recurso
administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção
de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os
esclarecimentos solicitados pelo presidente, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame, em nome da Outorgante.

Saquarema,** de ***** 2017

Assinatura
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(COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
DECLARAÇÃO
PROCESSO: 1982/2017
PREGÃO: 007/2017
................................................................................................,
inscrita
no
CNPJ
nº
............................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ___________,
portador(a) da Carteira de Identidade nº _________ e do CPF nº __________, em atenção ao
disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal nº 10.520/02, declarar que cumpre plenamente os
requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade Pregão nº 007/17
Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a
Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação.

......................................................................................
(data)

......................................................................................
(representante legal)
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(COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)
ANEXO V
PROPOSTA DE PREÇOS
Processo nº 1982/2017
Pregão 007/2017
Estamos encaminhando a esta Prefeitura proposta de preço para contratação de
empresa para o fornecimento de gases medicinais para atender as necessidades das unidades
hospitalares (HMNSN e POSTOS 24H) da rede pública de saúde desde Município por um
período de 12 (doze) meses, em conformidade com o processo administrativo nº 1982/2017.
Para tanto informamos que a validade da mesma é de 60 (sessenta) dias, e o prazo de entrega
de todo o material será de acordo com o cronograma de entrega.

N° MATERIAL (Gases medicinais)
OXIGÊNIO MEDICINAL (O2)
fornecido em cilindros de alta
1
pressão, de acordo com todas as
normas da ABNT NBR Nº 12.188.
AR MEDICINAL fornecido em
cilindros de alta pressão, de acordo
2
com todas as normas da ABNT NBR
Nº 12.188 e RDC 50 da ANVISA.
OXIDO NITROSO MEDICINAL (N2O)
fornecido em cilindros de alta
3
pressão, de acordo com todas as
normas da ABNT NBR Nº 12.188.

U.M.

QUANT.
(MENSAL)

M3

5.650

M3

1.250

Kg

15

MARCA

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL
(MENSAL)

Valor total da proposta é de R$ ****,***,** (********************************)
Razão Social:
Carimbo CNPJ:
(Assinatura)

OBS.: A proposta deverá ser apresentada junto com memória de cálculo.

VALOR
TORAL
(ANUAL)
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(COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)
ANEXO VI

Preços máximos sugerido pela administração

Item
1) Oxigênio Medicinal
2) Ar Medicinal
3) Óxido Nitroso Medicinal

Valor Unit. (Público)
R$
10,43
R$
15,00
R$
38,57

Quantidade
Total (ANUAL)
67.800 Metros Cúbicos
R$ 707.154,00
15.000 Metros Cúbicos
R$ 225.000,00
180 Quilogramas
R$
6.942,60
Preço Final
R$ 939.096,60
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COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)
ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP
Processo: 1982/2017
Pregão: 007/2017
________________________________________________,
com
sede
na
________________________________________________________, inscrita no CNPJ nº
___________, vem por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ___________,
portador(a) da Carteira de Identidade nº _________ e do CPF nº __________, DECLARA, 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 § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº
123, 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.

Saquarema,** de ******** de 2017.

(Assinatura)
(Carimbo CNPJ)
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ANEXO VIII

(MODELO) DECLARAÇÃO DE MENOR EMPREGADO
(Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal)
PESSOA JURÍDICA

(nome da empresa), CPF/CNPJ n.º _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).
(nome do representante), portador(a) da Carteira de Identidade n.º ____, DECLARA, para fins
do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

_____, __ de ___ de _
Assinatura do responsável pela empresa
Nome do responsável pela empresa

PESSOA FÍSICA

(nome do licitante), portador(a) da Carteira de Identidade n.º ____, e do CPF nº ____,
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos.

