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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 081/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2019 

 

 

 

MODALIDADE: 

 PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2019 

(Regido pela Lei 10.520/2002 e decreto 

Federal 3.555 de 08/08/2000, 

subsidiariamente, pelas Leis: 11.947 de 

16/06/09, medida provisória nº 455 de 

2008, 8.078/90, 9.784/99 8.666/93 e suas 

alterações).  

DATA DE ABERTURA: (Sessão pública para 

recebimento das propostas e 

documentação de habilitação) 

 

     23 de agosto de 2019. 

HORÁRIO  09h00min (horário local) 

OBJETO 

O presente pregão destina-se à seleção e  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, 

HIGIENIZAÇÃO E LAVANDERIA HOSPITALAR, 

para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde. Conforme 

especificações constantes dos anexos do 

presente edital.  

 

TIPO DA LICITAÇÃO 

 

 Menor preço por Item 

 

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA 

 

 Na sede administrativa da Prefeitura 

Municipal de Redenção, situada à Rua 

Walterloo Prudente, n° 253, Jardim 

Umuarama, nesta cidade, na sala da 

Comissão Permanente de Licitação. 

INTERESSADO  Secretarial Municipal de Saúde. 

Retire e acompanhe este edital 

gratuitamente. Maiores informações 

poderão ser obtidas a partir dos 

endereços eletrônicos e/ou telefones: 

 www.redencao.pa.gov.br 

 licitacao@redencao.pa.gov.br 

Informações adicionais podem ser 

obtidas junto a Equipe de Apoio e a 

Pregoeira, Rua Walterloo Prudente, n° 

253, 2º andar, sala 202, Jardim 

Umuarama, Telefones: (094) 3424-3578.  

http://www.redencao.pa.gov.br/
mailto:licitacao@redencao.pa.gov.br
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O Município torna público aos interessados, que através da Pregoeira JANAINA SAMPAIO 

DA CRUZ e sua equipe de apoio, qualificados e nomeados pelo prefeito Municipal, 

designados pela portaria de 350/2019-GPM de 06 de agosto de 2019, estará reunida no dia 

23 de agosto de 2019, às 09h00min (horário local), na Sala da CPL, a fim de receber, abrir e 

examinar propostas e documentações de empresas que pretendam participar do Pregão 

Presencial nº 042/2019, do tipo menor preço por Item, esclarecendo que a presente 

licitação e consequente contratação serão regidas de conformidade com as regras 

estipuladas na Lei Federal n.º 10.520 de 17/07/02 e Decreto Federal N° 3.555 de 08/08/2000 

e legislação correlata aplicando-se, subsidiariamente, no couber, Leis: 8.078/90, 8.666/93, 

9.784/99, com suas alterações e Lei Complementar 123/2006.  E demais exigências deste 

Edital. 

01 OBJETO 

1.1 O presente pregão destina-se à seleção e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 

MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVANDERIA HOSPITALAR, para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. As entregas dos materiais deverão ser 

feitas de acordo com as necessidades e solicitações da Secretaria Municipal. A 

contratação se efetivará por meio da assinatura de um termo de contrato. 

02 DA ABERTURA, DIA, HORA E LOCAL. 

2.1 – A abertura, dos envelopes relativos à proposta e à habilitação, será efetuada da 

seguinte forma: 

2.1.1- No dia 23/08/2019, recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de 

preços e documentação de habilitação que deverão ser entregues em envelopes 

separados e lacrados, da forma de que trata o edital; 

2.1.2- O endereço para a entrega e abertura dos envelopes é: 

SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO  

Localizada na Rua Walterloo Prudente n° 253, 2º andar, sala 202 - Jardim Umuarama, 

Redenção - PA. 

2.2- Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia 

útil subsequente, à mesma hora e local, salvo por motivo de força maior. 

2.2.1- Na impossibilidade da conclusão dos trabalhos da sessão deste pregão na mesma 

data de abertura, e em face de decisão da pregoeira, poderá ser determinada a 

continuidade das atividades em dia subsequente. 

2.3- Os envelopes de proposta e documentação encaminhados à Entidade de Licitação 

após a data e horário fixado no presente Edital, serão devolvidos, ainda lacrados, aos 

respectivos remetentes. 

2.4- O licitante que pretender obter esclarecimentos sobre este Edital e seus anexos deverá 

solicitá-los por escrito, por meio de carta, telegrama ou e-mail, enviado até 02 (dois) dias 

antes da data estabelecida para a apresentação das propostas, e serão atendidos, dentro 
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do menor prazo possível, pela Entidade de Licitação que comunicará por escrito aos 

demais interessados que hajam retirado os Editais. No caso de ausência da solicitação 

pressupõe-se que os elementos constantes deste ato convocatório são suficientes claros e 

precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, qualquer reclamação. Solicitar consultas 

para o seguinte endereço: 

Sala da Comissão Permanente de Licitação: 

Rua Walterloo Prudente, n° 253, 2º andar, sala 202, Jardim Umuarama. 

Fone: (094) – 3424-3578.  

 Site: www.redencao.pa.gov.br 

 E-mail: licitacao@redencao.pa.gov.br 

 

 ESCLARECIMENTO: AS EMPRESAS INTERESSADAS NO CERTAME DEVE REQUERER JUNTA A COMISSÃO O 
PROGAMA PARA FORMALIZAR A PROPOSTA DIGITAL EM PEN DRIVE, ASSIM FACILITA O LANÇAMENTO DOS PREÇO NO 
SISTEMA. 

 

03 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1.1 Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente 

ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes 

deste Edital.  

3.1.2 O presente Edital poderá ser retirado junto à Prefeitura Municipal de Redenção (PA), 

gratuitamente sob confirmação de recibo de retirada, no horário das 8h00min as 14h00min, 

de segunda à sexta-feira, na Rua Walterloo Prudente, nº. 253, 2º andar, sala 202 – Jardim 

Umuarama.  

3.1.3 A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às 

condições deste Edital. 

3.1.4 Cada licitante apresentar-se-á com, preferencialmente, um representante legal que, 

devidamente munido de credencial, será o único admitido a intervir em todas as fases do 

procedimento licitatório, quer por escrito, quer oralmente, respondendo assim, para todos 

os efeitos, por seu representado. 

3.1.5 Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá 

representar mais de um licitante. 

04 – DA COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (PARA AS LICITANTES QUE ASSIM SE ENQUADRAREM E USUFRUIR DA LEI) DA 

FORMA QUE SEGUE ABAIXO: 

  

4.1 - Declaração firmada pelo técnico responsável devidamente registrado no CRC 

(Conselho Regional de Contabilidade), de que a mesma se enquadra nos Termos da Lei 

123/06 na condição de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

http://www.redencao.pa.gov.br/
mailto:licitacao@redencao.pa.gov.br
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4.2 - Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não houver nenhum dos 

impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06. 

Parágrafo Único – Em hipótese alguma serão aceitos documentos diferentes dos citados 

acima para efeito de comprovação do enquadramento de Micro Empresa e Empresa de 

Pequeno Porte. 

