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O Presidente do DAEP - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de
Penápolis, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, torna público que
de acordo com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2.002 e os Decretos Municipais nº
2342 17/06/05, 2352 28/06/05 e Decreto 2858, de 18/01/08 e subsidiariamente,
no que couberem as disposições contidas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações,
Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, na Lei complementar 147/2014 e
Decreto nº 8.538 de 06/10/2015, com suas alterações posteriores e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie, o Pregão Presencial nº 09/2018, sob regime
Registro de Preços “TIPO MENOR PREÇO POR ITEM”, para Aquisição de
hidrômetros, conforme descrições contidas neste edital.
As informações poderão ser adquiridas através do serviço de Compras, situado na
Avenida Adelino Peters, nº 217, Vila São Vicente - Penápolis/SP, telefone (018)
3654-6100 ramal 103, ou (018) 3654-6103, e-mail: compras@daep.com.br.
Os envelopes, contendo a Proposta de Preços e os Documentos de
habilitação definidos neste Edital e seus anexos, deverão ser entregues no
local, data e horário seguintes:
DATA: 05/09/2019

HORÁRIO: 14h30min

LOCAL: Avenida Adelino Peters, 217-Penápolis/SP, no Setor de Compras.

A sessão de processamento do Pregão será conduzida pelo Pregoeiro (a) com o
auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.
* Esta licitação será julgada e processada por item.
1-DO OBJETO
1.1 – Registro de preços para aquisição de hidrômetros, em quantidades
aproximadas, para fornecimento durante o período de 12 meses a contar da
assinatura da ATA, conforme descrições abaixo:
Item 01 - 600 unidades, hidrômetros, classe metrológica B, tipo multijato,
magnético, ¾ 3m3/h, sem conexões, leitura 45 graus, relojoaria de cobre e cúpula
de vidro inclinada horizontal em 45 graus, giro de leitura 360° executável com a
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mão, bujão de lacração fabricado em latão ou em material termoplástico de
engenharia.
Observações:
- o aparelho deverá conter a logomarca do DAEP impressa na relojoaria (arquivo
do logo será fornecido pelo DAEP) e conter a descrição da vazão nominal e a
vazão mínima inscritas no mostrador;
- A cúpula de vidro deverá ter alta resistência a intempéries e a impacto;
- O anel de fechamento que envolve o aparelho medidor deverá ter a tampa de
proteção do hidrômetro, fixada no sentido do fluxo para não obstruir a leitura, e,
ainda, conter um dispositivo na tampa que facilite a abertura da mesma através de
vareta pelo lado de fora do buraco do muro e/ou da caixa padrão.
- o material da carcaça deve ser fabricado de bronze ou uma liga metálica que
contenha no mínimo 60% de cobre. Devem ser resistentes as diversas formas de
corrosões externas e internas causadas pela água e intempéries do ambiente,
devendo apresentar resistência mecânica e química adequada a sua utilização e
inalteradas pelas variações de temperatura e pressões de serviço.
- A empresa deverá comprovar através de atestado por laudo de análise química,
que deverá ser anexado no envelope 01 Proposta, que o material da carcaça é
fabricado de bronze ou uma liga metálica que contenha no mínimo 60% de cobre.
- As carcaças dos medidores devem apresentar em ambos os lados seta indicando o
sentido do fluxo, gravada em alto relevo.
- Os hidrômetros devem estar providos de filtro tipo peneira, facilmente
desmontável, instalado à montante do elemento de medição.
- Etiqueta autoadesiva fixada na ” parte interna da tampa”, contendo a numeração
do hidrômetro ex: A19Yxxxxxx, conforme gravado na carcaça, confeccionada em
material resistente a umidade e que permita sua retirada e, fixação nas ordens de
serviço.
Item 02 – 1.500 unidades, hidrômetros volumétrico ¾”, classe metrológica C
em todas as posições de operação, comprimento 119 mm, sem conexões, cúpula
totalmente em vidro, relojoaria seca, orientável com giro 360° efetuado com a
mão, leitura direta com inclinação 45°.
- o aparelho deverá conter a logomarca do DAEP impressa na relojoaria (arquivo
do logo será fornecido pelo DAEP);
- A cúpula de vidro deverá ter alta resistência a intempéries e a impacto;
- As carcaças dos medidores devem apresentar em ambos os lados seta indicando o
sentido do fluxo, gravada em alto relevo.
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- Os hidrômetros devem estar providos de filtro tipo peneira, fabricado com
material resistente à corrosão e a área filtrante deverá ser conforme com o item
4.7.2 da norma NM 212:1999 da ABNT. O filtro deverá ser facilmente
desmontável, instalado à montante do elemento de medição.
- O anel de fechamento que envolve o aparelho medidor deverá ter a tampa de
proteção do hidrômetro, fixada no sentido do fluxo para não obstruir a leitura, e,
ainda, conter um dispositivo na tampa que facilite a abertura da mesma através de
vareta pelo lado de fora do buraco do muro e/ou da caixa padrão.
- o material da carcaça deve ser fabricado de bronze ou uma liga metálica que
contenha no mínimo 60% de cobre. Devem ser resistentes as diversas formas de
corrosões externas e internas causadas pela água e intempéries do ambiente,
devendo apresentar resistência mecânica e química adequada a sua utilização e
inalteradas pelas variações de temperatura e pressões de serviço.
- A empresa deverá comprovar através de atestado por laudo de análise química,
que deverá ser anexado no envelope 01 Proposta, que o material da carcaça é
fabricado de bronze ou uma liga metálica que contenha no mínimo 60% de cobre.
- Etiqueta autoadesiva fixada na ” parte interna da tampa”, contendo a numeração
do hidrômetro ex: A19Yxxxxxx, conforme gravado na carcaça, confeccionada em
material resistente a umidade e que permita sua retirada e, fixação nas ordens de
serviço.
Item 03 – 1500 unidades, Retentor de Partícula para proteção de hidrômetro, tipo
joelho ¾” para proteção de hidrômetros, com as seguintes características:
-cor azul;
- Corpo e tampa fabricados em composto de PVC pelo processo de injeção.
- Entrada e saída da água com roscas fêmeas DN ¾”, em conformidade com a
norma NBR NM ISO 7-1.
- Elemento filtrante fabricado em composto PEAD, REFORÇADO POR
PLÁSTICO, com tela de malha de poliéster com granulometria aproximada de
0,2mm, malha de 43 fios por cm linear e área filtrante aproximada de 70 cm2;
- Volume de acúmulo de partículas aproximado de 100 cm3.
- Perda de carga máxima de 3 mca na vazão de 3m³/h
- Marcações em dois lados externos, de forma indelével e facilmente visível,
independente da posição de instalação, na cor preta, contendo;
Texto: “logotipo do DAEP”
Texto: “retentor de partículas”
- Seta indicadora do sentido de fluxo.
Nota 01: sistema selado (antifraude) a tampa é instalada de forma que seja
Impossível sua remoção sem danificar o conjunto e possui plena
estanqueidade
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quando submetido a ensaio hidrostático com pressão de 1,6 Mpa por 15 minutos.
Nota 02: garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses.
Item 04
- 25 (vinte e cinco) hidrômetros do tipo multijato, magnético,
de 7 m3/h, classe metrológica B, diâmetro de 1” , cúpula de vidro, leitura a 45º
permitindo uma melhor leitura, sem as conexões (porcas arruelas e tubetes), bujão
de lacração de metal ou material termoplástico de engenharia.
- o material da carcaça deve ser fabricado com materiais utilizando uma liga que
contenha no mínimo 60% de cobre, atestado por laudo de análise química. Devem
ser resistentes as diversas formas de corrosões externas e internas causadas pela
água e intempéries do ambiente, devendo apresentar resistência mecânica e química
adequada a sua utilização e inalteradas pelas variações de temperatura e pressões de
serviço.
-As carcaças dos medidores devem apresentar em ambos os lados seta indicando o
sentido do fluxo, gravada em alto relevo.
- Os hidrômetros devem estar providos de filtro tipo peneira, facilmente
desmontável, instalado à montante do elemento de medição.
- Etiqueta autoadesiva fixada na ” parte interna da tampa”, contendo a numeração
do hidrômetro mais quantidade de dígitos de leitura ex: A19Yxxxxxx, conforme
gravado na carcaça, confeccionada em material resistente a umidade e que permita
sua retirada e, fixação nas ordens de serviço.
1.1.1. O objeto referente ao item 2 da presente licitação será dividido em
cotas/itens conforme, abaixo especificado, em atendimento ao artigo
48 inciso III da Lei Complementar 147/2014, a saber:

-

ITEM 01 – Hidrômetros ¾ - B

Quantidade

Valor
Unitário
Estimado

Valor Total
Estimado

hidrômetros, classe metrológica B, tipo
multijato, magnético, ¾ 3m3/h, sem
conexões
-

600

(Item exclusivo para ME / EPP)
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R$ 100,00

R$ 60.000,00

Item / ITEM 02 – Hidrômetros ¾ - C
cotas

A

hidrômetros volumétrico ¾”,
metrológica C, sem conexões

Quantidade

B

Valor Total
Estimado

classe

(Item aberto para empresa em
geral)
hidrômetros volumétrico ¾”,
metrológica C, sem conexões

Valor
Unitário
Estimado

1200

R$ 147,00

R$ 176.400,00

300

R$ 147,00

R$ 44.100,00

classe

(Item exclusivo para ME / EPP

-

ITEM 03 – Retentor de partícula

Quantidade

-

Retentor de Partícula para proteção de
hidrômetro, tipo joelho ¾”

1500

Valor
Unitário
Estimado

R$ 22,00

Valor Total
Estimado

R$ 33.000,00

( Item exclusivo para ME / EPP)

-

-

ITEM 04 – Hidrômetros 1”

Quantidade

Valor
Unitário
Estimado

Valor Total
Estimado

hidrômetros do tipo multijato, magnético, de
7 m3/h, classe metrológica B, diâmetro de 1”
25

(Item exclusivo para ME / EPP

R$ 245,00

R$ 6.125,00

1.1.1 Caso o certame que é exclusivo para ME ou EPP torne-se FRACASSADO ou
DESERTO, a licitação será repetida para o MERCADO GERAL, sem a
EXCLUSIVIDADE para ME ou EPP, sendo data e horário informados através
de publicação.
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1.1.2. O comunicado do item que se tornou Deserto ou Fracassado dar-se-á, no
dia subsequente ao da primeira abertura do certame, através do site:
WWW.daep.com.br .
CONSIDERAÇÕES:
1)- Fabricação e ensaios de acordo com ABNT – NBR 212/1999, 8009/1997,
8194/2013, NBR 5426/1985 e Portaria INMETRO 246/2000.
2)- As quantidades mencionadas acima são aproximadas para fornecimento durante
o período de vigência da Ata de Registro de Preços
1.2- ENSAIOS DE RECEBIMENTO E INSPEÇÃO DE AMOSTRAS E
LOTES
1.2.1. O DAEP realizará em seu laboratório, ensaios, visando aferir a qualidade dos
hidrômetros fornecidos em decorrência desta contratação, a saber:
a)- A quantidade de réplicas coletadas para ensaio obedecerá, as NBR(s) 5426/85
– no que tange ao Plano de Amostragem e procedimentos de Inspeção; Nível de
inspeção S2, Nivel Geral de Inspeção II, Plano de Amostragem Simples – Normal,
Nível de Qualidade Aceitável-NQA 4,0.
b)- Os ensaios que serão realizados estão previstos na Portaria INMETRO
246/2000.
c)- Cada caixa deverá ser identificada com o número de série dos hidrômetros;
d)- A equipe técnica do DAEP fará a escolha aleatória dos medidores que serão
submetidos a ensaios, baseados nas informações constantes do lote entregue, sendo
sempre coletadas amostras num total de 10% da quantidade de cada lote entregue.
e)- No caso de rejeição do lote, o DAEP, deverá comunicar o fornecedor no prazo
de 5 (cinco) dias úteis após a realização dos ensaios, para providências;
f)- O lote rejeitado deverá ser reposto após 10 (dez) dias corridos, contados da data
da notificação do DAEP, livre das causas da rejeição, sendo o pagamento
automaticamente suspenso, até a devida regularização;
g)- Persistindo a rejeição o licitante poderá ser penalizado nos termos do edital e
seus anexos e da Lei de Licitações.
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1.2.2. MODALIDADE DE ENSAIOS:
a)- Visual: consiste em verificar se os hidrômetros fornecidos atendem as
características especificadas quanto a dimensões, inscrições, mostrados, condições
de leitura, posição da tampa da cúpula e outras observáveis visualmente.
b)- Dimensional: consiste em verificar se as dimensões dos hidrômetros e das
roscas estão de acordo com as Normas vigentes.
c)- Verificação de erros de indicação iniciais: verificação dos erros de indicação de
cada medidor, consistindo na aferição por 3 (três) vezes em cada uma das vazões:
mínima, transição e nominal. Os erros verificados deverão estar de acordo com a
Portaria nº 246/2000 do INMETRO e Norma ABNT NBR 212/2000.
1.2.3- CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E REJEIÇÃO:
1.2.3.1. O medidor será aprovado, quando:
a)- atender todos os ensaios iniciais especificados;
b)- A Aceitação do lote de entrega estará condicionado a aprovação em todos os
ensaios.
c)- Todos os custos referentes aos procedimentos de inspeção da qualidade do
produto deverão ser de inteira responsabilidade do contratado.
1.2.4. Disposições Gerais:
1.2.4.1. Os hidrômetros devem obedecer às normas de fabricação NBR 212 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e o modelo deve ser aprovado
pelo Instituto de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial –INMETRO
atendendo a portaria 246/2000 e ISO 4064.
1.2.4.2. Os hidrômetros deverão estar acondicionados em caixa de papelão com
proteção entre os medidores e cada caixa deverá estar identificada com as
informações abaixo:
- modelo dos hidrômetros, numeração dos hidrômetros contidos na caixa e
numeração da Nota Fiscal referente ao lote enviado.
1.2.4.3. Os hidrômetros devem ser garantidos pelo fabricante, contra quaisquer
defeitos de fabricação ou de material, durante 2 (dois) anos a partir da data de
entrega do lote. O fabricante obrigar-se-á a fornecer durante um período de 10
(dez) anos, a partir da data de fabricação qualquer peça ou componente do
conjunto, para fins de manutenção. Nos casos de modificações que implicar na
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impossibilidade de recuperação dos hidrômetros danificados, o fabricante deve
efetuar a permuta do hidrômetro obsoleto por um modelo atual.
1.2.4.4. Os termos de garantia serão fornecidos por lote e faixa de numeração dos
hidrômetros , para que o DAEP exerça seus direitos nos casos de deficiências de
qualidade dos hidrômetros em regime de operação.
1.2.4.5. No caso de hidrômetros já instalados apresentarem defeito, a garantia
deverá também abranger os custos com mão-de-obra dos serviços de instalação e
substituição de cada hidrômetro. Estes hidrômetros deverão ser substituídos por
outros sem qualquer ônus para o DAEP.
1.2.5- DA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA
1.2.5.1- O licitante deverá apresentar amostra do produto ofertado, sendo:
- Item 01- 02 (duas) unidades (hidrômetro multijato magnético ¾);
- Item 02- 02 (duas) unidades (hidrômetro volumétrico);
- Item 03- 02 (duas) unidades (retentor de partículas);
- Item 04- 02 (duas) unidades (hidrômetro de 1”);
Trazer 01 (uma) amostra dos itens 01 e 02, apenas, da relojoaria de cobre e
cúpula de vidro inclinada 45°.
1.2.5.2. As amostras serão analisadas pela equipe técnica do DAEP em laboratório
de análise próprio, a fim de avaliar a qualidade dos produtos oferecidos. Os testes
serão realizados conforme descrito no item 1.2 do Edital (Ensaios de recebimento
e inspeção de amostras e lotes).
1.2.5.2 – Após a realização da sessão, onde será definido o (s) licitante (s) vencedor
(es) dos referidos itens, as amostras serão recolhidas pelo Pregoeiro(a), somente
dos licitantes vencedores, mediante termo de recebimento de amostras de cada
licitante e serão encaminhadas à Equipe Técnica do laboratório do DAEP, para a
realização dos testes.
1.2.5.3- Os licitantes vencedores que não apresentarem as amostras, no dia da
sessão, terá sua proposta desclassificada.
1.2.5.4- As amostras deverão estar devidamente identificadas.
1.2.5.4.1- Para os licitantes que enviarem suas propostas via correio, deverão
encaminhar as amostras, juntamente com os envelopes proposta e documentação.
Caso o licitante não seja vencedor de nenhum item, as mesmas estarão disponíveis
para retirada ao fim do processo licitatório.
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1.2.5.5-Da análise das amostras apresentadas será emitido Laudo e Parecer técnico
e, caso a amostra seja reprovada, o licitante vencedor daquele item terá sua
proposta desclassificada e será solicitado, as amostras do segundo colocado e assim
sucessivamente, obedecida à ordem de classificação dos licitantes, e o estabelecido
no item 1.2.5.7.
1.2.5.6 – Em havendo possibilidade e disponibilidade da Equipe Técnica do
laboratório de inspeção do DAEP, os testes serão realizados após logo após a
sessão do pregão. Caso contrário, serão realizados no primeiro dia posterior a data
da realização da sessão do pregão, à partir das 08h30min. O Laudo contendo o
resultado dos testes será fornecido ao final da análise de todas as amostras.
1.2.5.7- O licitante vencedor cuja amostra for reprovada, terá o prazo de dois dias
úteis, a contar do recebimento do Parecer emitido pelo DAEP, para contestação
que deverá ser por escrito, no prazo previsto acima e devidamente fundamentado.
Após o recebimento da mesma, os responsáveis analisará o pedido e emitirá
parecer favorável ou não ao licitante.
1.2.5.10-De posse do Parecer técnico contendo a aprovação ou reprovação das
amostras apresentadas pelas licitantes vencedoras, o Pregoeiro(a) procederá a
adjudicação dos itens aos respectivos licitantes vencedores. A adjudicação do
Processo licitatório só se dará ao final do cumprimento de todas as fases de
recebimento, análise, classificação ou reprovação de amostras e desclassificação de
propostas e, ainda, ao fim dos prazos legais para recurso e contestação.
1.2.5.7- Todas as despesas com envio e retirada das amostras ficarão a cargo único
e exclusivo do licitante vencedor.
2 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR
2.1. Não poderão participar desta licitação:
a) Empresas que estejam cumprindo suspensão do direito de licitar e contratar com
o DAEP ou que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da
Administração Pública Direta, Indireta, da União, do Distrito Federal, dos Estados
ou Municípios.
b) Pessoas jurídicas reunidas em consórcio, empresas estrangeiras, nem empresas
sob processo ou com falência decretada.
c) Empresas que incorrerem em outras vedações previstas em lei, sendo que a
observância das vedações é de inteira responsabilidade da proponente que, pelo
descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.
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2.3. A participação no certame implica na aceitação de todas as condições
estabelecidas neste instrumento convocatório.
2.4. Não serão considerados os documentos e propostas enviados por fax ou email.
3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1 – O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro
por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a
participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada.
3.2 – O credenciamento far-se-á por meio da apresentação dos seguintes
documentos:
3.2.1 – RG (Carteira de Identidade);
3.2.2 – Instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma
reconhecida, com amplos poderes para praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, assim como cópia autenticada do estatuto ou contrato social da empresa,
no qual constem os dados de quem outorgou a referida procuração, conforme
modelo de credenciamento constante do Anexo I
3.2.3 – Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa
proponente, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato
social e suas alterações, ou a última alteração consolidada, registrado na Junta
Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura;
3.2.4 – Os interessados ou seus representantes deverão apresentar declaração
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme
modelo do Anexo II;
3.3 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada,
sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
3.4 – Para os envelopes e amostras recebidos por correio, ou protocolados
antecipadamente, sem representante credenciado no momento da realização do
certame, exigir-se-á tão somente os documentos descritos no item 3.2.3 deste
edital, acompanhado da Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de
Habilitação (Anexo II).
3.5 – Os documentos referentes ao certame NÃO serão autenticados por
servidores deste Órgão no dia da Licitação.
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3.6. Após o credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro os
envelopes da proposta comercial (envelope 01) e dos documentos de habilitação
(envelope 02), não sendo mais aceitas novas propostas.
3.7. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, sem autorização
do pregoeiro, importará a imediata exclusão de sua participação no certame,
permanecendo a participação da empresa sem representante credenciado.
3.8. Não será admitido o uso de aparelho celular durante a sessão para fins
particulares, sob pena de exclusão da participação da licitante.
3.9. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência nem tampouco
alteração de preço da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissão.
4- DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE 01:
4.1. O envelope nº 01 - Proposta Comercial - deverá estar lacrado, indevassável e
rubricado pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário, contendo em
sua parte externa, além da razão social da proponente, os seguintes dizeres:
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PENÁPOLIS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019
DATA DE ABERTURA: <informar a data>
<NOME DO PROPONENTE>
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL

4.2. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, datadas, todas as folhas rubricadas e ao
final assinada por quem de direito.
4.3 - A proposta deverá conter:
a) Razão social, endereço, CNPJ e inscrição estadual ou municipal da
proponente;
b) Número deste Pregão;
c) Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação;
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d) Prazo de entrega: será de acordo com as necessidades do DAEP, em
quantidades a serem confirmadas, em até 45 (quarenta e cinco dias)
contados a partir da confirmação do pedido feito pelo serviço de compras.
e) Condições de pagamento: 05 (cinco) dias, após o recebimento da Nota
Fiscal no setor de compras, sendo que o pagamento da Nota Fiscal ficará
condicionado ao resultado das inspeções a serem efetuadas em cada lote
entregue, somente após o resultado das inspeções haverá liberação do
pagamento.
*Informar dados bancários para crédito em conta corrente, caso seja o
vencedor da licitação.
f) Informar preço unitário por item, em moeda corrente nacional, incluindo
todos os tributos incidentes na prestação do serviço, devendo ser fixos e
irreajustáveis durante a vigência do contrato, podendo ser utilizado modelo
de proposta no Anexo III;
g) Nos preços propostos (FRETE - CIF- Penápolis/SP) deverão estar inclusos
todas as despesas e custos diretos ou indiretos, descarga, sendo que,
quaisquer tributos omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão
considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de
acréscimos a esse ou qualquer título, devendo os respectivos materiais ser
fornecidos ao DAEP sem ônus adicionais
h) Validade da Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentação, salvo se da mesma constar prazo superior, quando então
prevalecerá este prazo;
i) O licitante deverá informar dados pessoais (nome, cargo, RG e CPF), e-mail
pessoal e institucional do responsável, que, caso seja o vencedor da licitação,
assinará o contrato.
j) Assinatura do responsável;
k) declaração, Anexo IV, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos
legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno
porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006,
devidamente assinado pelo responsável legal da empresa. A declaração
solicitada deverá vir acompanhada de documento comprobatório por
órgão competente demonstrando que a empresa se enquadra como
ME ou EPP, sendo aceito a Certidão Simplificada ou a Declaração de
enquadramento.
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l) Declaração de cumprimento e aceitação plena e total das condições deste
Edital, conforme modelo no anexo V;
m) Declaração afirmando que o produto ofertado está de acordo com as
normas de fabricação e aferição da Associação Brasileira de Normas Técnicas
– ABNT, com certificação pelo INMETRO;
n) Citar garantia;
o) Citar período de fornecimento de peças de reposição;.
p) Se possível, Anexar catálogo
q) Citar a Marca dos produtos ofertados
r) A empresa deverá comprovar através de atestado por laudo de análise
química, que deverá ser anexado no envelope 01 Proposta, que o
material da carcaça é fabricado de bronze ou uma liga metálica que contenha
no mínimo 60% de cobre.
4.4 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais
deste Edital e de seus Anexos.
4.5 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável durante a vigência do
contrato.
4.6 - A proposta deverá ser cotada obrigatoriamente em Real (R$), com até duas
casas decimais após a vírgula.
5- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE 02
5.1. O envelope nº 02 – Documentos de Habilitação - deverá estar lacrado,
indevassável e rubricado pelo representante legal da empresa ou por seu
mandatário, contendo em sua parte externa, além da razão social da proponente,
os seguintes dizeres:
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PENÁPOLIS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019
DATA DE ABERTURA: <informar a data>
<NOME DO PROPONENTE>
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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5.2. No interior do envelope deverá conter os seguintes documentos:
5.2 DOCUMENTAÇÃO:
5.2.1. REGULARIDADE FISCAL
a)- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
b)- Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto da licitação;
c)- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra
prova equivalente, na forma da lei; OBSERVAÇÃO: caso a empresa não tenha ou
seja isento da inscrição estadual, apresentar declaração firmada pelo responsável
legal da empresa.
d)- Prova de regularidade com a fazenda municipal do domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
e)- Prova de Regularidade perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais
(INSS) ou documento equivalente que comprove a regularidade.
** De acordo com a Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1751, de 02/10/2014,
será também válida e aceita a certidão única relativa aos créditos tributários
federais.
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais, instituídos por Lei.
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (conforme Lei Federal nº
12440/2011, que veio dar nova redação aos artigos 27, inciso IV e 29, inciso V
da Lei Federal nº 8666/93).
5.2.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão Negativa de Pedido de Falência ou de recuperação judicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
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Obs: Tal certidão é indispensável estar dentro do prazo a todos os licitantes,
mesmo ME ou EPP.
5.2.4 OUTROS DOCUMENTOS
a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo
representante legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou
contratar com a Administração, inclusive em virtude das disposições da Lei
Estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 1.999, conforme modelo do Anexo VI;
b) Declaração do licitante elaborada em papel timbrado e subscrita pelo
representante legal de que se encontra em situação regular perante o Ministério do
trabalho, não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e também menor de dezesseis anos e que a empresa cumpre as normas de
saúde e segurança de trabalho, conforme modelo Anexo VII;
5.2.5. As microempresas, empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.
5.2.6. 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,
prorrogáveis por igual período, a critério do PREGOEIRO, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
5.2.7 A não regularização da documentação implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º
8.666/93, sendo facultado ao DAEP convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, na forma dos incisos XVI e XXIII do art. 4º da Lei Federal
n.º 10.520/02, c/c o art. 45, II, da Lei Complementar n.º 123/06, e suas alterações.
6-DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
6.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, o
DAEP aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente
anteriores à data de apresentação da proposta, salvo apresentação de prova hábil
para comprovar validade superior.
6.2 - É facultado o Pregoeiro (a) ou à autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação
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que deveria constar no ato da sessão pública.
6.3 - O registro cadastral não substitui os documentos relacionados no tem 5.1,
devendo ser apresentados por todos os licitantes.
6.4 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
6.5 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, desde que seja possível, observar e
sanear a questão, conforme disposto no item 7.13, bem assim previstos no item 6.2
acima, o pregoeiro (a) considerará o proponente habilitado.
6.6 - Como condição para celebração do contrato ou documento equivalente, o
licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação.
6.7 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em
original por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório
competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que
acompanhadas dos originais para conferência pelo pregoeiro (a).
7 – DA SESSÃO, PROCEDIMENTO E JULGAMENTO
7.1- No dia, horário e local determinado (05/09/2018 às 14:30 horas) será
declarada aberta a sessão de processamento do Pregão pelo Pregoeiro, iniciando-se
com o credenciamento dos interessados em participar do certame, e não mais serão
admitidos novos proponentes.
7.2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao pregoeiro a
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e os envelopes 1 e 2
proposta de preços e os documentos de habilitação.
7.2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o
credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos
participantes ao certame.
7.2.2. Os envelopes contendo as propostas apresentadas serão abertos e colocados
à disposição dos presentes para análise e rubrica.
7.3 - A Análise das propostas far-se-á mediante verificação de sua conformidade
com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, sendo
desclassificadas as propostas:
a)-cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixadas nos Edital;
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b)-que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais
licitantes.
7.3.1 - 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
unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da
proposta.
7.3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas dos
demais licitantes.
7.4- O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10%
(dez por cento) superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos,
até a proclamação do vencedor.
7.4.1. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso
anterior, poderão os autores das menores propostas, até o máximo de 3 (três),
oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços
oferecidos.
7.4.2. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e
valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.
7.4.3. Em prosseguimento o pregoeiro (a) convidará individualmente os autores
das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor
da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindose por meio de sorteio no caso de empate de preços.
7.4.2.1 - 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.
7.4.2.2 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente à penalidade constante do subitem 13.10 deste Edital.
7.5 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes,
inferiores à proposta de menor preço relativa ao respectivo item, observada a
redução mínima entre os lances definida durante a sessão.
7.6 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes
dessa etapa declinarem da formulação de lances.
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7.7 - Se houver empate ficto, previsto no § 2º do artigo 44 da Lei Complementar nº
123/2006 será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e
empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:
7.7.1. Entende-se por empate ficto, aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou
até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada;
7.7.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor
oferta;
a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de
preclusão;
b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo
estabelecido no subitem 7.7.1 será realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova
proposta;
b1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem
igual valor, respeitada a ordem de classificação.
7.7.3. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor
oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa
de pequeno porte.
7.7.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno
porte, retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos
termos do quanto disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520/02, sendo
assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver
participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte
cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.7.1.
a) Não configurada a hipótese prevista neste subitem, será declarada a melhor
oferta aquela proposta originalmente vencedora da fase de lances.
7.8. O (a) Pregoeiro (a) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com
vistas à redução do preço.
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7.9. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do
menor preço, decidindo motivadamente a respeito.
7.10. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade
com os preços praticados no mercado, de acordo com a pesquisa de preços
efetuada pelo DAEP ou até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizandose da pesquisa realizada, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento,
e/ou todos os meios possíveis para a correspondente verificação.
7.11. O pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição
de preços unitários dos materiais, produtos/serviços e/ou materiais/equipamentos,
bem como os demais esclarecimentos que julgar necessário.
7.12. Considerada aceitável a oferta de menor preço, o pregoeiro procederá à
abertura do envelope contendo os documentos de habilitação do licitante que
apresentou a menor proposta, para verificação do atendimento das condições
fixadas no Edital e, em caso positivo, o licitante será declarado vencedor.
7.13- Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de
habilitação, poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até
a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:
a)- substituição e apresentação de documentos, ou;
b)- verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
7.13.1. A verificação será certificada pelo Pregoeiro (a) e deverão ser anexados aos
autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
7.13.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
7.13.3. Para efeito de sanar as falhas a que se refere o subitem 7.13, 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).
7.14. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital,
a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
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7.15. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, o Pregoeiro (a) examinará a oferta subsequente 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
declarado vencedor.
7.16 – Nas situações previstas nos itens 7.9 e 7.15, a pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido o melhor preço.
7.17. A vencedora do certame obriga-se a apresentar no prazo de 02 dias contados
da data de encerramento da sessão, nova planilha/proposta, contendo os novos
preços unitários e totais para a contratação, apurados a partir do valor total final,
obtido no certame.
8 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
8.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias úteis para
apresentação de memoriais, 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.
8.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo
Pregoeiro (a) à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade
competente para a homologação.
8.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro (a) poderá reconsiderar a sua decisão ou
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
8.4 - Decididos os recursos e constados a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e
homologará o procedimento.
8.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9- DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO
OBJETO
9.1 - O objeto do certame deverá ser entregue conforme especificações constantes
deste Edital e no prazo de até 45 dias úteis, contados a partir do Pedido feito pelo
Serviço de Compras do DAEP.
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9.1.1 - As entregas dos materiais, serão efetuadas no almoxarifado o DAEP, sito na
Avenida Adelino Peters, 217 – Penápolis/SP, de segunda à sexta-feira das
08h00min às 11h00min e das 14h00min às 16h30min, sendo que, após o horário
mencionado acima, os materiais só serão recebidos no primeiro dia útil
subsequente;
9.1.2- A confirmação de pedido pelo setor de compras deverá conter a identificação
da unidade requisitante, a indicação do nº do contrato, do número desta licitação,
do nº do processo, a identificação da contratada, a especificação dos itens contendo
a marca dos produtos, as quantidades, datas, horários e endereço de entrega.
9.2 - Nos preços propostos deverão estar inclusos todas as despesas e custos
diretos ou indiretos, sendo que, quaisquer tributos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos a esse ou qualquer título.
9.3 - Validade da Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data de sua apresentação, salvo se da mesma constar prazo superior, quando então
prevalecerá este prazo;
9.4. Fica o contratado ciente que durante a vigência do contrato o mesmo passará
por avaliação de fornecedor, contendo os seguintes quesitos: prazo de entrega, nota
fiscal eletrônica, qualidade do produto oferecido e os laudos que acompanham a
nota fiscal eletrônica.
9.5. O Prazo de que trata o Item 9.1 somente poderá ser alterado com expressa
autorização do DAEP e desde que haja justificativa, por escrito, feita pela firma
vencedora, exclusivamente pela ocorrência de motivo de força maior ou caso
fortuito devidamente comprovado e aceito pelo DAEP.
9.6 Caso seja aceita a alteração do prazo de entrega do objeto, a mesma somente
será considerada para isentar de aplicação de penalidades e não terá valor para
cálculo de reajuste, que deverá reportar-se sempre ao prazo originalmente previsto.
9.7 Na contagem dos prazos, quando não houver critério expressamente previsto
em lei, excluir-se-á o dia de início e computar-se-á o do vencimento, salvo se nesse
dia não houver expediente, caso em que ficará o prazo prorrogado até o primeiro
dia útil subsequente.
9.8 Todos os fornecimentos serão executados diretamente pela contratada, vedados
a subcontratação salvo mediante autorização expressa do contratante.
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9.9 Se houver divergência entre o preço unitário e o preço total indicado pelo
proponente, apenas o preço unitário será considerado válido e o total será corrigido
de forma a conferir com aquele. Igual procedimento será adotado, caso a soma dos
preços totais divergirem do preço global da proposta.
9.10. O descumprimento pelos licitantes da parte da proposta que lhes for
adjudicada acarretará as sanções previstas nos artigos 86 a 88 da lei federal nº
8.666/93 e alterações posteriores, ainda que compreendida a hipótese de dispensa
de contrato, conforme o previsto no parágrafo 4º do artigo 62 da lei 8.666/93 e
alterações posteriores.
9.11 O DAEP poderá anular a presente licitação por ilegalidade, ou revogá-la por
interesse público, sem que caiba aos licitados, qualquer direito à indenização;
9.12. Segue em anexo, minuta da ATA a ser elaborada entre a empresa vencedora
da licitação e o DAEP.
10-DO RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1- Os hidrômetros serão recebidos provisoriamente em até 02 dias úteis,
contados da data de recebimentos dos mesmos juntamente com a entrega da Nota
Fiscal Eletrônica no setor de compras deste departamento.
10.2- Por ocasião da execução, a contratada deverá colher no comprovante a data,
o nome e assinatura do servidor responsável pelo recebimento.
10.3- Constatadas irregularidades no objeto contratual, o DAEP poderá:
a)- se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades
cabíveis;
a.1)- na hipótese de substituição a contratada deverá fazê-la em conformidade com
a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 dias, contados da notificação
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
b)- se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1)- na hipótese de complementação, a contratada deverá fazê-la em conformidade
com a indicação do contratante, no prazo máximo de 02 dias contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
10.4- O recebimento do produto dar-se-á definitivamente no prazo de 01 dia útil
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após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da
quantidade e das especificações contratadas, o laudo a ser apresentado no ato da
entrega.
10.5. Se por duas vezes o produto/serviço entregue não esteja em
conformidade com o solicitado, o contrato será rescindido sem ônus para o
DAEP e mediante comunicado entre as partes, sem prejuízo das eventuais
penalidades aplicáveis ao contratado.
11 - DA FORMA DE PAGAMENTO
11.1 – O pagamento será efetuado em 05 (cinco) dias úteis, contados da
apresentação da nota fiscal eletrônica no setor de compras do DAEP, sito na
Avenida Adelino Peters, 217 – Penápolis/SP, na forma prevista no subitem 10.4 do
item 10.
11.2- As notas fiscais eletrônicas que apresentarem incorreções serão devolvidas à
contratada e seu vencimento ocorrerá em 05 (cinco) dias úteis após a data de sua
apresentação válida.
11.3- O pagamento será efetuado através de boleto bancário e/ou crédito em
conta corrente da contratada na qual a mesma deverá informar em sua proposta
os dados bancários.
12- CONDIÇÕES GERAIS
12.1. O DAEP informa que o quantitativo de cada item é estimado, e assim sendo
poderá ocorrer variações para menos ou até a não solicitação de alguns itens,
considerando que pela natureza da utilização, não temos condições de definir
previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.
12.2. O preço registrado para cada item e a indicação dos respectivos fornecedores
serão divulgados em Órgão Oficial da Administração e ficarão disponibilizados
durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
12.3. Todas as obrigações tributárias, fiscais, previdenciárias e ou sociais
decorrentes do fornecimento, objeto do contrato a ser firmado com a licitante
vencedora, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à
contratante e/ou a terceiros em decorrência da execução do contrato resultante
desta licitação, serão de inteira responsabilidade da licitante contratada, até o
término do contrato.
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12.4. A empresa participante poderá apresentar proposta para quantos itens for de