_____, __ de ___ de ___
Assinatura do responsável pela empresa
Nome do responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MINUTA DE CONTRATO **/2017
ANEXO IX
CONTRATO nº XXXXX /2017

Processo Administrativo nº 1982/2017

CONTRATANTE

Nome ou Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA: Coronel Frutuoso de Oliveira Bravo, s/n
Cidade:
UF: RJ
CEP: 28.990-000
SAQUAREMA
CGC:
Insc.Estadual:
Telefax
12.361.936/0001-27 ISENTO

Bairro: CENTRO
Telefone:
(22)2655-3563
Telex

CONTRATADA
Nome ou Razão Social
Endereço

Bairro

Cidade

UF

CEP

Telefone

CNPJ

Insc.Estadual

Telefax

Telex

Pelo presente instrumento, devidamente autorizado pelo Processo Administrativo em
referência, regido pela Lei nº 8666/93, republicada no Diário Oficial da União de 08/07/94, a
CONTRATANTE e a CONTRATADA acima identificados, e pelos seus representantes no final
qualificados, tem justo e acordado, por si e eventuais sucessores, a execução, pela segunda,
do objeto abaixo descrito, mediante clausulas e condições seguintes:
CLÁUSULA I – OBJETO
1.1 O presente pregão presencial tem por objeto contratação de empresa para fornecimento
de gás de cozinha para atender as necessidades das unidades escolares da rede pública de
ensino desde Município e da sede da SMEC, pelo período de 12 (doze) meses, conforme
especificações contidas no Processo nº 1982/2017.
CLÁUSULA II - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
2.1 O valor global do presente contrato é de R$ xxxxxxx (xxxxxxxxx);
2.2 Os preços propostos pela CONTRATADA abrangem o pagamento de todas as obrigações a
seu cargo, bem como:
A) Execução propriamente dita, do fornecimento descrito na cláusula I;
B) Os encargos sociais trabalhistas e previdenciários incidentes sobre a mão de obra
empregada pela CONTRATADA para que possa dar exato cumprimento ao presente contrato;
C) Os encargos fiscais eventualmente incidentes ou que venham incidir sobre este ou sobre a
aquisição deste objeto;
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2.3 O pagamento será realizado, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da(s) nota(s) fiscal
(is) devidamente atestada(s) por 02 (dois) servidores;
2.4 O pagamento do objeto do presente contrato será efetuado mediante a execução do
objeto discriminados no Pregão Presencial e seus anexos, partes integrante do presente
instrumento contratual;
2.5 Os preços pactuados são irreajustáveis, independentemente de elevação dos custos
relativos ao fornecimento ora contratado;
2.6 O valor do pagamento eventualmente efetuado com atraso sofrerá a incidência de juros de
0,5% (meio por cento) ao mês, calculado pró rata die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da
data do protocolo do documento de cobrança no Fundo Municipal de Saúde e a data do
efetivo pagamento;
2.7 O valor do pagamento eventualmente antecipado será descontado pela aplicação da taxa
de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculado "pró rata die" entre o dia do pagamento e o 30º
(trigésimo) dia da data do protocolo do documento de cobrança;
2.8 Nos termos da Lei 8.212/91, especialmente artigo 31 e seus parágrafos 3º e 4º acrescidos
pela Lei 9.032 de 28/04/95, as faturas serão pagas em até 30 (trinta) dias, após a comprovação
pela Adjudicatária, do recolhimento prévio dos encargos relativos ao ISS, FGTS, bem como das
Contribuições Previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos empregados alocados aos
serviços objeto da presente licitação.
CLÁUSULA III – PRAZO
3.1.O prazo para o fornecimento do presente objeto será de 12 (doze) meses, a partir da
assinatura do Contrato;
3.2 O prazo para assinatura do contrato será de até 10 (dez) dias da homologação desta
licitação;
3.3 Os preços contratuais não poderão ser reajustados, nos termos da legislação vigente.
CLÁUSULA IV - FONTES DE RECURSOS
4.1 As despesas correrão por conta de recursos que estarão livres e não comprometidos, nas
dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde, PT: 10.302.0029.2.088.000, ND:
3.3.90.30, FICHA: 393 e nota de empenho nº XXXXX
CLÁUSULA V - OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1.1 Para o bom e fiel atendimento deste contrato, deverá a CONTRATADA, obrigatoriamente,
cumprir rigorosamente ao disposto no Pregão em epígrafe;
5.1.2 Todos os tributos, encargos e ou contribuições que incidam sobre a execução deste
contrato, serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA;
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5.1.3 A CONTRATADA é a única, integral e exclusiva responsável, em qualquer caso, por todos
os danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar à municipalidade, ou a terceiros,
decorrentes da execução do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;
5.1.4 A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
5.1.5 A CONTRATADA se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções, resultantes da execução ou do material empregados, nos termos do art. 69;
