
 

  

 
EDITAL CONVOCATÓRIO 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE comunica aos interessados que acha aberto, junto 
ao Departamento de Licitações a licitação/modalidade de Pregão Presencial sob o nº 05/2014, com o 
referido objeto: 

   
“Fornecimento parcelado de Gás - GLP para a elaboração da merenda escolar, pelo período de 12 

(doze) meses”. 

 

Os interessados em participar, deverão retirar o edital no horário de expediente da Prefeitura Municipal 
de Cesário Lange, ou pelo site WWW.cesariolange.sp.gov.br.   
 
A presente licitação é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL  e será regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas atualizações, Lei 10.520 e Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. Os envelopes 
deverão ser entregues até o dia 10 de março de 2014  até as 14:00 horas. 

 
Cesário Lange, 19 de fevereiro de 2014. 

 
 
 
 

Depto de Licitações 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

EDITAL DE PREGÀO (PRESENCIAL) N° 05/2014 

SECRETARIA REQUISITANTE: COZINHA PILOTO MUNICIPAL 

OBJETO: Fornecimento parcelado de Gás - GLP para a elaboração da merenda escolar, pelo 

período de 12 (doze) meses. 

TIPO DE LICITAÇÂO: MENOR PREÇO GLOBAL 

DATA DA REALIZAÇÃO:  10/03/2014   

HORÁRIO:  14:00 hs  

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE- Praça Padre Adolfo Testa, 651-centro- 
Cesário Lange. 

 

01-PREÂMBULO 

Ramiro de Campos, Prefeito Municipal de Cesário Lange, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO (PRESENCIAL) do 
tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, objetivando a contratação de empresa para o Fornecimento 
parcelado de Gás - GLP para a elaboração da merenda escolar, pelo período de 12 (doze) meses, 
que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal nº 1.841 de 
16 de janeiro de 2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98, Lei Complementar nº 123 de 
14/12/2006, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele 
fazem parte integrante. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 
recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. A sessão de 
processamento do Pregão será realizada na Prefeitura Municipal de Cesário Lange, sito à Praça Padre 
Adolfo Testa nº 651, centro, na cidade de Cesário Lange-SP, será conduzida pelo Pregoeiro com o 
auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. 

02- DO OBJETO 

2.1- A presente licitação tem por objeto a seleção da melhor proposta para o fornecimento parcelado de 
gás- GLP para a elaboração da merenda escolar, conforme especificações constantes do Anexo I- Termo 
de Referência. 
03- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1- Somente poderão participar deste certame, na qualidade de licitantes, empresas que não incorram 
nos impedimentos previstos no art. 9° da Lei Federal n° 8.666/93, que preencherem as condições de 
habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira e ainda 
que: 

a) Estejam legalmente constituídas e tenham em seu objeto social atividade compatível com o objeto da 
presente licitação, bem como satisfaçam as exigências deste edital; 

b) Não sejam integradas por empregados, diretores ou conselheiros da PREFEITURA, ou ainda seus 
cônjuges ou companheiros ou parentes até o 3º grau; 



 

  

c) Não possuam em seu quadro diretivo ou societário, membro que integre esses quadros em outras 
sociedades contratadas pela PREFEITURA, para prestação de serviços de gerenciamento e fiscalização 
de obras, ou outros cuja execução, concomitantemente com a do objeto deste Edital, possa acarretar 
ofensa aos princípios que regem os atos administrativos; 

d) Não estejam em processo de falência, concordata ou recuperação judicial; 

e) Cumpram as normas relativas à saúde e segurança no trabalho dos seus funcionários nos termos do art. 
117, parágrafo único da Constituição do Estado de São Paulo; 

f) Não estejam impedidas de participar de licitações processadas nos âmbitos federal, estadual ou 
municipal, e nem foram declaradas inidôneas para os fins do disposto na Lei Federal n°8.666/93 em seu 
artigo 87 e seus incisos; 

g) Daqueles que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de 
contratar com a Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores; 

h) De empresas impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02; 

i) De empresas impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10 da Lei 9.605/98. 

3.2- Aquele que fizer declaração falsa ou deixar de apresentar a documentação exigida para o presente 
certame ficará impedido de contratar com a Prefeitura Municipal pelo prazo de até cinco anos, sem 
prejuízo da aplicação de multa no importe de 20% (vinte por cento) do valor de sua proposta. 
Cumulativamente a essas sanções mencionadas, poderá a Administração enquadrar o autor da prática 
prejudicial à lisura do procedimento licitatório, em crime contra a Administração Pública (Previstos no 
Código Penal), e, ainda, nos tipos penais previstos na Lei nº 8.666/93. 

3.3- Não será admitida a participação em Consórcio; 

3.4- O ato da entrega da proposta pela empresa licitante já caracteriza declaração desta, sob as penas 
da lei, de que conhece todos os termos do edital e com eles concorda, e não há fatos impeditivos à sua 
participação e atende plenamente os requisitos de habilitação. 

3.5- A abertura desta licitação ocorrerá no dia 10 de março de 2014, às 14:00 horas, no Prédio da 
Prefeitura Municipal de Cesário Lange, quando os interessados deverão apresentar os Envelopes n.º 01 - 
Propostas e n.º 02 - Documentos de Habilitação ao Pregoeiro, bem como o Credenciamento e 
Declarações. 

3.6- As empresas interessadas, através de seus representantes legais, poderão credenciar-se, mediante 
apresentação de documentos próprios, junto ao Pregoeiro, a partir das 9:30 horas, do dia especificado no 
item anterior. 

3.7- Não será permitida a entrega de envelopes ou quaisquer outros documentos através de via postal, 
fax, e-mail e similares, exceto remessa de desistência de recurso administrativo. 

3.8 - Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntadas ou substituição de quaisquer 
documentos, nem retificações de preços ou condições. 

 

4 - DO CREDENCIAMENTO  

4.1 - Aos interessados em participar das sessões públicas de processamento deste certame, 
representando os proponentes, será exigido o seu credenciamento, mediante a apresentação de 



 

  

autorização por escrito, contendo o nome completo, o número do documento de identificação do 
credenciado e deste pregão, com a declaração do(s) representante(s) legal(is) da proponente, 
devidamente assinada e com firma reconhecida em cartório, outorgando amplos poderes de decisão ao 
representante, para praticar todos os atos pertinentes ao pregão, e, expressamente, para formular lances 
e ofertas, em nome do proponente, durante todo o processamento do certame. 