seu interesse.
12.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro
a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
12.6. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem
de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os
interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que após cumpridos os
requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas.
12.7. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão
gerenciador do registro de preços, será formalizada por intermédio de instrumento
contratual, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto
no art. 62, da Lei nº 8666/93.
12.8. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as
disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8666/93, a saber:
I- O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens
registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias
negociações junto aos fornecedores.
II- Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
a) Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) Frustada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido;
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de
negociação.
III - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir
o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido sem aplicação da
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento;
b) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de
negociação;
c) Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder
a revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
IV- O fornecedor terá seu Registro cancelado quando:
a) Descumprir as condições da Ata de Registro;
b) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se
tornar superior àqueles praticados no mercado;
c) Tiver presentes razões de interesse público.
V- O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório
e a ampla defesa, será formalizado por desfecho da autoridade competente do
órgão gerenciador.
VI - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução
contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente
comprovados.
12.09. A empresa vencedora deverá mencionar em sua nota fiscal o número da
conta bancária da empresa, uma vez que os pagamentos serão efetuados mediante
crédito bancário.
12.10. Fica o contratado ciente que o mesmo passará por avaliação de fornecedor,
contendo os seguintes quesitos: prazo de entrega, nota fiscal eletrônica, qualidade
do objeto licitado oferecido.
13 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da
contratação.
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13.2 – Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas
circunstanciadas na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final,
será assinada pelo pregoeiro (a), equipe de apoio e licitantes presentes.
13.2.1 – As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas
expressamente na própria ata.
13.3 – Todos os documentos de habilitação e propostas, cujos envelopes forem
abertos na sessão, serão rubricadas pelo pregoeiro (a), equipe de apoio e pelos
licitantes presentes.
13.4 – O resultado do presente certame será comunicado aos licitantes via e-mail e
ou fac-símile.
13.5 – Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão
publicados em Jornal local.
13.6 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes
serão devolvidos, após a celebração do contrato com a licitante vencedora.
13.7 – Até 02 (dois) dias úteis à data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão.
13.7.1 – A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no
prazo de 1 (um) dia útil.
13.7.1.1 - A petição que se trata o subitem 13.7.1, poderá ser formalizada por meio
de requerimento endereçado à autoridade subscritora do Edital, devidamente
protocolado no endereço constante no preâmbulo. Também será aceito pedido de
providências ou de impugnação encaminhado por meio eletrônico (e-mail) ou facsímile, cujos documentos originais deverão ser entregues no prazo indicado
também no subitem 13.7.
13.7.1.2 - A decisão sobre o pedido de providencias ou impugnação será proferida
pela autoridade subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de 1 (um) dia
útil, a contar do recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que,
além de comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do Pregão.
13.7.2 – Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data
para a realização do certame.
13.8 – Os casos omissos do presente pregão serão solucionados pelo (a) pregoeiro
(a).
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13.9 – Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
13.10 – O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não
mantiver a proposta, comportar-se de modo inadequado, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e ampla defesa, ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5
(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.
13.11 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro (a) em
contrário.
13.12 – O desatendimento das exigências formais, não essenciais, não importará no
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis de aferição de sua qualificação
e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de
Pregão.
14 - DAS PENALIDADES
14.1. Caso a licitante adjudicatária se recuse a assinar o contrato, garantida prévia
defesa, será considerada inadimplente e estará sujeita às seguintes cominações:
a) Advertência.
b) Multa de 10% (dez por cento) por inexecução total do contrato, incidente sobre
o seu valor global de 12 meses.
c) Responder por perdas e danos ocasionados ao DAEP, os quais serão apurados
em competente processo, levando-se em conta as circunstâncias que tenham
contribuído para a ocorrência do fato.
d) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com
o DAEP, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos.
14.2. A licitante que praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
qualquer tributo, ou atos ilegais visando a frustrar os objetivos da licitação; retirar
sua proposta comercial após conhecer os preços das demais participantes, ou
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demonstrar não possuir idoneidade para contratar com o DAEP, em virtude de
quaisquer outros atos ilícitos praticados, estará sujeita às penalidades previstas no
subitem 14.1 e outras que couberem.
14.3. Sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens 14.1 e 14.2 a Comissão de
Licitação poderá desclassificar a proposta comercial, sem que isto gere direitos
indenizatórios ou de reembolso, caso tome conhecimento de fato ou circunstância
que desabone a idoneidade comercial ou afete a capacidade financeira, técnica ou
jurídica da licitante.
14.4. Pela inexecução total ou parcial na execução do contrato e/ou nas condições
previstas deste Edital, sem justificativa aceita pelo DAEP, a Contratada ficará
sujeita às seguintes penalidades:
a) Advertência.
b) Multa de 20% (vinte por cento) por inexecução total do contrato, incidente
sobre o seu valor global de 12 (doze) meses.
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato de 12 (doze)
meses, por infração de qualquer cláusula contratual, dobrável no caso de
reincidência.
d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor global do contrato de 12 (doze)
meses por dia de atraso injustificado.
14.5. A eventual aplicação das multas previstas no contrato não exime a Contratada
de responder judicialmente pelos eventuais prejuízos ao DAEP, causados por
problemas que deveriam ter sido previstos e solucionados a tempo oportuno pela
própria Contratada.
14.6. Deixando qualquer das partes de cumprir as condições estabelecidas no
contrato e seus documentos anexos, poderá a parte prejudicada pelo
inadimplemento, se o quiser, considerar rescindido o mesmo, caso em que se
aplicará à parte inadimplente as penalidades previstas.
14.7. A inexecução total ou parcial das obrigações ora estabelecida sujeitará a
Contratada às sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores,
garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo, nos termos do artigo
87 da referida legislação.
14.8. O DAEP poderá, a qualquer tempo, e independente de indenização, rescindir
este Contrato nos casos enumerados no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações posteriores.
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14.9. A parte que der motivo à rescisão do contrato por infração de qualquer de
suas cláusulas, ou rescindi-lo imotivadamente, ficará sujeita ao pagamento da multa
que fica estipulada em 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual.
14.10. Os casos fortuitos e de força maior definidos no Código Civil Brasileiro
serão admitidos para o adiamento do prazo de execução, desde que comprovados
em tempo hábil pela Contratada e aceitos pelo DAEP, não sendo aceito reajuste no
preço contratado.
15 – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
15.1. Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2.002.
15.2. Lei nº 8666/93 e suas alterações.
15.3. Decretos Municipais nº 2.342, de 15 de Junho de 2.005; nº 2.352, de 28 de
Junho de 2.005 e nº 2.858, de 18 de Janeiro de 2.008.
15.4. Artigos 4º, 5º e 11º do Decreto Federal nº 6.204/07.
15.5. Artigos 3º, 42, 43, 44 e 45 da Lei Federal Complementar nº 123/06, e na Lei
complementar 147/2014.
15.6. Decreto nº 8.538 de 06/10/2015.
16- IMPUGNAÇÕES AO EDITAL
16.1. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Ato
Convocatório do Pregão.
16.2. As petições deverão ser protocoladas junto ao DAEP, na Avenida Adelino
Peters, nº 217, sempre no horário de expediente, das 8 as 17 horas;
16.3. Em havendo recebimento de impugnação via e-mail, deverá ser enviado ao
Serviço de Compras (compras@daep.com.br), e os documentos originais deverão ser
encaminhados via correio, no mesmo dia do email;
16.4. As impugnações deverão ser dirigidas à autoridade subscritora do Edital, que
decidirá no prazo de 01 (um) dia útil.
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16.5. Acolhida a petição contra o Ato Convocatório, será designada nova data para
a realização do certame.
16.6. Em caso de alteração no texto do edital e de seus anexos, que afete a
formulação das propostas, o prazo de divulgação será restituído na íntegra.
16.7. Não protocolando na forma definida, a Administração não apreciará o teor
dos citados documentos.
17- RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS
17.1. Para atender as despesas oriundas deste contrato serão utilizados recursos da
dotação orçamentária - Ficha: 15 - Classificação Funcional Programática: 4.4.90.52.99 – 17.512.0055.1.055.04.11000.
18- DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
18.1. O prazo de validade do registro de preços será de 12 meses a contar da
assinatura da ATA.
19 - DO FORO
19.1- Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na
esfera administrativa, será competente o Foro da Comarca de Penápolis, excluído
qualquer outro por mais privilegiado que seja.
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PENÁPOLIS,