5.1.6 A CONTRATADA é a única responsável pelas obrigações decorrentes da legislação
trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, resultante da execução do contrato, não tendo,
nesse sentido, os seus empregados e prepostos, qualquer vínculo com o Município;
5.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A) Cumprir na integra o estabelecido no presente contrato;
B) A fiscalização e aprovação dos serviços ficará a cargo da funcionária ********* – matrícula
nº **********;
C) O extrato do presente contrato será publicado, nos termos do parágrafo único do art. 61, da
Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA VI - PENALIDADES
6.1 O inadimplemento no todo ou em parte, das condições estabelecidas, sujeitará a
CONTRATA DA às sanções prescritas na Lei Federal nº 8666/93 e a reparar os danos que
causar;
6.2 (SANÇÕES ADMINISTRATIVAS) em caso de inexecução, total ou parcial, erro de execução,
execução imperfeita, mora na execução, qualquer inadimplemento ou infração contratual, a
CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, ficará sujeita às
seguintes penalidades:
A) advertência;
B) multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor total do contrato, por um
período máximo de 30 (trinta) dias úteis;
C) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, depois de esgotado o
prazo fixado na alínea anterior;
D) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração
Pública;
E) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
Parágrafo Primeiro - As sanções previstas nas alíneas “d” e “e” do caput desta Cláusula são da
competência do Gestor da Pasta. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar
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considerará a natureza e a gravidade da falta cometida, as faltas e penalidades anteriores e os
casos de reincidência..
Parágrafo Segundo - As sanções previstas nesta cláusula podem cumular-se e não excluem a
possibilidade de rescisão unilateral do contrato.
Parágrafo Terceiro - As multas serão recolhidas ao Tesouro Municipal, no prazo de 03 (três)
dias úteis contados da intimação ou publicação do ato que as impuser, do qual a CONTRATADA
terá conhecimento.
Parágrafo Quarto - Se no prazo previsto no parágrafo anterior não for comprovado o
recolhimento da multa, será promovido o seu desconto do pagamento, mediante decisão da
autoridade contratante. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes da
comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por ato da
CONTRATANTE.
Parágrafo Quinto - A multa não tem caráter compensatório e o seu pagamento não exime a
CONTRATADA da responsabilidade pelas perdas ou danos decorrentes das infrações
cometidas.
Parágrafo Sexto - A declaração da suspensão ou de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração Pública somente será aplicado após a ciência da CONTRATADA e depois de
desprovido o recurso cabível ou precluso o prazo para oferecê-lo. O prazo da suspensão será
fixado segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, e o interesse da CONTRATANTE.
CLÁUSULA VII – RESCISÃO DO CONTRATO
7.1 A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as cominações daí
advindas, nos termos do Art. 77 da Lei Federal nº 8666/93, além dos motivos previstos no Art.
78 do referido diploma legal.
7.2 Constituem motivo para rescisão do contrato o descumprimento às disposições estatuídas
pelo art. 78, da lei nº 8.666/93, podendo o mesmo ser rescindo nos termos do art. 79, do
mesmo diploma legal.
7.3 Quando a rescisão se der por culpa do contratado, fica o MUNICÍPIO autorizado a reter,
até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que aquele tenha direito.
CLÁUSULA VIII - DOCUMENTAÇÃO
8.1 Fazem parte integrante deste Instrumento Contratual como se nele estivessem transcritos,
o Pregão nº XXXX/2017, seus anexos e os demais documentos constantes do Processo
Administrativo em tela, bem como a proposta da licitante vencedora.
CLAÚSULA IX - LEGISLAÇÃO
9.1 Aplica-se a este Contrato, bem como aos demais casos omissos, as disposições previstas
pela Lei Federal nº 8666/93, bem como as demais legislações pertinentes.
CLÁUSULA X – PRORROGAÇÃO
10.1 O presente contrato poderá ser prorrogado e/ou alterado nas formas previstas na Lei nº
8.666/93.
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CLÁUSULA XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1 Os recursos referentes aos atos praticados pelo Município serão processados e julgados
nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA XII – FORO
13.1 Fica eleito e aceito pelas partes CONTRATANTES, o Foro da Comarca de Saquarema, como
sendo o único competente para dirimir quaisquer dúvidas que porventura originarem do
presente Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja;
13.2 E por estarem justas e CONTRATADAS, firmam o presente instrumento em duas vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:
LOCAL: Saquarema / RJ