4.2.1 A não entrega da Declaração de Comprometimento de Habilitação exigida no anexo 

VI do Edital implicará em não recebimento, por parte da Pregoeira, dos envelopes 

contendo Proposta de Preços e de Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no 

certame licitatório. 

4.2.2 - A não entrega da Declaração de Enquadramento de Micro Empresa ou de Empresa 

de Pequeno Porte, ou apresentação de documento diferente do exigido no edital 

implicará na anulação do direito da mesma em usufruir o regime diferenciado garantido 

pela Lei Complementar 123/06. 

4.2.3 Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado 

e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no 

que se refere Art. 1ª da lei complementar 123/2006. 

4.2.4 Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e 

empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato 

Art. 42 da lei complementar 123/2006. 

4.2.5 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 Art. 43 

da lei complementar 123/2006.  

4.2.6 No caso de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), havendo alguma 

restrição na regularidade fiscal, será assegurado para sua regularização o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, contados a 

partir do 1º (primeiro) dia útil após a publicação da Homologação, sob pena de 

decadência do direito, de contratação. 

05 - NÃO PODERÃO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAÇÃO: 

5.1- Empresas em estado de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 

liquidação; 

5.1.2- Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da 

Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou Distrito Federal 

bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a 

Administração Pública Federal; 

5.1.3 - Pessoa física ou pessoa jurídica que tenham elaborado o projeto básico ou de 

execução, ou seja, empresa que, isoladamente ou em consórcio, seja responsável pela 
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elaboração do projeto ou da qual o autor do projeto seja sócio, dirigente ou responsável 

técnico; conforme disposto no artigo 9° incisos I e II da Lei 8.666/93; 

5.1.4 - Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, 

bem assim a empresa ou instituição da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável 

técnico; 

5.1.5 - Que esteja reunida em consórcio ou coligação; 

5.1.6 - Que não atenda as exigências deste Edital; 

5.1.7 - Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante. 

06 - DA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

6.1.1 A Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação deverão ser apresentadas 

no local, dia e hora determinados neste edital, em envelopes separados, devidamente 

lacrados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais em caracteres 

destacados, dizeres assim denominado: 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PROPONENTE 

À PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO 

ENVELOPE N.º 01 

Proposta de preço 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2019 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PROPONENTE 

À PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO 

ENVELOPE N.º 02 

Documentação 

PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2019 

6.1.2 Os envelopes de PROPOSTA COMERCIAL (1) e documentação (2) deverão ser 

entregues à Comissão, impreterivelmente até 09h00min horas (horário local) do dia 23 de 

agosto de 2019, quando serão iniciados os trabalhos. 

6.1.3 A proposta e quaisquer documentos deverão ser apresentados em português. 

6.1.4 Para aferição do horário de entrega dos envelopes será considerado o anotado no 

protocolo de registro de entrega de documentação da Prefeitura Municipal de Redenção. 

6.1.5 Em hipótese alguma será concedido prazo suplementar para apresentação dos 

envelopes, ou permitida à alteração ou substituição do conteúdo dos mesmos, ou ainda, a 

correção do que constar nos documentos e propostas. 

6.1.6 Os documentos relativos às propostas (Envelope n.º 1) e habilitação (Envelope n.º 2) 

serão apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, devidamente 

autenticada por cartório competente, ou por servidor autorizado ou publicação em órgão 

da Imprensa Oficial. 
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6.1.7 Os documentos de proposta e de habilitação deverão ser entregue sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, em envelopes devidamente fechados e identificados 

apropriadamente, nos termos deste edital. 

6.1.8 Os licitantes arcarão integralmente com todos os custos decorrentes da elaboração e 

apresentação de suas propostas, independente do resultado do procedimento licitatório. 

07 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE N.º 1 - “PROPOSTA DE PREÇO” 

7.1.1 A proposta deverá ser elaborada e digitada de forma clara e concisa, os valores 

deverão ser apresentados em moeda corrente do País, com duas casas decimais, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou borrões, bem como também, ser devidamente assinada 

pelo licitante, ou seu representante legal, e rubricado pelo mesmo em todas as suas folhas. 

Recomenda-se que os documentos da proposta estejam em ordem sequencial das 

exigidas neste Edital, para agilidade do processo. 

7.1.2 A proposta comercial deverá ser entregue em 01 (uma) via, ser impressa em papel 

timbrado da Empresa licitante ou pessoa física, na sua falta, em todas as suas folhas deverá 

conter o carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – 

CNPJ (MF), em nome do licitante. Deverá ainda, ser assinada pelo responsável legal da 

licitante proponente, devidamente identificado. 

7.1.3 - A proposta comercial deverá conter: 

a) Carta de apresentação da proposta, dirigida a Prefeitura Municipal de Redenção, com 

o número deste Edital de Licitação. 

b) Valor global, em algarismos e por extenso, o qual deverá ser idêntico ao valor total 

resultante da somatória de todos os itens da proposta. 

c) As propostas deverão consignar o preço dos produtos e discriminar todas as despesas 

que sobre ele incidirão, tais como: impostos, taxas, seguro, etc., bem assim os descontos 

porventura concedidos pelo proponente; 

7.1.4 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a (60) sessenta dias, a contar 

da data de abertura da mesma; 

7.1.5 Conforme Lei nº 6.360, de 23 de Setembro de 1976, todos os produtos regulamentado 

pela ANVISA e ABNT seguirão suas respectivas legislação. 

7.1.5.1 RDC Nº 47, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013, Item 3.3.4, Letra E, relativo aos itens 1, 5, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 28, 35, 37,42 e 43 Apresentar juntamente com a proposta 

ficha/boletim técnico ou documento do fabricante do produto, contendo informações de: 

 Descrição; 

 Indicação para uso; 

 Modo de usar; 

 Dados físico-químicos 
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7.1.5.2 Apresentar REGISTRO da ANVISA para os produtos relativos aos itens: 8, 9, 10, 11, 13, 

17, 28, 35, 38 e 39 conforme regulamentações abaixo. 

TIPO PH PRODUTO 
LEGISLAÇÃO 

ANVISA e ABNT 

REGISTRO 

RISCO II 

Menor que 2. 

Maior que 11,5. 

*Antimicrobianos 

*Caustico e 

Corrosivo 

*Desinfetantes 

*Produtos 

Biológicos 

DESINF. USO GERAL, DESINF. INDÚSTRIA 

ALIMENTICIA E A FINS, DESINF. HOSPITALARES 

SUPERFICIES FIXAE E DE USO ESPECIFICO 

(PISCINAS, LACTÁRIOS, ÁGUA DE CONSUMO 

HUMANO), SANITIZANTE DE TECIDOS E ROUPAS 

HOSPITALARES, E ODORIZANTES. 