4.2- Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

a) Os representantes e prepostos deverão apresentar o contrato social e suas alterações, e no caso de 
sociedade por ações o estatuto social e a ata de reunião de posse da diretoria, para que seja 
comprovada a legitimidade da representação, ou outro instrumento de registro comercial, registrado na 
Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 

b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem 
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição 
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, 
dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

4.2.1 - As autorizações deverão ser exibidas pelos portadores antes do início dos trabalhos de abertura 
dos envelopes, ficando retidas e juntadas aos autos. Todos deverão apresentar documento hábil de 
identificação pessoal, para validar o credenciamento. 

4.2.2 - O documento citado poderá, a critério do(s) representante(s) legal(is) da proponente, ser 
substituído por Certidão de Procuração Pública. 

4.3- O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. 

4.4- Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um 
deles poderá representar apenas uma credenciada. 

4.5 - A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, não inabilitará ou 
desclassificará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar ou responder pela proponente, 
nas respectivas sessões, não podendo, pois, ofertar lances e impugnar quaisquer atos do certame, 
cabendo tão somente, ao não credenciado, o acompanhamento do desenvolvimento dos procedimentos, 
desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 

4.6- Após o credenciamento, todas as licitantes deverão apresentar perante a Equipe de Apoio, antes da 
entrega dos envelopes, a DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA 
HABILITAÇÃO - Anexo II. A ausência da referida declaração ou recusa em assiná-la, constitui motivo 
para a exclusão da licitante do certame.  

4.6.1 - A referida Declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes “Proposta” e “Documentação”. 

4.7- A ME e/ou EPP que pretenda sua inclusão no regime diferenciado concedido pela Lei Complementar 
nº 123/06 deverá apresentar, na forma da Lei, Declaração de que não está incursa em nenhum dos 
impedimentos do § 4º do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, assinada por representante legal da 
licitante ou por procurador credenciado, munido de procuração hábil, nos termos da Lei, ou de carta de 
credenciamento.  

4.7.1- A referida Declaração deverá também ser apresentada fora dos envelopes “Proposta” e 
“Documentação”.  



 

  

4.8- Caso não utilizada a faculdade prevista no subitem 4.7, será considerado que a licitante optou por 
renunciar aos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06.  

4.9- Somente as licitantes que atenderem aos requisitos dos subitens 4.1 e 4.6 participarão do presente 
certame, tendo poderes para formular verbalmente, na sessão, novas propostas e lances de preços e 
manifestar, após declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra a 
decisão do Pregoeiro, assinar a ata onde estará registrado o valor final decorrente dos lances e praticar 
todos os demais atos inerentes ao certame em nome da licitante. A licitante que se retirar antes do 
término da sessão considerar-se-á que tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos 
do Pregoeiro.  

4.10- Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será admitida a participação de 
outras licitantes. Não será admitida a atuação de um único representante legal para duas ou mais 
empresas.  

4.11- Iniciada a sessão de lances, nenhum licitante poderá se ausentar, sem autorização do Pregoeiro, 
sob pena de exclusão do certame. 

5- DA FORMA DE APRESENTAÇÀO DOS ENVELOPES DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO. 

5.2- A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os 
guintes dizeres:  

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE  
PREGÃO Nº 05/2014 
(razão ou denominação social e endereço do 

licitante)  

 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE 
PREGÃO Nº 05/2014 
(razão ou denominação social e endereço do 

licitante)  

 

5.3- A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, de 
acordo com a metodologia ABNT, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, digitado através 
de meio mecânico ou eletrônico, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, 
borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, 
juntando-se à procuração.  

5.4- Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para 
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.  

6- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  

6.1- A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  



 

  

a) nome, endereço, e CNPJ;  

b) número do Processo e do Pregão;  

c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação das funcionalidades, em conformidade com 
as especificações do folheto descritivo - Anexo I deste Edital;  

d) preço UNITARIO e GLOBAL de cada item em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, 
apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária. Nos preços propostos 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;  

e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias.  

7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÀO 

7.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os 
quais dizem respeito a:  

  

7.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA  

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em 
se tratando de sociedades comerciais;  

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b“, deste subitem;  

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se 
de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 
atividade assim o exigir.  

7.2.1- Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 7.2 não precisarão constar do 
Envelope – “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste 
Pregão.  

7.3 - REGULARIDADE FISCAL  

7.3.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);  

7.3.2- Prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta 
licitação; 

7.3.3- Prova de Regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede da 
empresa licitante, com data de expedição de no máximo 06 (seis) meses anteriores à data estipulada no 
subitem 1.4, ressalvados os prazos de validade originários de cada certidão.  



 

  

7.3.3.1- A regularidade da situação da licitante frente à Fazenda Federal deverá ser demonstrada através 
da Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União.  

7.3.3.2- A regularidade da situação da licitante frente à Fazenda Estadual deverá ser demonstrada 
através da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativa ao ICMS - Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, com finalidades diversas. 

7.3.3.3- A regularidade da situação da licitante frente à Fazenda Municipal deverá ser demonstrada 
através da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos 
Mobiliários.  

7.3.4- Prova de Regularidade Fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, dentro 
do prazo de validade; 

7.3.5- Prova de Regularidade para com o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, dentro do prazo 
de validade; 

7.3.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento à Lei n.º 12.440/2011 e à 
Resolução Administrativa TST n.º 1470/2011, emitida por meio eletrônico pelo Tribunal Superior do 
Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao); 

7.3.7- A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente 
será exigida para aceito de contratação e, não como condição para participação na licitação; 

7.3.8- 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 (artigo 43 da Lei Complementar 123). 

7.3.9- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 
(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação (artigo 43, §1º da Lei Complementar 123). 

7.3.10- Em não havendo regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.3.9 do presente 
edital, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
assinatura do contrato ou revogar a licitação. (Artigo 43, §2º da Lei Complementar 123). 

  

7.4 - QUALIFICAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRA  

 

7.4.1- Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa 
física, nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da entrega das propostas e de início da abertura 
dos envelopes, prevista neste edital; 

7.5 - OUTRAS DECLARAÇÕES 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se 
encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo V;  

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a 

http://www.tst.jus.br/certidao


 

  

inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.  

7.6 -  Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará 
como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das 
propostas.  

 

8- DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  

8.1- No horário e local indicado no preâmbulo deste edital será aberta a Sessão Pública de processamento 
deste Pregão, iniciando-se pela fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste 
certame, com duração mínima de 30 (trinta) minutos, ocasião em que serão apresentados os documentos 
indicados no item 4. 