DATA:
P/CONTRATANTE

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Cargo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Identidade: xxxxxxxxxxxxxx
CPF: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Assinatura:
P/CONTRATADA
Nome:
Cargo:
Identidade:
CPF:
Assinatura:

Nome
Identidade
CPF
Assinatura

TESTEMUNHAS
Nome
Identidade
CPF
Assinatura
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ANEXO X
PROJETO BÁSICO
Trata-se de Contratação de Empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, conforme resolução RDC 50, 69, 79 da ANVISA,
visando atender as UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, para o período de 12 (doze)
meses.
Este documento tem por finalidade, fornecer, dados e informações suficientes e
necessárias aos interessados em participar do certame licitatório, promovido para a
contratação acima referida, bem como estabelecer as obrigações e responsabilidades da
empresa sobre a qual recairá a adjudicação do certame, obrigações e responsabilidades essas
explicitadas na minuta de contrato a ser celebrado após a homologação do procedimento
licitatório.
1 - OBJETO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1.1.Especificação Técnica dos Gases Medicinais.
1.1.1. 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 - Símbolo: O2.
Características físico-químicas:
• Inodoro
• Insípido
• Não inflamável
• Comburente
• Sem efeito toxicológico.
b) ÓXIDO NITROSO MEDICINAL – Símbolo: N2O.
Características físico-químicas:
• Incolor
• Insípido
• Não inflamável
• Comburente
• Peso molecular = 44,0128
c) AR MEDICINAL.
Características físico-químicas:
• Incolor
• Insípido
• Inodoro
• Não inflamável
2. DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO.
Descrição
Fornecimento em cilindros de alta
pressão e/ou de Equipamentos
Geradores.

Fornecimento
Oxigênio Medicinal
Ar Medicinal

Local de utilização
Hospital Municipal N. Sa de
Nazareth.
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Oxigênio Medicinal

Fornecimento em cilindros de alta
pressão.

Ar Medicinal

Oxido Nitroso

Postos Saúde 24 h:
Saquarema.
Sampaio Correia.
Jaconé.
&
Hospital Pediátrico.
Hospital Municipal N. Sa de
Nazareth.

2.1 _ EQUIPAMENTOS GERADORES:
Sendo considerados inclusos, as Instalações, as Manutenções 24h, os Controles e as
Atualizações.
a - OXIGÊNIO MEDICINAL.
Gerador de Oxigênio Medicinal por PSA (Pressure Swing Adsorption) + 1
Central Reserva de cilindros.
b - AR MEDICINAL.
Abastecimento por Módulo de Produção Contínua de Ar Comprimido com
qualidade Medicinal, atendendo as Normas da ABNT NBR 12.188 e RDC 50 da ANVISA.
2.2 _ FORNECIMENTO EM CILINDROS.
2.2.1 O fornecimento de gases medicinais comprimidos contempla:
A entrega dos cilindros abastecidos cedidos, a retirada dos mesmos cilindros vazios
após o consumo e nova entrega de cilindros abastecidos também cedidos, e assim
sucessivamente, sempre e se necessário, com as respectivas trocas de cilindros em
caso de defeito.
2.2.2 O fornecimento dos Gases Medicinais comprimidos se dará por meio de
comodato dos cilindros de armazenamento e respectivas Centrais de Distribuição,
tudo de propriedade da CONTRATADA.
2.2.3 O fornecimento deverá obedecer ao cronograma, assegurando o fornecimento
ininterrupto dos gases e deverão ser realizadas nos seguintes locais conforme tabela
descritiva da prestação de serviço de Fornecimento do Item 2:
- HOSPITAL MUNICIPAL N.SA DE NAZARETH.
- HOSPITAL PEDIÁTRICO.
- POSTO DE SAÚDE 24HS DE SAQUAREMA.
- POSTO DE SAÚDE 24HS DE SAMPAIO CORREIA.
- POSTO DE SAÚDE 24HS DE JACONÉ.
Dentro do horário comercial
2.2.4