Penápolis, 22 de agosto de 2019.

Edson Bilche Girotto
Presidente do DAEP

31

ANEXO I
(M O D E L O) - CREDENCIAMENTO
Pelo presente, a empresa ................................., CNPJ nº ..........................................,
com sede na (Rua/Av.)................................................, através de seu representante
legal infra-assinado, outorga o(a) Sr.(a) ...................................., RG nº ......................,
amplos poderes para representá-la junto ao Departamento Autônomo de Água e
Esgoto de Penápolis (DAEP), no Pregão nº ____/2019, Processo nº
_______/2019, inclusive para formular ofertas e lances verbais, interpor recursos
e/ou deles desistir, responder administrativa e judicialmente por seus atos, enfim
praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

_______________, _____ de ______________ de 2019

_____________________________________
Assinatura do responsável pela empresa
Nome:
RG:

OBS:- Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante e
levado em mãos pelo representante da empresa
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ANEXO II

Pregão nº _________/2019
Processo nº _______/2019

(M O D E L O)
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pela presente, declaramos sob as penas das Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e
suas alterações posteriores, que a empresa ________________________ cumpre
plenamente os requisitos de habilitação para o Pregão Presencial nº ____/2019, cujo
objeto é __________________________________.

______________, _____ de ______________ de 2019.

_____________________________________________
(assinatura)
(nome do representante legal da empresa proponente)
RG:

OBS:- Este documento deverá ser redigido, preferencialmente, em papel
timbrado da licitante e levado em mãos pelo representante da empresa.
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA
Dados da empresa:
Quant.

Marca

Valor
Unitário

Valor
Total

Marca

Valor
Unitário

Valor
Total

Marca

Valor
Unitário

Valor
Total

Marca

Valor
Unitário

Valor
Total

ITEM 01 – Hidrômetros ¾ - B

-

hidrômetros, classe metrológica B, tipo multijato,
magnético, ¾ 3m3/h, sem conexões

-

Item /
cotas

A

600

(Item exclusivo para ME / EPP)

ITEM 02 – Hidrômetros ¾ - C

hidrômetros volumétrico
metrológica C, sem conexões

Quant.