8.2- Estando de posse da relação das licitantes credenciadas, o Pregoeiro fará a divulgação verbal dos 
participantes deste certame, solicitando em seguida a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de 
Habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de 
preços e os documentos de habilitação.  

8.3- Iniciada a abertura do primeiro envelope “Proposta”, estará encerrado o credenciamento e, por 
conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame, não sendo permitidas 
quaisquer retificações que possam influir no resultado final deste Pregão. 

8.4- Abertos os envelopes “Proposta” pelo Pregoeiro, este efetuará rubrica, conferência, análise e 
classificação das propostas em confronto com o objeto e exigências deste edital.  

8.4.1- A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:  

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;  

b) forem elaboradas em desacordo com as exigências deste edital;  

c) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.  

d) sejam manifestamente inexequíveis.  

8.4.2- A desclassificação da proposta escrita importa preclusão do seu direito de participar da fase de lances 
verbais.  

8.4.3- No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas 
que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se 
como corretos os preços mensais. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da 
proposta.  

8.4.4- Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado o presente 
certame, lavrando-se ata a respeito.  

8.4.5- O julgamento será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL  

8.5- O Pregoeiro procederá à classificação do autor da proposta de “menor valor” e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de 
menor oferta em ordem crescente.  

8.5.1 - Não havendo pelo menos 03 (três) propostas escritas de preço nas condições definidas no item 
anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), incluída a 



 

  

de menor oferta, para que seus autores participem da fase de lances verbais, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos nas propostas escritas.  

8.5.2- No caso de empate dos preços, serão admitidas para a fase seguinte, todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes.  

8.5.3- Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente comprovado e desde que aceito pelo Pregoeiro.   

8.6- Classificadas as propostas e uma vez iniciada a fase competitiva, o Pregoeiro convidará individualmente 
as licitantes classificadas de forma sequencial a apresentar lances verbais, a partir da licitante detentora da 
proposta de maior oferta e, as demais, em ordem decrescente de preços ofertados, decidindo-se a ordem 
por meio de sorteio no caso de empate de preços, antes da inclusão na ata da licitação.  

8.6.1- A desistência em apresentar lance verbal quando convocado pelo Pregoeiro, não implicará a exclusão 
do licitante da etapa de lances verbais, podendo voltar a ofertá-lo nas rodadas subsequentes.  

8.7- A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação 
aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.  

8.8- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor 
preço, observada a redução mínima entre os lances em relação ao preço mensal, aplicável inclusive em 
relação ao primeiro.  

8.9- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem 
da formulação de lances.  

8.10- Não se realizando lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 
valor e o valor estimado, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para que 
seja obtido menor preço. 

8.11- Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições deste edital e estando o seu 
preço compatível com o valor estimado, esta poderá ser aceita, hipótese em que o Pregoeiro negociará 
diretamente com a licitante, visando obter menor preço.  

8.12- Havendo propostas ou lances de uma ou mais microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte 
(EPP) com valor até 5% (cinco por cento) superior ao da licitante melhor classificada, não sendo esta ME ou 
EPP, tais propostas serão consideradas empatadas com a proposta melhor classificada. Neste caso fica 
assegurado às ME`s e EPP`s empatadas o direito de desempate, sequencialmente, na ordem de suas 
classificações, até que o desempate ocorra.  

8.13- Decorridos 05 (cinco) minutos da convocação inicial para que as ME`s ou EPP`s exerçam o direito de 
desempate, sem o exercício de tal direito pelas interessadas, ocorrerá a sua preclusão e a contratação da 
proposta originalmente mais bem classificada. 

8.14- Considerado aceitável o menor preço, o Pregoeiro dará início a fase de habilitação com a abertura do 
envelope contendo a documentação da licitante de menor oferta, confirmando as suas condições de 
habilitação.  

8.14.1- A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das 
propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por 
ocasião do julgamento.  



 

  

8.15- A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope “Documentação”, 
ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste edital ou com irregularidades, será inabilitada, não 
se admitindo complementação posterior à sessão.  

8.16- É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta/documentação.  

8.17- Constatado o atendimento pleno aos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame.  

8.18- Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências para a habilitação, o 
Pregoeiro examinará o preço subsequente ao de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a 
sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarada 
a vencedora.  

8.19- Da sessão lavrar-se-á Ata, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá 
ser assinada pelo Pregoeiro, pelas licitantes credenciadas presentes e membros da Equipe de Apoio. 

8.20- A licitante vencedora deverá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias úteis, nova Proposta contendo o 
valor obtido através da negociação efetuada na fase de lances verbais, que serão considerados na 
homologação. Esse prazo poderá ser modificado, desde que haja motivo útil aceito pelo Pregoeiro.  

8.21- Após a homologação do objeto, os envelopes contendo os documentos de habilitação que não foram 
abertos ficarão à disposição das licitantes para retirada pelo prazo de até 10 (dez) dias corridos, findo os 
quais serão inutilizados. 

8.22- A Prefeitura, na salvaguarda de seus interesses e conveniências, poderá solicitar e as licitantes 
obrigam-se a prestar, todos os esclarecimentos necessários, quer através de documentos ou de 
sindicâncias, apresentações, e, ainda, verificações “in loco”, visando aferir a veracidade das informações 
prestadas no processo, bem como a capacidade técnica e administrativa das licitantes, nos termos previstos 
no parágrafo terceiro do artigo 43, da Lei nº 8.666/1993. 

9- DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO, E DA HOMOLOGAÇÃO  

9.1- Declarada vencedora, ao final da Sessão Pública, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente, a intenção de recorrer da decisão do Pregoeiro, com o registro da síntese de suas razões 
em ata, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, ficando as 
demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

9.1.1- A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que a 
licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.  

9.2- A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito de 
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do 
processo à autoridade competente para a homologação.  

9.2.1- Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais.  

9.3- Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 
informado à Autoridade Competente.  



 

  

9.4- Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e constatada a regularidade 
dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e 
homologará o procedimento licitatório.  

9.5- O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

9.6- Os recursos devem ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Cesário Lange à 
Praça Padre Adolfo Testa, nº 651, Cesário Lange, no horário de expediente. 

 

10-DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO  

10.1- O Prazo de entrega dos gêneros deverá ser feito semanalmente conforme os pedidos, ou de acordo 
com a necessidade do Departamento requisitante, conforme a necessidade da unidade administrativa, e 
serão entregues de segunda a sexta-feira das 8:00 às 17:00 hs, nos locais indicados no Termo de 
Referência. 
 
10.2 - O prazo de contrato será de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, prorrogável na forma do 

art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93. 