Os gases medicinais comprimidos devem ser armazenados em cilindros os
quais deverão seguir fielmente as especificações da Norma ABNT NBR no
12.176, quanto às etiquetas, à rotulagem e às cores dos mesmos.
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2.2.5

A etiqueta de colarinho deve estar colocada na parte superior do cilindro
identificando:

O nome do produto; as precauções; e a classificação ONU do gás acondicionado. O
rótulo de corpo do cilindro deve descrever as principais características do gás nele
armazenado, os procedimentos de emergência e o potencial de risco.
2.2.2.6. São as seguintes as cores padronizadas para os cilindros:
a) Ar Comprimido Medicinal - ¼ Verde e ¾ Cinza Claro
b) Óxido Nitroso Medicinal - Azul Marinho
c) Oxigênio Medicinal Comprimido – Verde
3

DAS QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS.

3.1.

QUANTIDADES ESTIMADAS DE GASES MEDICINAIS A SEREM FORNECIDOS.

Gás
A
B
C

Descrição
OXIGÊNIO MEDICINAL
AR MEDICINAL
OXIDO NITROSO MEDICINAL.

Unid
M3
M3
KG

Quantidades
Mensal
Anual
5.650
67.800
1.250
15.000
15
180

Obs:
1) Os valores de consumo, por serem estimados, poderão variar com o correspondente
desconto ou acréscimo, até o limite de 25% (Vinte e cinco por cento).
2) Em virtude da especificidade de cada fornecedor de gás medicinal, os volumes
acondicionados em cada cilindro, puncionados no corpo do cilindro, e discriminados
nos romaneios que acompanham cada entrega, são valores de referência, sendo
considerada para cada volume de cilindro uma tolerância de ± 10% em relação ao
volume especificado. Por exemplo, a especificação de cilindros de 10 m3 cobre a faixa
de Cilindros de 9 a 11 m3.
3) Não estão consideradas na previsão acima, as possíveis demandas geradas por
“Mandados Judiciais”.
4) No caso de acréscimo de pontos de consumo nas Unidades de Saúde ocasionadas por
melhorias nas estruturas de atendimento ou até mesmo início de atividades ou
ampliações, tais como: Centros Cirúrgicos, CTI´s, Salas de Atendimentos, etc... As
previsões acima deverão ser revistas, través de Aditivo ao Contrato.
3.1.1 Do TRANSPORTE.
3.1.1.1

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).
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3.1.1.2

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”.

3.1.1.3

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.

3.1.1.4

Rótulos de risco devem estar também afixados à superfície exterior das
unidades de transporte e de carga.

3.1.1.5

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 do Ministério dos Transportes e na
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.

3.1.2

DO ABASTECIMENTO:

3.1.2.1

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 05 (cinco) horas a partir do
registro comprovado da solicitação.

3.1.2.2

Todas as entregas deverão ser acompanhadas por funcionários da Unidade de
Saúde em horário predeterminado pelo gestor do contrato.

3.1.2.3

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.

3.1.2.4

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.

3.1.2.5

Todos os cilindros deverão estar em perfeito estado de conservação, devendo
possuir capacete de proteção móvel ou fixo e deverão ser entregues lacrados
(lacre plástico termo-encolhivel), caso contrário será devolvido à
CONTRATADA.
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3.1.2.6

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.

3.1.2.7

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.

3.1.2.8

A CONTRATADA deve atender a todas as medidas de segurança necessárias ao
manuseio dos equipamentos.

3.1.2.9

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.

3.1.2.10

Quando do descarregamento, os cilindros devem ser estivados nos veículos de
maneira que não possam se deslocar, cair ou tombar.