PORT. 15/88 

RDC 14/07 

RDC 40/08 

ÁGUA SANITÁRIA ALVEJANTE RDC 55/09 

CAUSTICO E CORROSIVO 
RDC 163/01 RDC 

240/04 

SACOS PLAST./CAIXAS P/DESCARTE DE 

MAT.HOSPITALAR 

ABNT 

NBR7500/2003 

 

7.1.5.3 Apresentar REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO da ANVISA para os produtos relativos aos 

itens 1, 5, 14, 15, 16, 37 e 43 conforme regulamentações abaixo; 

TIPO PH PRODUTO 
LEGISLAÇÃO 

ANVISA 

NOTIFICADO 

RISCO I 
Entre 2 a 11,5 

ALVEJANTES/BRANQUEADORES, DETERGENTES 

PRODUTOS PARA LAVAR, DESINCRUSTATES, 

FINALIZADORES DE SUPERFÍCIES, LIMPADORES, 

NEUTRALIZADORES/ELIMINADORES DE ODORES, 

ODORIZANTES DE AMBIENTES, PRODUTOS PRÉ E 

PÓS LAVAGEM, REMOVEDORES, SABÕES 

AUXILIARES. 

RDC 40/08 

NEUTRALIZADOR DE ODOR RDC 208/03 

ALCOOL HIDRATADO E ANIDRO RDC 46/06 

 

7.1.5.4 Laudo emitido por laboratório credenciado na ANVISA e REBLAS demonstrando a 

compatibilidade nos requisitos microbiológicos, conforme ANVISA/RDC 142, de 17 de março 

de 2017, emitido a no máximo (12) doze meses da data de apresentação da proposta, 

para os itens 29 e 30. 

7.1.6 - Caso o produto/material ofertado esteja dispensado do registro para 

comercialização, por legislação específica, o fornecedor apresentará cópia do respectivo 

documento (lei, decreto, etc.). 

7.1.7 Em caso de divergência entre os preços unitário e total, será considerado o primeiro e 

entre os expressos em algarismo e por extenso, prevalecerá o último. 

7.1.8 - Deverão ainda estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 

informações: 

7.1.8.1 - Especificações do produto; 

7.1.8.2 - Marca; 

7.1.8.3 - Peso líquido; 

7.1.8.4 - Data de fabricação e vencimento ou período de validade. 
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7.2.1 - O(s) material (ais) constante do Anexo II deste instrumento deverá (ão), 

obrigatoriamente, estão acondicionados em embalagens original, de boa qualidade, 

contendo todas as informações exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais 

exigências impostas por órgãos oficiais competentes. As embalagens dos materiais deverão 

estar atualizadas e de acordo com a legislação vigente; 

08 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE N° 02 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”.  

8.1.1 O envelope n.º 02 deverá conter, para a Habilitação Jurídica, os seguintes 

documentos: 

8.1.2 Atos constitutivos, estatuto ou contrato social em vigor ou consolidado, devidamente 

registrado, no caso de sociedades comerciais; 

8.1.3 Cópia de RG e CPF ou CNH dos Sócios da empresa Proponente; 

8.1.4 O envelope n.º 02 deverá conter ainda, para a comprovação da Regularidade Fiscal, 

os seguintes documentos: 

8.1.5 Prova de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda - CNPJ/MF e FIC; 

8.1.6 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal e Estadual, se for o caso, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual (Alvará de funcionamento da empresa), com devidas licenças 

exigidas no mesmo (a licença prevista nas observações do alvará). 

8.1.7 Certificado de Regularidade de Situação, junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – CRS/FGTS; 

8.1.8 Certidão Negativa de Débitos, expedida pelo Instituto Nacional de Seguro Social - 

CND/INSS; 

8.1.9 Prova de regularidade tributária para com a Fazenda Federal – Certidão Negativa de 

Tributos Federais e de Divida Ativa da União. 

8.2.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da UF do domicílio ou sede do 

licitante, mediante a apresentação de certidão negativa de tributos; 

8.2.2 Prova de regularidade tributária para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 

do licitante, mediante a apresentação de certidão negativa de tributos; 

8.2.3 Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

8.2.4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (http://www.tst.jus.br). 

8.2.5 Balanço Patrimonial e/ou demonstrações Contábeis do último exercício sociais, já 

exigíveis e apresentados na forma da Lei, devidamente assinado por contador, COM 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, 
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registrado na junta comercial do estado da sede da licitante, comprovando através de 

publicação ou cópia do Livro Diário, inclusive termo de abertura e encerramento, se 

tratando de M.E. e E.P.P. Balanço Patrimonial e/ou demonstrações Contábeis, apenas será 

exigido no ato da assinatura do contrato nos termos do decreto 8.538/2015. 

8.2.6 Para a habilitação, as ME e EPP deverão apresentar, mesmo se contiver alguma 

restrição, todas as documentações, que será devidamente conferida pela Comissão. 

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente ME ou EPP for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, 

a critério da administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa. Incluído por determinação do Decreto nº 6.204/2007.  

8.2.7 Apresentar comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, 

instrumentalizada por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, acompanhado das notas ficais do período do atestado. Deverá ainda comprovar; 

8.2.7.1 Possuir aparelhamento técnico para Automatizar, dosar e diluir todos os produtos 

usados nas lavanderias dos hospitais do município, comprovar através de nota fiscal; 

8.2.7.2 Apresentação do responsável técnico com certificado de partição, conclusão ou 

treinamento nos equipamentos que serão usados para dosar, automatizar e diluir todos os 

produtos usados nas lavanderias dos hospitais do município, certificado emitido pelo 

fabricante dos equipamentos. 

8.2.7.2.1 Declaração da empresa com nome, endereço, telefone fixo e celular do 

responsável técnico que realizará manutenções dos equipamentos da lavanderia, bem 

como sanar qualquer problema que poderá ocorrer, informar prazo de atendimento.  

8.2.8 Comprovante de retirada referente à aquisição do edital. 

8.2.9 Declaração que não possui em seu quadro funcional menores de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, conforme ANEXO III; 

8.2.10 Declaração onde o licitante afirme não ter sido suspenso nem declarado inidôneo 

para licitar - em qualquer esfera da Administração Pública – bem como, que desconhece 

qualquer fato impeditivo de sua participação nesta Licitação; ANEXO IV; 

8.2.11 Declaração que não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com 

servidor do órgão licitante, ou cônjuge, companheiro, parente em linha reta e colateral, 

consangüíneo ou afim de servidor público do 

órgão ou entidade licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de 

confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeira ou autoridade 

ligada à contratação, conforme disposições previstas na legislação vigente; ANEXO V; 
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8.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou por 

qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente, e será admitida a 

validação das cópias simples com autenticação dos documentos pela própria Comissão, 

desde que sejam apresentados imediatamente na abertura dos envelopes de habilitação 

os respectivos originais. 

8.3.1 Documentos foto copiados em papel térmico - utilizados em fac-símile – não serão 

aceitos e considerados; 

8.3.2 Recomenda-se que a documentação de habilitação esteja em ordem sequencial das 

exigidas neste Edital, devendo ser apresentada em apenas 01 (uma) via, para agilidade do 

processo. 