10.3 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por 

cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

11 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

11.1- Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá, se disser respeito à 
especificação do objeto deste certame, rejeitá-las no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

 

11.1.1- Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias contados de notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado.  

12- DA FORMA DE PAGAMENTO  

12.1 - Os pagamentos devidos ao Contratado serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega do 
objeto e apresentação e aceitação da Nota Fiscal correspondente ao fornecimento do objeto e de acordo 
com as especificações do objeto desta licitação. 

 

12.2 - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecida pela Contratada, ou 

cheque nominal a seu favor, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Cesário Lange. 

13 - DA CONTRATAÇÃO  

13.1- A contratação, decorrente desta licitação, será formalizada mediante assinatura de termo de contrato, 
cuja respectiva minuta constitui Anexo III do presente ato convocatório.  

13.2- Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária 



 

  

perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a 
Justiça do Trabalho, a Secretaria da Receita Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional e a Fazenda 
Municipal, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio 
eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.  

13.3- Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será 
notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o 
subitem 13.2 deste item 13, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em 
vigência, sob pena de a contratação não se realizar.  

13.4- A adjudicatária deverá, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da data da convocação, comparecer 
na Prefeitura Municipal de Cesário Lange, para assinar o termo de contrato.  

13.5- Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a 
situação regular de que trata o subitem 13.2 deste item 13, ou se recusar a assinar o contrato, será 
convocada as demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à 
celebração da contratação.  

13.6- Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, contados da divulgação 
do aviso.  

13.7- A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo- SP. 

13.8- A contratação será celebrada com duração estimada de 12 meses, contados da a partir da data de 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogada mediante acordo entre as partes, e, nos termos constantes 
da Lei Federal 8.666/93.  

13.9- A CONTRATADA poderá subcontratar parcialmente o objeto deste contrato, com autorização expressa 
da CONTRATANTE, sob pena de rescisão contratual de acordo com o artigo 78 da Lei de Licitações.  

14 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

14.1- Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de Cesário 
Lange, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a 
pessoa que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.  

14.2- A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas na 
Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CRC da 
Prefeitura Municipal de Cesário Lange.  

 

14.3- Poderá, ainda, a Administração aplicar as seguintes multas no caso de inexecução parcial ou total do 
ajuste: 

a) multa de 0,1% (dois por cento) ao dia em relação ao valor contratado, no caso de atraso da entrega dos 
produtos contratados, sem motivo devidamente justificado e aceito pela Administração, até o atraso máximo 
de 10 (dez) dias. 

c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta, no caso da licitante vencedora recusar-se a 
receber o Pedido de Compra ou descumprimento total da obrigação assumida.  

14.4- Na aplicação das penalidades será observado o princípio do contraditório e ampla defesa. 



 

  

14.5- A aplicação de qualquer penalidade prevista no presente Pregão Presencial não exclui a possibilidade 
de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 

14.6- Os valores de eventuais multas serão descontados dos pagamentos devidos a contratante, ou ainda, 
quando for o caso, cobrados judicialmente. 

14.7- Os casos de rescisão, se eventualmente ocorrerem, serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.  

14.8 - A licitante vencedora que não mantiver a proposta, lance ou oferta, ensejar o retardamento da 
execução do objeto do certame, falhar ou fraudar na execução do objeto contratado, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, sem prejuízo 
das multas previstas no ato convocatório, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, 
pelo prazo de 02 (dois) anos. 

15 – DOS RECURSOS FINANCEIROS  

15.1- As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos disponíveis constantes 
da unidade orçamentária: Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Dep. Desenv. Político-
Pedagógico-Manutenção do Ensino Fundamental- 02.05.01.123610013.2.012-3.3.90.30-Material de 
Consumo- Fonte 01-conta 150 -02.05.01.123610013.2.012-3.3.90.30-Material de Consumo- Fonte 05-
Quese Federal-conta 218, Secretaria Mun. Admin. Gestão- Encargos Div. Administração: 
02.01.03.041220003.2.00-3.3.90.30- fonte 01- conta 91, consignadas no orçamento vigente. 

16 - DAS DISPOSIÇÃES FINAIS  

16.1- 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.  

16.2- Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem 
assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.  

16.2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria 
ata.  

16.3- Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão 
rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.  

16.4- No presente certame serão observadas as regras constantes da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 

16.5- O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado.  

16.6- Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Diário Oficial 
do Estado.  

16.7- Os envelopes contendo os documentos de habilitação das licitantes não contratadas ficarão à 
disposição para retirada no Paço Municipal após a celebração do contrato.  

16.8- Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos e providências, desde que por escrito, ou, ainda, impugnar disposições 
deste Edital.  

16.9- A petição será dirigida ao Departamento de Licitações, à autoridade subscritora do Edital, que decidirá 
no prazo de até 1 dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.  



 

  

16.10- Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame.  

16.11- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.  

16.12- Integram o presente Edital: 

Anexo I- Termo de Referência;  

Anexo II- Formulário Padronizado de Proposta 

Anexo III- Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;  

Anexo IV- Modelo de Carta de Credenciamento (Procuração);  

             Anexo V-  Minuta do contrato; 
 

16.13- Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o foro  da Comarca de Tatuí-SP. 

  

 

 Cesário Lange, 19 de fevereiro de 2014. 

  

 

Ramiro de Campos 

Prefeito Municipal 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP para 

a elaboração da merenda escolar, pelo período de 12 (doze) meses. 
 

Item Descrição dos  Produtos Quant 
 (KG) 