3.1.2.11

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.

3.1.2.12

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.

3.1.2.13

Quando da entrega e retirada dos cilindros um funcionário do CONTRATANTE
deverá acompanhar o procedimento e emitir comprovante respectivo das
quantidades de cada cilindro entregue, contendo a data do fornecimento, o
nome, o cargo, a assinatura e o número da matrícula do servidor do
CONTRATANTE responsável pelo recebimento, bem como o nome e assinatura
do profissional da CONTRATADA que efetuou a entrega.

3.1.2.14

É expressamente proibido o enchimento ou transvase de cilindros dentro da
área das Unidades de Saúde.

3.1.3

DAS MANUTENÇÕES:

3.1.3.1

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.

3.1.3.2

Os procedimentos de manutenção dos cilindros deverão, obrigatoriamente,
ser efetuados nas dependências da Contratada.
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3.1.3.3

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;

3.1.3.4

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;
3.1.4

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

3.1.4.1

A CONTRATADA responsabilizar-se á integralmente, nos termos da legislação
vigente, pelo fornecimento parcelado dos Gases Medicinais comprimidos
devendo na eventualidade de procedimentos de intervenções técnicas nos
cilindros, a CONTRATADA deverá adotar as medidas necessárias no sentido de
evitar interrupções no atendimento aos pacientes, inclusive, substituindo os
cilindros, quando for o caso.

3.1.4.2

Garantir o abastecimento ininterrupto dos Gases Medicinais nas quantidades
estabelecidas, conforme o cronograma de abastecimento;

3.1.4.3

Responsabilizar-se pelo atendimento às chamadas para fornecimento não
previstas inicialmente decorrente de situações emergenciais no prazo máximo
de 04 (quatro) 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.

3.1.4.4

Manter atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana, para eventuais
solicitações emergenciais de entrega;

3.1.4.5

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;
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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 desprenderse 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.
3.1.4.6

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 do Ministério dos Transportes 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); 6.4

3.1.4.7

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;

3.1.4.8

Identificar os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade;

3.1.4.9

Em casos de impossibilidade de reparo e/ou atualização tecnológica dos
equipamentos cedidos à CONTRATANTE, fica a CONTRATADA desde já
autorizada a efetuar a troca dos equipamentos, sem nenhum ônus adicional ao
CONTRATANTE.

3.1.4.10

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;

3.1.4.11

Entregar Gases Medicinais com identificação da data de envase;
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3.1.4.12

Dispor de pessoal operacional qualificado para os serviços de transporte,
carga, descarga e abastecimento, os quais deverão estar devidamente
uniformizados e identificados por crachá;

3.1.4.13

Dispor de pessoal técnico qualificado para os serviços de instalação e troca dos
equipamentos cedidos, e eventuais equipamentos/materiais suplementares,
os quais deverão estar devidamente uniformizados e identificados por crachá;

3.1.4.14

Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus empregados, em
especial durante o transporte e descarga dos gases, bem como durante a
realização da instalação e troca dos cilindros;

3.1.4.15

Responsabilizar-se pelo cumprimento por parte de sua mão de obra as normas
disciplinares e de segurança determinada pelo CONTRATANTE, provendo-os
dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI que garantam a proteção da
pele, das mucosas, das vias respiratória e digestiva do trabalhador;

3.1.4.16

Instruir sua mão de obra quanto à prevenção de incêndios de acordo com as
normas vigentes e instituídas pela CIPA;

3.1.4.17

Responder por danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo
CONTRATANTE;

3.1.4.18

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;

3.1.4.19

Verificar e conservar as placas de advertência de riscos e de situações de
emergência bem como a sinalização de operação de carga e descarga;

3.1.4.20

Responsabilizarem-se por todas as peças, componentes, materiais e acessórios
a serem substituídos nos equipamentos cedidos (sem ônus adicionais),
mantendo o nível de segurança e desempenho dos equipamentos e sistemas;

3.1.4.21

Assegurar a qualidade do Gás Medicinal fornecendo 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;

3.1.4.22

Responsabilizar-se por todo o ônus relativo ao fornecimento, inclusive fretes e
seguros desde a origem até sua entrega no local de destino;

3.1.4.23

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais ou civis resultantes da execução do contrato;

3.1.5

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE.