8.3.3 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 

qualquer dispositivo deste edital e seus anexos, a pregoeira, considerará a proponente 

inabilitada; 

8.3.4 A documentação e propostas apresentadas, caracterizadas faltas não sanáveis, 

acarretarão a inabilitação da proponente. 

8.3.5 CARTA PROPOSTA DA LICITANTE, assinada por diretor, sócio ou representante da 

empresa, licitante com poderes para tal investidura devidamente comprovada, contendo 

informações e declarações conforme modelo constante no Anexo (VII) deste edital; 

8.4 Serão desclassificadas a proposta que não atender às exigências do ato convocatório 

desta licitação e a que contiverem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, salvo 

quando apresentar omissões simples e irrelevantes para entendimento da proposta e/ou 

procedimento licitatório, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, 

a critério da Pregoeira, ser relevada. 

8.4.1 Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira; 

8.4.2 É vedada a cotação de dois ou mais preços para os objetos constantes do(s) Item(s), 

da planilha - Anexo II, pelo mesmo licitante, sob pena de desclassificação total da 

proposta, conforme o caso; 

8.4.3 Em nenhuma hipótese será admitida cotação parcial em referência ao quantitativo 

total dos materiais de cada Item constantes da(s) planilha(s) do Anexo II, requerido neste 

instrumento, ocasião em que serão desclassificadas as propostas que incorrerem neste ato, 

conforme o caso; 

8.4.4 Não será levada em consideração a proposta que não estiver devidamente assinada 

por diretor, sócia ou representante da empresa licitante com poderes para tal investidura. 

8.4.5 A empresa deverá apresentar sua proposta de preço com no máximo duas casas 

decimais após a vírgula. Caso a proposta venha com mais de 02 (dois) algarismos após a 

vírgula a empresa será eliminada do certame. 
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9 - DA REPRESENTAÇÃO DO CREDENCIAMENTO, DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS 

ENVELOPES. 

9.1.1 No dia, horário e local designado para recebimento dos envelopes constantes no 

preâmbulo deste edital, a licitante deverá se fazer representada por um procurador 

credenciado, entregar os envelopes: um contendo a Proposta da licitante e outro a 

Documentação da licitante, sendo recomendável sua presença com 15 (quinze) minutos 

de antecedência em relação ao horário previsto para a sua abertura da seguinte forma: 

9.1.2 O CREDENCIAMENTO FAR-SE-Á POR MEIO DE: 

9.1.3 - Credenciamento por instrumento público de procuração ou instrumento particular 

com firma reconhecida em cartório, acompanhado de cópia da cédula de identidade do 

credenciado, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, que deverá comprovar o seu poder de outorga das 

procurações aqui mencionadas. 

9.1.4 Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá apresentar 

cópia da cédula de identidade acompanhada da cópia do respectivo Estatuto ou Contrato 

Social em vigor, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura. 

9.1.5 - DECLARAÇÃO FORMAL da própria empresa licitante, com firma reconhecida, exigida 

pelo inciso VII, Art. 4º da Lei federal n º10.520 de 17/07/02, assinada por diretor, sócio ou 

representante da empresa licitante com poderes devidamente comprovado para tal 

investidura, conforme modelo constante do Anexo VI deste edital. 

*Esta declaração deverá ser entregue separadamente junto ao credenciamento fora do(s) 

envelope(s). 

9.1.6 - Somente os licitantes que atenderem aos requisitos deste edital, terão poderes para 

formular verbalmente, na sessão, novas propostas e lances de preços.  Manifestarem após a 

declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra 

decisões da Pregoeira, assinar a ata onde estará registrado o valor final decorrente dos 

lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame em nome da proponente. O 

licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á que tenha renunciado ao 

direito de oferecer lances e recorrer dos atos da Pregoeira. 

9.1.7 - Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos 

proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes. 

9.1.8 - A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de 

Preços e Documentos de Habilitação, será pública e dirigida pela Pregoeira na data, 

horário e local e nos termos determinados neste Edital. 

9.2 - Serão abertos inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços, cujos 

documentos serão lidos, conferidos e rubricados pela Pregoeira e pelos participantes que o 

desejarem. 
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10 - DOS PROCEDIMENTOS DA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO 

10.1.1 No dia, horário e local descrito no preâmbulo deste Edital, na presença dos licitantes 

e demais interessados, a Pregoeira e a Equipe de Apoio, iniciará os trabalhos, recebendo os 

envelopes entregas pelos licitantes, os quais serão rubricados pela Pregoeira e a equipe de 

Apoio e pelos representantes legais dos licitantes. 

10.1.2 Expirado o horário estipulado para entrega, não será recebido qualquer envelope, 

quer seja referente à Proposta Financeira ou Habilitação. 

10.1.3 Em nenhuma hipótese será concedidos prazo para apresentação ou 

complementação da documentação exigida e não inserida nos envelopes. No entanto, o 

seu exclusivo critério, a Pregoeira e a equipe de apoio poderão solicitar informações ou 

esclarecimentos adicionais que julgar necessário, de conformidade com o § 1º do Artigo 43, 

da Lei Complementar 123/2006. 

10.1.4 Não serão aceitos envelopes abertos ou propostas entregues via e-mail ou fac-símile. 

10.1.5 Na hipótese do licitante optar por enviar os envelopes via Correio, a Comissão de 

Licitação não se responsabilizará pela sua correta entrega e protocolo – 

independentemente da data de postagem - não sendo dado ao licitante, qualquer 

garantia de participação na licitação no caso de haverem falhas ou atrasos na entrega. 

10.1.6 Das reuniões da Comissão de Licitação serão lavradas Atas que serão assinadas por 

todos os presentes. 

10.1.7 O não comparecimento de um ou mais licitantes não obstará o andamento normal 

da respectiva fase licitatória. 

11 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 

11.1.1 Para julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço por Item, 

para entrega no local indicado no Anexo II. 

11.1.2 Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, a Pregoeira e sua 

equipe de apoio classificarão o licitante autor da proposta de menor preço unitário, e 

aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% 

(dez por cento), relativamente à de menor preço, conforme disposto no inciso VIII do artigo 

n.º 4° do Decreto Federal n.º10.520, de 17 de Julho de 2002. 

11.1.3 Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas 

condições definidas no subitem acima, a Pregoeira classificará as melhores propostas 

subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus proponentes participem dos lances 

verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas propostas escritas, conforme 

disposto no inciso IX, do artigo 4°, do mesmo Decreto; 

11.1.4 O empate entre dois ou mais licitante somente ocorrerá quando houver igualdade 

de preços entre as propostas escritas e quando não houver lances para definir o 
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desempate. Neste caso o desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado durante 

a sessão do presente Pregão Presencial; 

11.1.5 Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de 

lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo último 

classificado e prosseguindo-se com os demais licitantes em ordem decrescente de 

classificação; 

11.1.6 Os lances verbais destinam-se a cobrir o lance do primeiro classificado, ou seja, tem 

de ser, obrigatoriamente, inferior a este, não sendo aceitos lances para igualar valores; 

11.1.7 A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pela 

Pregoeira, implicará na sua exclusão da etapa de lances verbais e na manutenção do 

último preço por aquela apresentada, para efeito de ordenação das propostas; 

11.1.8 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a pregoeira 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito; 

11.1.9 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e seus Anexos, será 

declarado pela Pregoeira o licitante vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto; 

11.2.1 Caso seja necessário a pregoeira poderá valer-se de auxílio de técnicos na área do 

objeto licitado, para aferir a qualidade do(s) objeto(s). 