01 Gás GLP Cilindro -  P13  (13 kg) 
Composição: Propano e Butano 
Gás Inflamável. 
 

 
120 

02 Gás GLP Cilindro- P45  (45 Kg) 
Composição: Propano e Butano 
Gás Inflamável.  

 
250 

 
- Data de envase. Vide carimbo no rótulo 
- Prazo de validade:  
- Produto não perecível 
- Entrega Semanal 
IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
PERIGOS MAIS IMPORTANTES Gás extremamente inflamável. Contém gás sob 
pressão: pode 
explodir sob efeito do calor. Pode causar sonolência e vertigem (efeitos narcóticos). 
EFEITOS DO PRODUTO 
- Efeitos adversos à saúde humana: Em elevadas concentrações, causa asfixia 
através da redução da concentração de oxigênio no ar. O contato com o gás liquefeito 
pode provocar “queimaduras pelo frio” (frostbite).  
- Efeitos ambientais: Contribui para a formação do smog fotoquímico. 
- Perigos físicos e químicos: Gás liquefeito. Gás extremamente inflamável. 
Perigos específicos: Espontaneamente explosivo à luz do sol com cloro. Forma mistura 
explosiva com o ar e agentes oxidantes. A combustão gera fumos anestésicos. 
- Principais sintomas: Hipóxia causada pela asfixia pode resultar em fadiga, deficiência 
visual e incoordenação motora, capacidade de alterar o julgamento, 
cianose, perda de consciência e em casos severos, morte. Contato com o gás liquefeito 
pode causar queimaduras. A pele pode tornarse branca ou amarelada, com aspecto 
ceroso. 
- Classificação de perigo do produto: Líquidos inflamáveis  
– Categoria 1 
Gases sob pressão - Liquefeito 
Toxicidade sistêmica ao órgão-alvo após única exposição – 
Categoria 3 
- Sistema de classificação adotado: Norma ABNT-NBR 14725-Parte 2:2009. 
Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação 
e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU. 
- Visão geral das emergências: GÁS INFLAMÁVEL E PERIGOSO PARA A SAÚDE 
HUMANA. 



 

  

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ 
PRODUTO: G.L.P. Página 2 de 9 
Data: 03/01/2011 Nº FISPQ: BR0401 Versão: 1 Anula e substitui versão: todas 
anteriores 
ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM 
- Pictogramas 
- Palavra de advertência PERIGO 
- Frases de perigo: Gás extremamente inflamável. 
Contém gás sob pressão: pode explodir sob efeito do calor. 
Pode causar sonolência e vertigem (efeitos narcóticos). 
- Frases de precaução: Mantenha afastado de calor [faíscas] [e chama] [não fume]. 
Armazene em local fresco/baixa temperatura, em local bem ventilado [seco] [afastado de 
fontes de calor e de ignição]. Quando em uso não [fume] [coma] [ou beba]. Não use em 
local sem ventilação adequada. Evite contato com olhos e pele. Use equipamento de 
proteção individual apropriado. Em caso de indisposição, consulte um médico. Use meios 
de contenção para evitar contaminação ambiental. Não permita o contato do produto com 
corpos d’água. 
3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 
>>>SUBSTÂNCIA 
Nome químico ou comum: Mistura de hidrocarbonetos. 
Sinônimo: Gás de cozinha, gás liquefeito de petróleo, gás engarrafado.. 
Número de Registro CAS: 68476-85-7 
Ficha de Informação de Segurança 
de Produto Químico - FISPQ 
PRODUTO: G.L.P. Página 3 de 9 
Data: 03/01/2011 Nº FISPQ: BR0401 Versão: 1 Anula e substitui versão: todas 
anteriores 
Impurezas que contribuam para o 
perigo: 
Ingredientes Concentração (%) CAS 
Propano 40 – 60 (v/v) 74-98-6 
Butano. 40 – 60 (v/v) 106-97-8 
Etano e mais leves. Max. 15 (v/v) (Etano) 
74-84-0 
Pentano e mais pesados 0,5 – 2,0 (v/v) (Pentano) 
109-66-0 
4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
Inalação: Remover a vítima para local arejado. Se a vítima não estiver respirando, 
aplicar respiração artificial. Se a vítima estiver respirando, mas com dificuldade, 
administrar oxigênio a uma vazão de 10 a 15 litros / minuto. Procurar assistência médica 
imediatamente, levando o rótulo do produto, sempre que possível. 
Contato com a pele: Retirar imediatamente roupas e sapatos contaminados. Lavar a 
pele com água em abundância, por pelo menos 20 minutos, preferencialmente sob 
chuveiro de emergência. Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do 
produto, sempre que possível.. 
Contato com os olhos: Lavar os olhos com água em abundância, por pelo menos 20 
minutos, mantendo as pálpebras separadas. Usar de preferência um 



 

  

lavador de olhos. Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do 
produto, sempre que possível. 
Ingestão: Não se aplica, produto gasoso. 
Proteção do prestador de socorros 
e/ou notas para o médico: Asfixiante simples. 
5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
Meios de extinção apropriados: Neblina d’água, pó químico e dióxido de carbono 
(CO2). 
Meio de extinção não recomendados: Jatos d’água. Não jogue água diretamente no 
ponto de vazamento, pois pode ocorrer congelamento. 
Perigos específicos: Pode inflamar-se com o calor, fagulhas ou chamas. Vapores 
podem deslocar-se até uma fonte de ignição e provocar retrocesso de 
chamas. Manter-se longe dos tanques. 
Métodos especiais de combate: Remover os recipientes da área de fogo, se isto puder 
ser feito sem risco. Resfriar com neblina d'água, os recipientes que estiverem expostos 
ao fogo, utilizando dispositivo manejado à distância, mesmo após a extinção do fogo. Se 
possível, combater a favor do vento. Não extinguir o fogo antes de estancar o 
vazamento. Em caso de fogo intenso em áreas de carga, usar mangueiras com suporte 
manejadas à distância ou canhão monitor. Se isso não for possível, abandonar a área e 
deixar queimar. 
Proteção de bombeiro/brigadista: Em ambientes fechados, usar equipamento de 
resgate com suprimento de ar. 
Ficha de Informação de Segurança 
de Produto Químico - FISPQ 
PRODUTO: G.L.P. Página 4 de 9 
Data: 03/01/2011 Nº FISPQ: BR0401 Versão: 1 Anula e substitui versão: todas 
anteriores 
Perigos específicos da combustão do 
produto: 
Combustão gera fumos anestésicos. 
6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 
Precauções pessoais 
Remoção de fontes de ignição: Produto altamente inflamável. Remova todas as fontes 
de ignição. 
Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Isole o vazamento de fontes de ignição. 
Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: 
Usar botas, roupas e luvas impermeáveis, óculos de segurança herméticos para 
produtos químicos e proteção respiratória adequada. 
Precauções ao meio ambiente: Estancar o escapamento se isto puder ser feito sem 
risco. 
Métodos para limpeza 
Procedimentos a serem adotados: Não se aplica (produto gasoso). 
Prevenção de perigos secundários: Elimine todas as fontes de ignição do entorno. 
7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
Medidas técnicas apropriadas - MANUSEIO 
Prevenção da exposição do trabalhador: 



 

  

Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) para evitar o contato direto com o 
produto. 
Precauções e orientações para manuseio seguro: 
Manipular respeitando as regras gerais de segurança e higiene 
industrial. 
Medidas de higiene: Higienizar roupas e sapatos após o uso. Métodos gerais de 
controle utilizados em Higiene Industrial devem minimizar a exposição ao 
produto. Não comer, beber ou fumar ao manusear produtos químicos. Separar as roupas 
de trabalho das roupas comuns. 
Medidas técnicas apropriadas – ARMAZENAMENTO 
Apropriadas: Armazenar em esferas pressurizadas ou tanques refrigerados. Em local 
bem ventilado, à temperatura ambiente, sob pressão de 15 
kgf/cm2 , distante de fontes de ignição. 
Inapropriadas: Temperaturas elevadas. Fontes de ignição. Contato com materiais 
incompatíveis. 
Materiais seguros para embalagens 
Recomendados: Não especificado. 
8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
Ficha de Informação de Segurança 
de Produto Químico - FISPQ 
PRODUTO: G.L.P. Página 5 de 9 
Data: 03/01/2011 Nº FISPQ: BR0401 Versão: 1 Anula e substitui versão: todas 
anteriores 
Parâmetros de controle específicos 
Limite de exposição ocupacional: 
Ingredientes TLV – TWA 
(ACGIH) 
TLV – STEL 
(ACGIH) 
G.L.P. 1.000 ppm. NA 
Butano. 800 ppm. NA 
Medida de controle de engenharia: Manipular o produto em local com boa ventilação 
natural ou 
mecânica, de forma a manter a concentração de vapores inferior ao 
Limite de Tolerância. 
Equipamento de proteção individual apropriado 
Proteção dos olhos/face: Nas operações onde possam ocorrer projeções ou respingos, 
recomenda-se o uso de óculos de segurança ou protetor facial. 
Proteção das mãos: Luvas de proteção de PVC. 
Proteção da pele e corpo: Vestimenta impermeável. 
Proteção respiratória: Em baixas concentrações, usar respirador com filtro químico 
para vapores orgânicos. Em altas concentrações, usar equipamento de 
respiração autônomo ou conjunto de ar mandado. 
Precauções especiais: Manter chuveiros de emergência e lavador de olhos disponíveis 
nos locais onde haja manipulação do produto. 
9 - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
Aspecto: Gasoso e incolor. 



 

  

Odor: Característico. 
Ph: Não aplicável. 
Ponto de fusão/ponto de 
congelamento: 
Não disponível. 
Ponto de ebulição inicial e faixa de 
temperatura de ebulição: 
Não disponível. 
Ponto de fulgor: Não disponível. 
Taxa de evaporação: Não disponível. 
Inflamabilidade: Inflamável. 
Limite inferior/superior de 
inflamabilidade ou explosividade: 
(LIE) Butano:1,9% e Propano:2,2% (LSE) Butano:8,5% e Propano:9,5% 
Pressão de vapor: 15 kgf/cm2 (máximo) @37,8 °C. 
Densidade de vapor: Butano: 2,046 e Propano: 1,56. 
Ficha de Informação de Segurança 
de Produto Químico - FISPQ 
PRODUTO: G.L.P. Página 6 de 9 
Data: 03/01/2011 Nº FISPQ: BR0401 Versão: 1 Anula e substitui versão: todas 
anteriores 
Densidade: 0,5 – 0,6. 
Solubilidade: Na água: insolúvel. 
Em solventes orgânicos: bastante solúvel. 
Coeficiente de partição – noctanol/ 
água: 
Não disponível. 
Temperatura de auto-ignição: Butano: 405 ºC e Propano: 466 ºC . 
Temperatura de decomposição: Não disponível. 
Viscosidade: Não disponível. 
Faixa de destilação: Não disponível. 
Ponto de combustão: Não disponível. 
10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
Estabilidade química: Estável sob condições usuais de manuseio e armazenamento. 
Materiais/substâncias incompatíveis: Pode reagir com agentes oxidantes. 
Produtos perigosos da decomposição: Em combustão libera vapores anestésicos, 
monóxido e dióxido de carbono. 
11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
Toxicidade aguda: Por inalação pode causar tonteira. Pode causar irritação das vias 
aéreas superiores e dificuldade respiratória. Liquefeito é praticamente não prejudicial 
porque é muito volátil e evapora rapidamente, porém pode causar queimadura por baixa 
temperatura. 
O contato com o líquido pode causar queimadura por baixa temperatura. 
Toxicidade crônica: Em altas concentrações atua como asfixiante simples por reduzir a 
concentração de oxigênio no ar. 
Efeitos específicos: Não aplicável. 
12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 



 

  

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto 
Ecotoxicidade: Não é passível de causar danos à vida aquática. 
Não é passível de causar danos ao solo. 
Persistência e degradabilidade: É esperada rápida degradação e baixa persistência. 
Potencial bioacumulativo: Não é esperado potencial de bioacumulação. 
Ficha de Informação de Segurança 
de Produto Químico - FISPQ 
PRODUTO: G.L.P. Página 7 de 9 
Data: 03/01/2011 Nº FISPQ: BR0401 Versão: 1 Anula e substitui versão: todas 
anteriores 
13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao 
Produto: O tratamento e a disposição do produto devem ser avaliados tecnicamente, 
caso a caso. Outros métodos consultar legislação federal e estadual: Resolução 
CONAMA 005/1993, NBR 10.004/2004. 
Restos de produtos: Manter restos do produto em suas embalagens originais, fechadas 
e dentro de tambores metálicos, devidamente fechados, de acordo com a legislação 
aplicável. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto, 
recomendando-se as rotas de processamento em cimenteiras e a incineração. 
Embalagem usada: Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter restos 
do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruídas em 
local apropriado. Neste caso, recomenda-se envio para rotas de recuperação dos 
tambores ou incineração. 
14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 
Regulamentações nacionais e internacionais 
Terrestre: Decreto nº 96.044, de 18 de maio de 1988: Aprova o regulamento para o 
transporte rodoviário de produtos perigosos e dá outras providências. 
Agência Nacional de transportes terrestres (ANTT): Resoluções Nº. 420/04, 701/04, 
1644/06, 2657/08, 2975/08 e 3383/10. 
Hidroviário: DPC – Diretoria de Portos e Costas ( Transporte em águas 
brasileiras) Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: 
Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto. NORMAM 02/DPC: 
Embarcações Empregadas na Navegação Interior. IMO – “International  Maritime 
Organization” ( Organização Marítima Internacional) International Maritime Dangerous 
Goods Code (IMDG Code) – Incorporating Amendment 34-08;2008 Edition. 
Aéreo: DAC -Departamento de Aviação Civil: IAC 153-1001. Instrução de Aviação Civil – 
Normas para o transporte de artigos perigosos em aeronaves civis. IATA – “ International 
Air Transport Association” ( Associação Nacional de Transporte Aéreo) Dangerous 
Goods Regulation (DGR) - 51 
Número ONU: 1075 
Nome apropriado para embarque: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
Classe e subclasse de risco principal 
e subsidiário: 
2.1 
Ficha de Informação de Segurança 
de Produto Químico - FISPQ 
PRODUTO: G.L.P. Página 8 de 9 