Cabe ao Contratante:
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3.1.5.1

Fornecer, à CONTRATADA, a primeira requisição de fornecimento,
acompanhada do cronograma de abastecimento, na data de assinatura do
contrato e/ou documento equivalente;

3.1.5.2

Fornecer as informações sobre locais e horários para abastecimento;

3.1.5.3

Designar a área responsável pela gestão do contrato e acompanhamento do
fornecimento disponibilizando os respectivos telefones de contato à
CONTRATADA;

3.1.5.4

Utilizar e manter em perfeitas condições de asseio e segurança os cilindros e
Centrais de Distribuição, zelando pelo seu perfeito funcionamento e
conservação;

3.1.5.5

Permitir que funcionários habilitados e prepostos da CONTRATADA examinem
os cilindros e Centrais sempre que necessário, verificando a observância das
normas aplicáveis;

3.1.5.6

Usar os cilindros de propriedade da CONTRATADA exclusivamente para
acondicionamento de Gases Medicinais no local onde estiverem aplicados, não
sendo permitindo de forma alguma e sob qualquer pretexto, cessão ou a
qualquer outro título, empréstimo de cilindros, a não ser por Determinação
Judicial, caso em que a CONTRATADA deverá ser IMEDIATAMENTE informada
ou através de autorização por escrito da CONTRATADA, sob pena de responder
por perdas e danos na forma da lei;

3.1.5.7

Devolver à CONTRATADA os Cilindros e Centrais de Distribuição cedidos em
comodato caso por qualquer razão deixe de utilizá-los;

3.1.5.8

Não permitir a intervenção de estranhos nas instalações dos equipamentos da
CONTRATADA.
3.1.6

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO FORNECIMENTO
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pelo
fornecimento, ao Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer
forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e
completa fiscalização da execução contratual, diretamente ou por prepostos
designados, podendo para isso:

3.1.6.1

Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário
da Contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou
dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo
critério, julgar inconveniente;

3.1.6.2

Solicitar 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;

3.1.6.3

Utilizar-se, do Procedimento de Avaliação da Qualidade dos Serviços de
Fornecimento de Gases Medicinais Comprimidos em Cilindros, anexo, de pleno
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conhecimento das partes, para o acompanhamento do desenvolvimento dos
trabalhos, medição dos níveis de qualidade e correção de rumos; e,
3.1.6.4

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.
3.1.7
GÁS
A
B
C

DOS VALORES ESTIMADOS.
DESCRIÇÃO
OXIGÊNIO
MEDICINAL
AR MEDICINAL
ÓXIDO NITROSO
MEDICINAL

PREÇO UNIT.
UND.
QUANTIDADE
ESTIMADO

Em R$ 1,00
VALOR
TOTAL

M³

11,00

67.800

745.800

M³

15,00

15.000

225.000

KG

36,00

180

6.480

TOTAL ANUAL

977.280

4 – ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
A Empresa vencedora deverá prestar assistência técnica 24h em relação aos
Equipamentos Locados e ou Comodatados.
5 – DOS LOCAIS de CONSUMO de GASES e UTILIZAÇÃO de EQUIPAMENTOS.
As Empresas participantes deverão retirar a listagem dos endereços com os locais em
que serão realizadas as Visitações Técnicas na Secretaria de Saúde desta Cidade, de forma a
verificarem os espaços físicos. demandas e instalações nos devidos locais em que serão
instalados os equipamentos e realizados os consumos.
6 - DAS PROPOSTAS.
6.1.1 As Empresas participantes do processo licitatório deverão obrigatoriamente
apresentar:
A – ATESTADO DE VISITAÇÃO TÉCNICA, realizadas em todos os locais de Consumo dos Gases
e utilização dos Equipamentos objeto deste processo; até 72h antes da realização deste
certame; em documento padronizado pela Prefeitura da Cidade de Saquarema e assinado
por servidor indicado.
B- ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, expedida por entidade particular ou pública, com
objeto compatível (fornecimento de Gases Medicinais.