11.2.2 - Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável ou o seu autor não 

atender aos requisitos de habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subsequente, na 

ordem de classificação, até a apuração do licitante que atenda a todas as exigências do 

Edital, inclusive quanto à documentação de habilitação, o qual será declarado vencedor, 

sendo-lhe adjudicado o objeto; 

11.2.3 O licitante declarado vencedor deverá apresentar a Pregoeira, no prazo máximo de 

48 (quarenta e oito) horas após o encerramento deste Pregão Presencial, a proposta escrita 

de preços contemplando o lance final ofertado; 

11.2.4 Nas situações previstas nos subitens acima, a Pregoeira poderá negociar diretamente 

com a proponente para tentar obter preço melhor; 

11.2.5 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades estabelecidas neste Edital e na lei 10.520/02; 

11.2.6 Será admitido apenas 01(um) licitante vencedor para cada Item desta licitação. 

11.2.7 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pela Pregoeira e proponentes presentes; 

11.2.8 Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o 

entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e nem 

firam os direitos dos demais licitantes; 
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11.2.9 resultado desta Licitação será, publicado no, Diário Oficial do Estado do Pará, e 

afixado no quadro próprio de avisos dos procedimentos licitatórios da Prefeitura Municipal 

de Redenção, para intimação e conhecimento dos interessados. 

12 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

12.1.1 Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa física ou jurídica, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o ato convocatório do Pregão Presencial e até 02 (dois) dias úteis qualquer 

pessoa legitimada a participar do certame; 

12.1.2 Caberá a Pregoeira decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, conforme estabelecido no § 1º do art. 12 do anexo do Decreto 

Federal n°. 3.555 de 08 de agosto de 2000; 

12.1.3 Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova 

data para a realização do certame; 

12.1.4 Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação 

do proponente. Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão 

aceitos com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias consecutivos de 

antecedência da data prevista para apresentação das propostas. 

13 - DOS RECURSOS 

13.1.1 Depois de declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, 

motivadamente, sua intenção de interpor recurso, quando lhe será concedido o prazo de 

03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados para apresentar às contrarrazões, em igual número de dias, que 

começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos; 

13.1.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência 

do direito de recurso e consequentemente haverá a adjudicação do objeto da licitação 

pela Pregoeira ao vencedor; 

13.1.3 Acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 

13.1.4 A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida 

a termo em ata; 

13.1.5 Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor. 

14 - DA HOMOLOGAÇÃO 

14.1.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o 

processo licitatório será submetido à apreciação da autoridade Superior, para 
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homologação do objeto à licitante vencedora, convocando-se após, a empresa 

respectiva para firmar as obrigações assumidas mediante Termo de Contrato, Anexo I, 

dando-lhe a devida publicação. 

15 - DO FORNECIMENTO/CONTRATO 

15.1.1 As obrigações decorrentes desta licitação a serem firmadas entre a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE REDENÇÃO e a proponente vencedora serão formalizadas através de um 

termo contrato, observando-se as condições estabelecidas neste Instrumento, legislação 

vigente e na proposta vencedora. 

15.1.2 O Recebimento e assinatura do Termo de Contrato pela licitante adjudicatária junto 

a Prefeitura Municipal de Redenção configuram como ato de aceite e confirmação dos 

compromissos avançados na proposta ofertada em função do procedimento licitatório. 

Ficando o licitante obrigado a cumprir todas as condições previstas no edital e proposta 

independente de transcrições no Contrato; 

15.1.3 Os materiais deverão ser entregues de acordo com: Anexo II – planilha quantitativa e 

qualitativa, de acordo com solicitação da secretaria municipal de Saúde; normas contidas 

no Edital, a contar da data de assinatura do respectivo Contrato. 

15.1.4 O Contrato será formalmente entregue ao(s) adjudicatário(s), para assinatura, após a 

homologação e dentro do prazo de validade da proposta, registrando-se em remessa tal 

ocorrência; 

15.1.5 Os produtos serão recebidos pela Comissão de Recebimento nos termos do § 8º do 

art. 15 da Lei n. 8.666/93, após análise detalhada dos objetos sob adequação às 

especificações requeridas no edital e proposta da licitante vencedora; 

15.1.6 - Caso a empresa adjudicatária não cumpra as condições de entrega dos produtos 

constante de sua proposta, será formalmente notificada pela Secretaria de Saúde, e 

encaminhado para a Procuradoria Jurídica para anotação em seu registro cadastral, bem 

como para conhecimento e providências legais de penalidade; 

15.1.7 O prazo para a assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis, contados da 

convocação da licitante. 

15.1.8 No ato do recebimento dos objetos deste edital, caso haja dúvidas em relação às 

especificações e normas, a Pregoeira poderá solicitar do fornecedor a apresentação de 

esclarecimentos pertinentes aos objetos licitados, comprovando que o objeto atende todas 

as exigências legais e especificações solicitadas no edital. 

15.1.9 Como condição para assinatura do Contrato, o licitante vencedor deverá manter as 

mesmas condições de habilitação exigidas na licitação. 

15.1.10 Na hipótese de o adjudicatário não atender a condição acima ou recusar a 

receber a assinar o Contrato e não apresentar justificativa, a Administração convocará a 

segunda empresa classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, 

obedecido ao disposto no § 2º, do Art. 64, da Lei n. º 8.666/93 suas alterações. 



 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍP IO DE REDENÇÃO 

 
Av. Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção - PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 

16 

15.2.1 O contrato poderá ser prorrogado através de termo aditivo, para atender 

necessidade emergencial no interesse da administração, o equilíbrio econômico do 

contrato, e aos termos do art. 65 § 1º da lei 8.666/93 e suas alterações. 

15.3- O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão 

parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição. 

16 - DAS PENALIDADES 

16.1.1 Os licitantes participantes deste certame, que cometerem os delitos mencionados no 

art. 7º da Lei Federal n. º 10.520, de 17 de julho de 2002, estarão sujeitos às penalidades nela 

prevista; 

16.1.2 Pela inexecução total ou parcial do Contrato (Anexo I), a Administração poderá 

garantida a prévia defesa, aplicar à(s) proponente(s) vencedora(s) as sanções de que 

tratam os Arts. 86 a 88, da Lei n. º 8.666/93, além da multa de 0,5% sobre o valor da fatura, 

por dia em que, sem justa causa, a contratada não cumprir as obrigações assumidas ou 

cumpri-las em desacordo com o estabelecido neste Pregão Presencial, até o máximo de 05 

(cinco) dias úteis, após a solicitação de entrega de material, quando, então incidirá em 

outras cominações legais. 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1.1 O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará o licitante 

às seguintes sanções, além das demais penalidades previstas na Lei 8666/93: 

I. Advertência; 

II. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

Entidade de Licitação por prazo não superior a 05 (cinco) anos. 