¾”,

classe

1200

(Item aberto para empresa em geral)

B

hidrômetros volumétrico
metrológica C, sem conexões

¾”,

classe

300

(Item exclusivo para ME / EPP

-

-

ITEM 03 – Retentor de partícula

Retentor de Partícula para
hidrômetro, tipo joelho ¾”

proteção

Quant.

de

1500

( Item exclusivo para ME / EPP)

-

ITEM 04 – Hidrômetros 1”

Quant.

hidrômetros do tipo multijato, magnético, de 7
m3/h, classe metrológica B, diâmetro de 1”

25

(Item exclusivo para ME / EPP

*Demais exigência do item 4.3 do Edital
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ANEXO IV
(Modelo a ser preenchido pela Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte)
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

DECLARO, sob as penalidades da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas
neste ato convocatório, que a empresa .................................................. (denominação
da pessoa jurídica), CNPJ nº ............................................. é microempresa ou empresa
de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n.
123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando
apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no
procedimento licitatório do Pregão nº ....../2019, realizado pelo Departamento
Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis (DAEP).
______________, de _______________ de 2019.
________________________________
Assinatura do Representante Legal
Nome:..................................................
RG:......................................................

OBS:- Este documento deverá ser redigido, preferencialmente, em papel
timbrado da licitante e ANEXADO AO ENVELOPE Nº 1- PROPOSTA.
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ANEXO V
Pregão nº _________/2019
Processo nº _______/2019
DECLARAÇÃO

Eu,........................................

RG:.......................................,

representante

legal

da

empresa ..............................................,CNPJ nº .................................., interessada em
participar no Processo Licitatório (Pregão nº ____/2018), do Departamento
Autônomo e Água e Esgoto de Penápolis, DECLARO, sob as penas das Leis
Federais 10.520/2002 e 8666/93 e alterações posteriores, que a empresa acima
mencionada cumpre e aceita todas as condições do Edital e seus Anexos.

_______, de _______________ de 2019.
______________________________
Nome:
RG:

OBS:- Este documento deverá ser redigido, preferencialmente, em papel
timbrado da licitante e ANEXADO AO ENVELOPE Nº 1- PROPOSTA.
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ANEXO VI
Pregão nº _________/2019
Processo nº _______/2019
(M O D E L O)
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO.
Eu,............................................., Rg nº......................., representante legal da empresa
......................................................., sediada na (Rua/Av) ...............................................,
interessada em participar do Pregão Presencial nº ...../2019 – Processo nº ...../2019,
DECLARO, sob as penas das Leis Federais que, até a presente data inexiste fato
impeditivo para sua habilitação no presente processo licitatório ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
___________, _____ de __________ de 2019.
________________________________________
(assinatura)
(nome do representante legal da empresa proponente)
RG:

OBS:- Este documento deverá ser redigido, preferencialmente, em papel
timbrado da licitante e anexado ao envelope Nº 2- DOCUMENTOS.
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O
MINISTÉRIO DO TRABALHO
Eu,...................................,

RG:.......................................,

representante

legal

da

empresa........................................................., interessada em participar do Processo
Licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial nº ___/2019, do Departamento
Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis-DAEP, DECLARO, sob as penas da
Lei, que a empresa acima mencionada:
- encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere
à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
- não emprega menor de dezesseis anos e de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos de acordo com o
Decreto Federal 4358/2002;
- cumpre as normas de saúde e segurança do trabalho.
_______________, de _______________ de 2019.
_______________________________
Nome:
RG:
OBS:- Este documento deverá ser redigido, preferencialmente, em papel
timbrado da licitante e ANEXADO AO ENVELOPE Nº 2DOCUMENTOS.
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ANEXO VIII– MINUTA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°

/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº /2019
PREÂMBULO
O DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE
PENAPOLIS, com sede na Avenida Adelino Peters, nº 217, nesta cidade, inscrita
no CNPJ sob o nº 49.576.614.0001-05 neste ato representado pelo Presidente, Sr.
Edson Bilche Girotto, portador do RG N.º 5.181.950, CPF Nº 001.932,438-30,
considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Presencial, nº
19/2018, processo administrativo n.º /2019 , RESOLVE registrar os preços das
empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por
elas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em
conformidade com as disposições a seguir
1. DO OBJETO:
1.1– A presente ATA tem por objetivo o Registro de Preços para aquisição de
hidrômetros, em quantidades aproximadas, para fornecimento durante o período
de 12 meses a contar da assinatura da ATA, conforme descrições abaixo:
CONSIDERAÇÕES:
1)- Fabricação e ensaios de acordo com ABNT – NBR 212/1999, 8009/1997,
8194/2013, NBR 5426/1985 e Portaria INMETRO 246/2000.
2)- As quantidades mencionadas acima são aproximadas para fornecimento durante
o período de vigência da Ata de Registro de Preços
1.2- ENSAIOS DE RECEBIMENTO E INSPEÇÃO DE AMOSTRAS E
LOTES
1.2.1. O DAEP realizará em seu laboratório, ensaios, visando aferir a qualidade dos
hidrômetros fornecidos em decorrência desta contratação, a saber:
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a)- A quantidade de réplicas coletadas para ensaio obedecerá, as NBR(s) 5426/85
– no que tange ao Plano de Amostragem e procedimentos de Inspeção; Nível de
inspeção S2, Nivel Geral de Inspeção II, Plano de Amostragem Simples – Normal,
Nível de Qualidade Aceitável-NQA 4,0.
b)- Os ensaios que serão realizados estão previstos na Portaria INMETRO
246/2000.
c)- Cada caixa deverá ser identificada com o número de série dos hidrômetros;
d)- A equipe técnica do DAEP fará a escolha aleatória dos medidores que serão
submetidos a ensaios, baseados nas informações constantes do lote entregue, sendo
sempre coletadas amostras num total de 10% da quantidade de cada lote entregue.
e)- No caso de rejeição do lote, o DAEP, deverá comunicar o fornecedor no prazo
de 5 (cinco) dias úteis após a realização dos ensaios, para providências;
f)- O lote rejeitado deverá ser reposto após 10 (dez) dias corridos, contados da data
da notificação do DAEP, livre das causas da rejeição, sendo o pagamento
automaticamente suspenso, até a devida regularização;
g)- Persistindo a rejeição o licitante poderá ser penalizado nos termos do edital e
seus anexos e da Lei de Licitações.
1.2.2. MODALIDADE DE ENSAIOS:
a)- Visual: consiste em verificar se os hidrômetros fornecidos atendem as
características especificadas quanto a dimensões, inscrições, mostrados, condições
de leitura, posição da tampa da cúpula e outras observáveis visualmente.
b)- Dimensional: consiste em verificar se as dimensões dos hidrômetros e das
roscas estão de acordo com as Normas vigentes.
c)- Verificação de erros de indicação iniciais: verificação dos erros de indicação de
cada medidor, consistindo na aferição por 3 (três) vezes em cada uma das vazões:
mínima, transição e nominal. Os erros verificados deverão estar de acordo com a
Portaria nº 246/2000 do INMETRO e Norma ABNT NBR 212/2000.
1.2.3- CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E REJEIÇÃO:
1.2.3.1. O medidor será aprovado, quando:
a)- atender todos os ensaios iniciais especificados;
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b)- A Aceitação do lote de entrega estará condicionado a aprovação em todos os
ensaios.
c)- Todos os custos referentes aos procedimentos de inspeção da qualidade do
produto deverão ser de inteira responsabilidade do contratado.
1.2.4. Disposições Gerais:
1.2.4.1. Os hidrômetros devem obedecer às normas de fabricação NBR 212 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e o modelo deve ser aprovado
pelo Instituto de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial –INMETRO
atendendo a portaria 246/2000 e ISO 4064.
1.2.4.2. Os hidrômetros deverão estar acondicionados em caixa de papelão com
proteção entre os medidores e cada caixa deverá estar identificada com as
informações abaixo:
- modelo dos hidrômetros, numeração dos hidrômetros contidos na caixa e
numeração da Nota Fiscal referente ao lote enviado.
1.2.4.3. Os hidrômetros devem ser garantidos pelo fabricante, contra quaisquer
defeitos de fabricação ou de material, durante 2 (dois) anos a partir da data de
entrega do lote. O fabricante obrigar-se-á a fornecer durante um período de 10
(dez) anos, a partir da data de fabricação qualquer peça ou componente do
conjunto, para fins de manutenção. Nos casos de modificações que implicar na
impossibilidade de recuperação dos hidrômetros danificados, o fabricante deve
efetuar a permuta do hidrômetro obsoleto por um modelo atual.
1.2.4.4. Os termos de garantia serão fornecidos por lote e faixa de numeração dos
hidrômetros , para que o DAEP exerça seus direitos nos casos de deficiências de
qualidade dos hidrômetros em regime de operação.
1.2.4.5. No caso de hidrômetros já instalados apresentarem defeito, a garantia
deverá também abranger os custos com mão-de-obra dos serviços de instalação e
substituição de cada hidrômetro. Estes hidrômetros deverão ser substituídos por
outros sem qualquer ônus para o DAEP.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:
2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto e as demais condições
ofertadas na(s) Proposta(s) são as que seguem:

41

3. ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) E
ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES
3.1. O órgão gerenciador da presente Ata é o identificado em seu preâmbulo.
3.2. Não há outros órgãos participantes no presente registro de preços.
4. DA RELAÇÃO DAS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS DO REGISTRO
DE PREÇOS
4.1. Em decorrência das propostas e lances apresentados e homologados no
certame licitatório, ficam registrados os preços unitários e os respectivos
fornecedores classificados:
4.1.1. __________, CNPJ Nº _______, Inscrição Estadual nº ______, estabelecida
na ______, Nº ____, na cidade de _______/___, CEP _____, representado por
_______, RG nº ______ e CPF nº ______.
5 – DA FORMA DE EXECUÇÃO:
5.1. Os materiais serão entregues pela empresa contratada, em até 45 dias após
pedido feito pelo DAEP.
5.2. O Prazo de que trata o Item 5.1 somente poderá ser alterado com expressa
autorização do DAEP e desde que haja justificativa, por escrito, feita pelo
fornecedor beneficiário, exclusivamente pela ocorrência de motivo de força maior
ou caso fortuito devidamente comprovado e aceito pelo DAEP.
5.3. Caso seja aceita a alteração do prazo de entrega do objeto, a mesma somente
será considerada para isentar de aplicação de penalidades e não terá valor para
cálculo de reajuste, que deverá reportar-se sempre ao prazo originalmente previsto.
5.4. Na contagem dos prazos, quando não houver critério expressamente previsto
em lei, excluir-se-á o dia de início e computar-se-á o do vencimento, salvo se nesse
dia não houver expediente, caso em que ficará o prazo prorrogado até o primeiro
dia útil subsequente.
5.5. O objeto que estiver em desacordo com a proposta apresentadas não será
aceito pelo DAEP.
5.6. O Órgão gerenciador informa que o quantitativo de cada item é estimado, e
assim sendo poderá ocorrer variações da quantidade estimada ou até a não
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solicitação de alguns itens, considerando que pela natureza da utilização, não temos
condições de definir previamente o quantitativo a ser demandado pela
Administração.
5.7. O preço registrado para cada item e a indicação dos respectivos fornecedores
será divulgado em Órgão oficial da Administração e ficarão disponibilizados
durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
5.8. A existência de preços registrados não obriga o Órgão gerenciador a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro,
a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
6 – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
6.1 – O órgão gerenciador compromete-se pagar à fornecedora beneficiária, os
valores registrados em ATA, conforme especificados no subitem 1.1 desta ATA,
sendo o pagamento efetuado com 05 (cinco) dias úteis após entrega dos produtos e
da nota fiscal eletrônica.
6.2 – A fornecedora beneficiária deverá mencionar em sua Nota Fiscal, o número
de sua conta bancária, uma vez que os pagamentos serão efetuados mediante
crédito bancário.
7 – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:
7.1 – O órgão gerenciador, através do Serviço de Compras, receberá os produtos e
fiscalizará as entregas, podendo solicitar à fornecedora beneficiária que regularize
eventuais faltas ou defeitos observados, devendo sempre comunicar o fato ao
Presidente.
7.2. Se algum produto apresentar irregularidade, o DAEP enviará a um laboratório
de sua escolha, uma amostra para elaboração de laudos conclusivos, para
verificação da qualidade e obtenção de comprovação de que os produtos se
identificam com aqueles apresentados em sua proposta, sendo que, neste caso, as
despesas correrão por conta da empresa contratada. O DAEP o fará quando, no
curso da execução contratual, verificada a qualidade do produto fornecido,
diferente daquelas especificadas por ocasião da assinatura da ATA cujas
características, contrariem as definidas no Edital, produtos estes estragados,
alterados e/ou adulterados.
7.3. Durante o período do contrato, o DAEP poderá requerer do Município sede
da licitante, informações relacionadas ao alvará de funcionamento, bem como
atestados de vistoria realizados pela Vigilância Sanitária local. Caso o órgão
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fiscalizador encontre irregularidades, serão adotadas providências para aplicação
das penalidades e possível cancelamento da ATA.
8 – RESPONSABILIDADES:
8.1 – Todas as obrigações tributárias, fiscais, previdenciárias e/ou sociais
decorrentes do fornecimento, objeto desta Ata, bem como pelos danos e prejuízos
que a qualquer título causar ao órgão gerenciador e/ou a terceiros em decorrência
da execução da ATA, serão de inteira responsabilidade da fornecedora beneficiária.
9. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua
assinatura, não podendo ser prorrogada.
10. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO
10.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto
registrado, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto ao(s)
fornecedor(es).
10.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado
por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s) fornecedor(es) para
negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
10.2.1 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
10.3.1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
10.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.
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10.5. O registro do fornecedor será cancelado quando:
1.
descumprir as condições da ata de registro de preços;
2.
não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
3.
não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
4.
sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
10.6. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 1, 2 e 4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
10.7. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
1. por razão de interesse público; ou
2. a pedido do fornecedor.
11. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
11.1 Caberá ao órgão gerenciador, além das obrigações discriminadas no corpo do
Edital e da presente ata, a prática de todos os atos de controle e administração do
Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte:
1. gerenciar a presente ata de registro de preços;
2. promover, periodicamente, em intervalos não superiores a 180 dias, ampla
pesquisa de mercado, de forma a comprovar se os preços registrados permanecem
compatíveis com os praticados na Administração Pública;
3. conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;
4. aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de
infrações no procedimento licitatório; e
5. aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento
das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.
12. ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
12.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
45

13 – PENALIDADES:
13.1. Pela inexecução total ou parcial na execução da ATA ou instrumento
equivalente e/ou nas condições previstas deste Edital, sem justificativa aceita pelo
DAEP, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades:
a) Advertência.
b) Multa de 20% (vinte por cento) por inexecução total da ATA ou instrumento
equivalente, incidente sobre o seu valor global de 12 (doze) meses.
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do da ATA ou instrumento
equivalente de 12 (doze) meses, por infração de qualquer cláusula contratual,
dobrável no caso de reincidência.
b) multa de 1,0% do valor do pedido, por dia de atraso, a qual será deduzida do
pagamento;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com Órgãos Públicos.
14. DO FORO
14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Penápolis, excluído qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para dirimir as questões decorrentes da execução deste
instrumento.
15. CONDIÇÕES GERAIS
15.1 O órgão gerenciador, não se obriga a adquirir o(s) item(ns) registrado(s) do
licitante vencedor, nem tampouco, as quantidades previstas, conforme art. 15, § 4º
da Lei nº 8.666, de 1993, bem como art. 16 do Decreto nº 7.892, de 2013.
15.2. O órgão gerenciador pode utilizar-se de licitação específica para a contratação
pretendida, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento ao fornecedor
beneficiário da ata, no caso de igualdade de condições, conforme art. 16 do
Decreto nº 7.892, de 2013.
Penápolis, de

de 2019.

Edson Bilche Girotto
Presidente do DAEP
Jurídico:
Danilo Suniga Nogueira
OAB-SP 310.925
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