 

  

Data: 03/01/2011 Nº FISPQ: BR0401 Versão: 1 Anula e substitui versão: todas 
anteriores 
Número de risco: 23 
Grupo de embalagem: - 
15 - REGULAMENTAÇÕES 
Regulamentações: 
Regulamentações: Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998 
Norma ABNT-NBR 14725-4:2009 
16 - OUTRAS INFORMAÇÕES 
Informações importantes: 
Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e 
fornece informações quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. 
Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento 
prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o 
treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos do 
produto. 
Siglas: 
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
CAS - Chemical Abstracts Service 
DL50 - Dose letal 50% 
STEL – Short Term Exposure Level 
TLV - Threshold Limit Value 
TWA - Time Weighted Average 
Bibliografia: 
ECB] EUROPEAN CHEMICALS BUREAU. Diretiva 67/548/EEC (substâncias) e Diretiva 
1999/45/EC (preparações). Disponível em: http://ecb.jrc.it/. Acesso em: outubro de 2010. 
[EPI-USEPA] ESTIMATION PROGRAMS INTERFACE Suite - United States 
Environmental Protection Agency. Software. [HSDB] HAZARDOUS SUBSTANCES DATA 
BANK. Disponível em:  http://toxnet.nlm.nih.gov/cgibin/sis/htmlgen?HSDB. Acesso em: 
outubro de 2010. [IARC] INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. 
Disponível em: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php. Acesso em: 
outubro de 2010. [IPCS] INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY – 
INCHEM. Disponível em: http://www.inchem.org/. Acesso em: outubro de 2010. [IPIECA] 
INTERNATIONAL PETROLEUM INDUSTRY ENVIRONMENTAL CONSERVATION 
ASSOCIATION. 
Guidance on the application of Globally Harmonized System (GHS) criteria to petroleum 
substances. 
Version 1. June 17th 2010. Disponível em: 
http://www.ipieca.org/system/files/publications/ghs_guidance_17_june_2010.pdf. Acesso 
em: outubro de 2010. 
[IUCLID] INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE. [s.l.]: 
European chemical Bureau. Disponível em: http://ecb.jrc.ec.europa.eu. Access in: 
outubro de 2010. 
[NIOSH] NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International 
Chemical Safety Cards. Disponível em: http://www.cdc.gov/niosh/. Acesso em: outubro 
de 2010. 
[NITE-GHS JAPAN] NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND EVALUATION. 



 

  

Disponível em: http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs_index.html. Acesso em: outubro de 
2010. 
[PETROLEUM HPV] PETROLEUM HIGH PRODUCTION VOLUME. Disponível em: 
http://www.petroleumhpv.org/pages/petroleumsubstances.html. Acesso em: outubro de 
2010. 
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1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, 
Authorization and Restriction of Chemicals. 
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EXPOSIÇÃO QUÍMICA. 
Disponível em: http://www.intertox.com.br. Acesso em: outubro de 2010. 
[TOXNET] TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponível em: 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2014 
ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 

Razão Social da Proponente:  

Endereço:  

Telefone:  

Objeto/marca Preço unitário  
(em R$) 

Preço  
Global (em R$) 

Fornecimento de gás GLP para a cozinha 
piloto municipal. Composição: Propano e 
Butano- Gás Inflamável. 

  

 120 unid. Gás GLP Cilindro -  P13  (13 kg)   

250 unid. Gás GLP Cilindro- P45  (45 Kg)   

Dados do representante da empresa que assinará o termo de contrato, conforme consta no contrato social ou 
procuração: 



 

  

Nome:  

Identidade nº/ 
órgão expedidor: 

 

CPF nº  

 
1 – O prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 
3º, da Lei Federal nº 8.666/93). 
2 – A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao prazo de 
convocação previsto no art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
3- Apresentar a marca do produto, conforme especificação do Anexo I. 

Local e Data:  

Assinatura do(s) representante(s) legal(is):  

 
(OBS.: Carimbos do CNPJ  no verso) 



 

  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2014 
 
 

ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
Eu ........................................................................ (nome completo), RG nº. ........................................, 

representante legal da ...................................................................................... (denominação da pessoa 

jurídica), CNPJ nº. ............................, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as 

exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão nº. 05/2014, 

realizado pela Prefeitura Municipal de Cesário Lange, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação 

neste certame. 

 

RESSALVA: apresenta restrição na documentação de regularidade fiscal, porém, por se tratar de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, opta por participar da licitação e regularizar a documentação 

no prazo estabelecido no edital, caso apresente a proposta de menor preço, ciente da aplicação das 

sanções estabelecidas no instrumento convocatório caso não a regularize tempestivamente (  ) . 

 

 
..................., ....... de ..................... de 2014. 

 

____________________________________________ 

Nome e assinatura do representante 
RG nº............................................... 
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ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 

 
 
 

.................................,................................................................................................................... inscrita no 

CNPJ ou CPF sob o nº .. .................................................... por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº................................... e do CPF nº .........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso 

V do art. 27 da Lei 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. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) . 

 
..................., ....... de ..................... de 2014. 

 

 

____________________________________________ 

Nome e assinatura do representante 
RG nº............................................... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2014  
ANEXO V 

MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO 
 

PROCURAÇÃO  “EXTRA JUDICIA” 
 
 
OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº ..............................), com sede na Rua 
............................................................, nº ............., bairro ...................................., na cidade de 
............................., Estado de ..........................................., (neste ato representado) pelo(a) 
(sócio/diretor/procurador), Sr.(a) ..........................................................., ........................ (nacionalidade), 
.............................. (estado civil), ............................ (profissão), portador(a) do RG nº ............................ e do 
CPF nº ............................., residente e domiciliado na Rua ..........................................................., nº .........., 
na cidade de ..............................., Estado de ..................................., ---------- 
 
OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ........................... (estado 
civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e do CPF nº ................................, 
residente e domiciliado na Rua ................................., nº ......., bairro ............................, na cidade de 
............................., Estado de ..........................; ---------- 
 
PODERES:  ao(s)  qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, 
especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 05/2014, da Prefeitura Municipal de 
Cesário Lange, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar 
atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à 
desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.------ 
 

.............................., ........  de ......................... de 2014. 
 