17.1.2 Fica facultada a defesa prévia do licitante, em qualquer caso de aplicação de 

penalidade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato; 

17.1.3 As sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso 

fortuito ou força maior, ou na ausência de culpa do licitante, devidamente comprovadas 

perante a Entidade de Licitação; 

17.1.4 Se o total da multa atingir um valor igual ou superior a 3% da contratação, a 

Adjudicatária poderá ser declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração 

Pública, independente de demais sanções legais. 

18 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

18.1.1 A presente licitação correrá a conta dos seguintes recursos orçamentários: 

Unidade Orçamentária: 20 – Seguridade Social; 
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 20 13 13 – Fundo Municipal de Saúde 

10 302 0210 2059 – Assist. Hosp. e Ambul. de Médica e Alta Complexidade; 

PRINCIPAIS ELEMENTOS DE DESPESAS 

3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – pessoa Jurídica; 

Fonte de recursos: 0.1.33/002.001 – 0.1.40/002.001-0.1.29/002.001- Recursos próprio / SUS 

 

19 - DA GARANTIA 

19.1.1 Os objetos desta licitação deverão ser garantidos, sem ônus, pelo prazo até 12 meses, 

contada a data de assinatura do contrato deste processo licitatório, podendo ser alterado 

através de termo aditivo. 

19.1.2 Durante o prazo de garantia, havendo necessidade de substituição do produto que 

esteja com defeito, ou impróprias para o consumo o frete e custas advindas da entrega dos 

mesmos correrão sob responsabilidade do fornecedor. 

19.1.3 Além das condições especificadas nos itens anteriores aplicam-se às condições de 

garantia às disposições do Código de Defesa do Consumidor. 

20 - PAGAMENTO 

20.1.1 O prazo de pagamento dos produtos será de no Máximo 30 (TRINTA) dias, contados a 

partir da data de entrega dos mesmos, acompanhada da respectiva documentação legal 

(NF), devidamente atestada pelo setor competente ou Almoxarifado Central. 

20.1.2 A empresa Vencedora deve cumprir a Legislação de emissão de Nota Fiscal (NF) 

digital eletrônica.  

21 - DA AMOSTRA 

21.1.1 Ficam a critério, nos termos deste instrumento, ser apresentada, previamente, pelas 

empresas licitantes 01 (uma) unidade de amostra dos itens conforme especificado no 

anexo II deste edital, com no mínimo 01 unidade (amostra), acompanhada de 

embalagem original e lacrada, a que for participar, sob pena de desclassificação: 

21.1.2 O requerimento de amostras visa assegurar a qualidade mínima pretendida quanto 

à adequação às especificações exaradas deste edital, resguardando efetivamente a 

qualidade necessária para aferição do menor preço. 

21.1.3 Os objetos constantes deste instrumento deverão, obrigatoriamente, estarem 

acondicionadas em embalagem de boa qualidade, contendo todas as informações 

exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 

oficiais competentes. 

21.1.4 Quando da elaboração da proposta os objetos cotados deverão estar de acordo 

com as amostras apresentadas, resguardando as características, procedências, marcas e 

qualidades inicialmente apresentadas. 

 

21.1.5 - As amostras das empresas vencedoras ficarão sob guarda dessa comissão para 

comparação com os materiais entregues. As demais amostras serão devolvidas aos 

concorrentes. 
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22 - FRAUDE E CORRUPÇÃO 

22.1.1 - Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo 

licitatório e a execução/entrega do objeto, estando sujeitos às sanções previstas na 

legislação brasileira. 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1.1 Os produtos deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição 

implicará recusa, com a aplicação das penalidades contratuais. 

24 - DOS ANEXOS 

24.1.1 Para preenchimento das propostas de preço, assim como documentação, os 

licitantes deverão considerar os seguintes anexos, integrantes do presente certame e de 

todas as obrigações que porventura gerarem dele: 

a) Anexo I - Minuta do Contrato; 

b) Anexo II – Termo de Referencia e Planilha Quantitativa e qualitativa; 

c) Anexo III - Declaração que não emprega menor; 

d) Anexo IV - Declaração de fato impeditiva; 

e) Anexo V – Declaração de não parentesco; 

f) Anexo VI - Carta de apresentação da documentação; 

g) Anexo VII – Carta Proposta da Licitante; 

h) Anexo VIII - Carta de Credenciamento; 

i) Anexo IX - Comprovante de Recibo do Edital. 

25 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

25.1.1Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Redenção, por intermédio da Pregoeira e 

Equipe de Apoio, o direito de: 

25.1.2 Adiar a data de abertura da presente Licitação, dando conhecimento aos 

interessados, notificando-se, publicamente, aos licitantes que já tenham retirado o Edital, 

com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, antes da data inicialmente 

marcada, ou em ocasiões supervenientes ou de caso fortuito; 

25.1.3 - Alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a este Pregão 

Presencial, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis, para a abertura das 

propostas, a contar da publicação das alterações; 

25.1.4 - A Administração poderá até a assinatura do contrato, inabilitar o licitante, por 

despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de 

outras sanções cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou circunstância anterior ou 

posterior ao julgamento da licitação que desabone a habilitação jurídica, as qualificações 

técnica e econômico-financeira e a regularidade fiscal do licitante. Neste caso, a Pregoeira 
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convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, restabelecendo a 

sessão para negociar diretamente com o Proponente melhor classificado e posterior 

abertura do seu envelope “Documentos de Habilitação”, sendo declarado vencedor e a 

ele será adjudicado o objeto deste Pregão Presencial, podendo apresentar o(s) 

documento(s) que vencer (em) seu prazo de validade após o julgamento da licitação; 

25.1.5 É facultada a Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo; 

25.1.6 A licitante vencedora ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a 

terceiros ou ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Redenção, reparando às suas custas 

os mesmos, sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte da Entidade de Licitação. 

25.1.7 A licitante vencedora é vedada transferir, total ou parcialmente o objeto adjudicado 

decorrente deste edital, ficando obrigada, perante a Prefeitura Municipal de Redenção, 

pelo exato cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação. 

25.1.8 É de responsabilidade do licitante o acompanhamento do processo pelo endereço 

de e-mail citado no preâmbulo deste edital e/ou por intermédio da imprensa: DOU, FAMEP 

ou JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO. Até a data da realização da sessão 

pública de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”, e 

após a adjudicação do Objeto ao licitante vencedor. 

25.1.9 Os licitantes interessados que adquirirem o edital através do endereço de e-mail a 

que se refere o item anterior ou qualquer outra fonte deverá remeter o Comprovante de 

Recibo do Edital, conforme Anexo IX, ao Departamento de Licitação, sob pena de não 

notificação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 

quaisquer informações adicionais; 

25.1.10 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que será afixado 

no quadro próprio de avisos da Prefeitura Municipal de Redenção, localizada na Av. 

Guarantã, nº. 600 - Vila Paulista, neste município, e publicado nos jornais de Grande 

circulação na Região, Imprensa Oficial do Estado (FAMEP), Diário Oficial da União (DOU), 

estando a Pregoeira e a equipe de apoio à disposição dos interessados no horário de 

8h00min as 12h00min e das 14h00min às 18h00min e, pelo telefone/fax: (094) 3424-1317, nos 

dias úteis; 

25.2.1 A não solicitação de informações complementares, por parte das proponentes 

interessadas, implica na tácita admissão de que as informações técnicas e jurídicas foram 

consideradas suficientes. 

25.2.2 – Nos casos omissos a Contratada ficará sujeita às normas contidas na Lei nº 

10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 8. 079/90. 

25.2.3 A Contratante poderá, a critério, solicitar a entrega total ou parcial dos objetos 

licitados, ficando o compromisso de pagamento atrelado à entrega dos mesmos.     

25.2.4 A Empresa vencedora deverá efetuar a entrega dos produtos no almoxarifado 

central no Município de Redenção - PA, mediante acompanhamento, avaliação e 
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aprovação do setor de compras e fiscais de contratos, sendo que os produtos constantes 

deverão estar devidamente ACONDICIONADOS em recipiente (caixa, saco, etc.), de 

maneira que fique fácil fazer a averiguação do conteúdo das mesmas e posteriores lacre, 

para a entrega aos beneficiários. 

25.2.5 A entrega dos produtos poderá ser entregue a critério da administração diretamente 

no local indicado sendo acompanhado pelos coordenadores e vistoriado pelo setor de 

compras, para que os mesmos certifiquem a especificações dos produtos a serem 

entregues conforme solicitado no edital.         

25.2.6 Os produtos licitados que estiverem com defeito ou fora das especificações, deverão 

ser devolvidos ao fornecedor e devidamente substituídos, num prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis.  

25.2.7 A entrega dos produtos deve ser entregue, obedecendo aos padrões de qualidade.  

25.2.8 Espirado o prazo e a mesma não cumprir as exigências deste Edital, sofrerá as 

penalidades e sanções previstas em Lei. 

25.2.9 A anulação do procedimento licitatório, por motivo de ilegalidade, ou conveniência 

administrativa, não gera obrigação de indenização.  

 

 

 

Redenção - PA, 07 de agosto de 2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cleide Mendes Moreira Arruda 
Secretaria Municipal de Saúde 

Decreto 005/2017 
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ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2019 

 

MINUTA DE CONTRATO  

 CONTRATO Nº ____/2019- CPL 

 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado o MUNICIPIO 

DE REDENÇÃO através da Secretaria Municipal de ___________, Pessoa Jurídica de Direito 

Público Interno, com sede a Rua Guarantã, 600 - Vila Paulista, inscrito no CNPJ sob nº 

__.___.___/____-__, neste ato representado pelo ________, (nacionalidade), (estado civil), 

inscrito no CPF nº _______________ e Carteira de Identidade RG nº _________ - SSP/_____, 

residente e domiciliado no endereço: _________________________, neste ______________, 

doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa 

______________________________________, com sede na Rua _______________________, nº 

_______ Av. ________________ – setor: ________________________, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

___________________________, neste ato representado por seu sócio proprietário, Sr. 

____________________________________________, brasileiro, comerciante, (estado civil), 

portador da Cédula de Identidade nº ____________ e CPF nº _____________, residente e 

domiciliado à Rua ______________________________, nº _____ – Setor _____________, Município: 

_________________________, doravante denominada CONTRATADA, de comum acordo 

ajustam e acordam as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA MODALIDADE E DISPOSIÇÕES LEGAIS - O presente instrumento é 

decorrente do Processo Licitatório nº 081/2019, na modalidade Pregão Presencial nº 

042/2019, de 23/08/2019, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal, com 

fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que dispõe sobre Licitações 

Públicas e Contratos Administrativos.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO- O presente termo tem como objeto a contratação da 

empresa ..........................................................., para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVANDERIA HOSPITALAR, para atender 

a demanda  da Secretaria Municipal de Saúde.  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO - O Termo de Contrato a ser firmado terá 

vigência de 12 meses, 365 (trezentos sessenta cinco) dias contados da data de sua 

assinatura, tendo eficácia legal no primeiro dia após a publicação. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os produtos deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias após a 

emissão da Requisição expedida pelo Departamento de Compras da Prefeitura sendo que 

o fornecedor só poderá fazer a mudança da marca do produto com a devida autorização 

prévia da Administração Pública. 

CLÁUSULA QUARTA – DA PRORROGAÇÃO - O Contrato poderá ser prorrogado obedecendo 

ao art. 57 da Lei 8.666/93 e sua obrigações, através de Termo Aditivo e deverá se justificar 

por escrito.   
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CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO - Para pagamento das despesas decorrentes do 

presente contrato, o CONTRATANTE comprometerá recursos alocados em dotação própria 

no seu orçamento vigente, cuja Nota de Empenho será emitida em conformidade com a 

despesa a ser liquidada em cada mês, obedecendo à seguinte dotação orçamentária: 

20 13 13 – Fundo Municipal de Saúde 

10.302.0210.2059 – Assistência  Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade; 

 

ELEMENTOS DE DESPESAS 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros  - Pessoa Jurídica. 

 

FONTES DE RECURSOS 

0.1.33/002.001; 0.1.40/002.001 ou 0.1.29/002.001 - Recursos próprio / SUS. 

 

CLAUSULA SEXTA - DOS PAGAMENTOS - Os pagamentos serão efetuados 30(trinta) dias 

conforme requisição e nota de empenho anexa à nota fiscal, mediante a comprovação 

da entrega dos produtos, em trinta dias, se a contratada não comprimir a forma de 

pagamento o contratante poderá suspender a entrega. 

§ 1º - Por ocasião dos pagamentos, serão abatidas as multas eventualmente aplicadas e 

previstas neste CONTRATO. 

§ 2º - O Departamento competente da secretaria municipal elaborará um Boletim mensal 

destinado ao registro de quantidades dos produtos fornecidos no mês, o qual será 

encaminhado a CONTRATADA para emissão da Nota Fiscal. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS - O valor total dos produtos, objeto deste Termo de 

CONTRATO, está estimado em R$ ................................. (..........................................), de acordo 

com o Item nº ... 

Parágrafo Único - O CONTRATANTE fica obrigado a aceitar nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento dos 

produtos, até 25% (vinte e cinco por cento) do inicialmente estipulado no CONTRATO. 

CLÁUSULA OITAVA - DA PROIBIÇÃO - A CONTRATADA não poderá ceder, transferir ou sub-

empreitar, no todo ou em parte, o objeto deste CONTRATO, sem expresso consentimento 

do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES - As partes se obrigam ao cumprimento da Lei 

8.666/93 e suas alterações. 