 
 

Outorgante 
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ANEXO VI 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CESÁRIO LANGE E ........................... 
 
A Prefeitura Municipal de Cesário Lange, com sede na Rua .............................., nº ..........., inscrita no CNPJ 
sob o nº ......................................, doravante denominada Contratante, neste ato representada pelo Prefeito 
Municipal, Sr. .............., portador do RG nº ............., inscrito no CPF nº ................., e a empresa 
......................................, com sede na Rua ..............................., nº ..........., na cidade de ................., Estado 
de .........................., inscrita no CNPJ sob o nº ................., doravante denominado Contratada, representada 
neste ato por ..............................................., portador do RG nº ................., inscrito no CPF nº 
............................, firmam o presente termo de contrato, cuja celebração foi autorizada nos autos do 
processo administrativo concernente à licitação na modalidade Pregão Presencial nº 05/2014.  
Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os 
princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, doravante denominada Lei, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, 
incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.   
 
PRIMEIRA (DO OBJETO) – A Contratada se obriga a fornecer conforme especificações constantes no Edital 
e Anexo I do Pregão Presencial nº 05/2014 que integram este termo, independentemente de transcrição, 
para todos os fins e efeitos legais. 
 
SEGUNDA (DO PRAZO E LOCAL DA ENTREGA) – A Contratada se compromete a fornecer gás-GLP para 
a elaboração da merenda escolar, parceladamente, mediante a requisição do setor competente da Prefeitura 
Municipal de Cesário Lange, de acordo com a necessidade da Administração Municipal,  nas quantidades 
especificadas constantes do Anexo I – Termo de Referência.  
TERCEIRA (DO VALOR) – O valor global estimado deste contrato é de R$ ........ (....), considerando os 
valores unitários transcritos na cláusula primeira, conforme classificação final do Contratado constante na 
ata da sessão do pregão presencial, devidamente juntada nos autos do referido processo, correspondendo 
aos objetos definidos na cláusula primeira e para a totalidade do período mencionado na cláusula sexta. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os preços praticados poderão ser realinhados visando restabelecer a relação 
que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Contratado e a retribuição da Contratante para a 
justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, na forma do art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O realinhamento de que trata o parágrafo anterior será deliberado pela 
Administração a partir de requerimento formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de 
documentação comprobatória do incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir da protocolização 
do requerimento, e nunca de forma não retroativa. 
QUARTA (DA DESPESA) – A despesa do contrato neste exercício correrá à conta do Código de Despesa  
do orçamento da Prefeitura Municipal de Cesário Lange, a saber: Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura- Dep. Desenv. Político-Pedagógico-Manutenção do Ensino Fundamental- 



 

  

02.05.01.123610013.2.012-3.3.90.30-Material de Consumo- Fonte 01-conta 150 -
02.05.01.123610013.2.012-3.3.90.30-Material de Consumo- Fonte 05-Quese Federal-conta 218. 
 
QUINTA (DO PAGAMENTO) – A Contratante pagará o Contratado, em até 30 (trinta) dias após a  
apresentação e aceitação da Nota Fiscal correspondente à quantidade do objeto fornecido. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecida pelo 
Contratado, ou cheque nominal a seu favor, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Cesário 
Lange. 
 
SEXTA (DO PRAZO) – O prazo de vigência do presente contrato será de 12 meses a contar da sua 
assinatura. 
 
SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO – São obrigações do Contratado:  
- Fornecer o produto dentro dos padrões de qualidade exigidos e com prazos de validade em vigor;  
- Obedecer aos prazos de entrega estipulados na cláusula Segunda;  
- Conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis, com estrita 
observância da Legislação em vigor;  
- Apresentar a Contratante, caso esta venha a solicitar, a programação geral dos seus serviços com base 
em indicações pela mesma fornecida;  
- Empregar, na execução dos serviços contratados, apenas profissionais técnico-especializados e 
habilitados, com requisitos indispensáveis para o exercício das atribuições relacionadas com o objeto desta 
avença.  
 
OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE) - São obrigações da Contratante: 
- Fornecer todos os dados e especificações necessárias a completa e correta execução dos serviços; 
- Comunicar ao Contratado, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, das necessidades 
supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento. 
 
NONA (DAS PENALIDADES) – Ao Contratado, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as 
sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:  
a) Atraso injustificado na execução do serviço, compra ou obra, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do 
artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da 
obrigação não cumprida na seguinte proporção: 
I) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e 
II) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia. 
 
b) Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra, poderão ser aplicadas ao contratado as 
seguintes penalidades: 
I) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou 
II) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de 

inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 10.520/02 

 



 

  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando 

cabíveis. A penalidade de multa, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer 

das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu 
pagamento não elide a responsabilidade do Contratado por danos causados à Contratante. 
 
DÉCIMA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da 
Lei Federal nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas 
naquela Lei e no Edital. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa. 
 
DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato não poderá ser 
objetivo de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte. 
 
DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES) – O Contratado assume como exclusivamente seus, os 
riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-
se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, 
ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução deste 
contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações 
vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do 
presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente ao Contratado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 
Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou 
subordinado. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O Contratado manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de 
habilitação e qualificação que lhe foram exigidos na licitação. 
 
DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) – Constituirá encargo exclusivo do Contratado o 
pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da 
execução de seu objeto. 
 
DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) – Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da 
assinatura do presente contrato, a Contratante providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, 
para ocorrer no prazo de vinte dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia. 
 
DÉCIMA QUINTA (DO FORO) – O Foro do contrato será o da Comarca de Tatuí/SP, excluído qualquer 
outro. 
 



 

  

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois 
de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

Cesário Lange, ....... de ............ ... de  2014. 

 
 

Prefeitura Municipal de Cesário Lange 

Contratante 
 
 

Contratado 
 
Testemunhas: 
 
________________________    _______________________   
Nome       Nome 
RG        RG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Departamento de Compras e Licitações 
 
 
Comprovante de recebimento de Edital de Licitação.  
 
 
Recebemos o Edital do .................................. nº ................/2014.  
 
 
Objeto: Fornecimento parcelado de gás- GLP para atender a cozinha piloto municipal, 
pelo período de 12 (doze) meses. 
 
 
 
 
 
___/_____/_______.    ______________________  
DATA       ASSINATURA  
 

NOME DA EMPRESA:_______________________________________  

CNPJ:______________________________________________________  

END.:______________________________________________________  

FONE:___________________________________  

 

 

CARIMBO DA EMPRESA_________________________________. 

 

 
 
  

 

 
 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