§ 1º - A CONTRATADA se obriga a: 

a) Além do cumprimento fiel de todas as Cláusulas deste Termo de CONTRATO, a fornecer 

todos os produtos constantes no quadro da Cláusula Segunda deste instrumento 

contratual em estrita observância às normas técnicas vigentes, especialmente as da 

vigilância sanitária; 
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b) Assumir toda a responsabilidade por todos os danos e prejuízos oriundos do fornecimento 

dos produtos, ou que deles venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar ao 

CONTRATANTE ou a terceiros; 

 

c) Acatar todos os métodos e instruções aprovadas pelo CONTRATANTE, desde que tais 

métodos e instruções não infrinjam qualquer condição contratual;  

 

d) Submeter-se a todos os regulamentos municipais em vigor; 

 

e) Pagar todos os impostos, taxas e contribuições federais, estaduais, municipais e 

autárquicas (ex: IPTU, ISS, INSS E ETC, devidamente comprovados através das certidões 

negativas) que incidam ou possam vir a incidir sobre as operações objeto deste Termo de 

CONTRATO, ou de qualquer forma com ele relacionados; 

 

f) Os produtos deveram ser entregues mediante apresentação de requisição em 

embalagens adequadas.  

 

g) – A Contratada se obriga a: Fornecimentos de equipamentos em comodato: 

I. Dosador automático para lavanderia industrial de 30 kg trinta quilos e 50 kg 

cinquenta quilos. 

II. Diluidores de produtos concentrados para todos os hospitais e 

almoxarifado da secretaria de saúde. 

III. Dispense de papel toalha e higiênico, os dispenses deverão ser instalados 

em todos os banheiros dos hospitais, unidades básica de saúde, 

consultórios odontológicos e secretaria municipal de saúde. 

 
- Reposições de peças dos equipamentos que serão fornecidos em comodato, bem 

como assistência técnica e manutenção dos mesmos. 

      - Treinamentos e capacitação para o correto uso e manuseio de todos os produtos 

      - Ficha técnica de todos os produtos. 

      - Comprovar possuir depósitos dos produtos no município de Redenção, para facilitar a 

aquisição imediata para esta secretaria. Lembrando que os hospitais municipais atende ao 

público 24: h por dia, e esta secretaria não tem condições financeiras de comprar grandes 

quantidades de produtos para a imediata reposição, sendo assim é necessário a aquisição 

com entrega imediata de qualquer quantidade. 

H) A contratada deve manter durante a execução do Contrato, todas as CONDIÇÕES DE 

HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO exigidas na licitação (art.55, inciso XIII da Lei nº 8666/93) 

inclusive manter em dias suas obrigações, de forma a garantir a plena e contínua 

execução deste Contrato. 

 

§ 2º - O CONTRATANTE se obriga a: 

Designar fiscais a servidora Gabriela Rocha da Silva sob o número de matricula 003496 

como FISCAL TITULAR, e a Servidora, Hugana Dos Santos Lima sob o numero de matricula 
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003529 como FISCAL SUPLENTE, ambas responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização 

da execução do contrato, cabendo proceder ao registro das ocorrências, adotando as 

providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo como parâmetro os resultados 

previstos nos contratos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

possíveis irregularidades observadas.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO - O CONTRATANTE poderá, em qualquer ocasião 

exercer a mais ampla fiscalização do fornecimento dos produtos, reservando-se o direito de 

determinar que sejam devolvidos todos os que, a seu critério, não for considerado 

satisfatório. 

§ 1º - O CONTRATANTE, pelo seu setor competente, fará as comunicações à CONTRATADA, 

sempre por escrito. 

§ 2º - O CONTRATANTE poderá ordenar a imediata retirada de empregados da 

CONTRATADA que venham a embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo por 

conta exclusiva da CONTRATADA quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e 

previdenciárias, bem como, quaisquer outras despesas que de tal fato possam decorrer. 

§ 3º - A fiscalização poderá praticar quaisquer atos nos limites do presente CONTRATO que 

se destinem a preservar todos e quaisquer direito do CONTRATANTE. 

§ 4º - A fiscalização por parte do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA da 

responsabilidade prevista no Código Civil e dos danos que vier a causar a terceiros, seja por 

ato de seus empregados ou prepostos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS E 

COMERCIAIS - A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários 

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, art. 71 da Lei 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES - Pelo eventual descumprimento total ou 

parcial de quaisquer das cláusulas deste CONTRATO 

a) Advertência;  

 

b) Pagamento de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do presente Termo 

de CONTRATO; 

 

b.1) as importâncias correspondentes às multas que forem impostas ao CONTRATO 

serão deduzidas dos pagamentos efetuados; 

b.2) as multas incidirão sempre sobre os valores atualizados “pro rata die” até o dia do 

efetivo pagamento; 

b.3) não havendo pagamento a fazer à CONTRATADA, serão as multas ou outros 

débitos inscritos na Dívida Ativa para cobrança executiva. 
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c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Poder Público, com 

suspensão de participação em licitações por 01 (um) ano, sem prejuízo das penalidades 

estabelecidas. 

 

§ 1º - As penalidades aplicadas seguirão o princípio do contraditório e da ampla defesa, 

tendo a CONTRATADA um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação 

da penalidade, para a apresentação de recurso. 

§ 2º - A decisão final sobre o julgamento da penalidade será do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

através de processo interno devidamente instruído. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO - O presente contrato poderá ser alterado a 

qualquer tempo, através de termo aditivo ou rescindido através de distrato, em virtude de 

causa superveniente, de força maior ou de ordem legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - O não exercício por parte do 

CONTRATANTE de qualquer direito ou faculdade concedida no presente Termo de 

CONTRATO, não importará em renúncia, novação, prescrição, decadência ou preclusão, 

podendo o CONTRATANTE vir a exercê-los a qualquer tempo. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO - A publicação resumida do 

instrumento de contrato ou de seus adiamentos na Imprensa Oficial do Estado, que é 

condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela administração até o 

quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, e podendo ainda ser publicado no 

quadro de aviso da Prefeitura Municipal de Redenção e Câmara Municipal, obedecendo 

ao art. 74 da Lei Orgânica do Município, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, 

qualquer que seja seu valor. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Redenção, 

Estado do Pará, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 

qualquer questão judicial que, porventura, se faça necessária e relativa ao presente 

CONTRATO. 

E por estarem justas e contratadas as partes firmam o presente contrato em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

Redenção - PA, .................... de ................. de 2019. 

 

 
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO – PA       ______________________________ 
               CONTRATADA                      CONTRATANTE 

 

Testemunhas:        A) ________________________________ 

  CPF:  

                                    B) ________________________________ 

CPF: 
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ANEXO II 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO  

 
1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência, por meio de Pregão, tipo Menor Preço por 
item, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, 
HIGIENIZAÇÃO E LAVANDERIA HOSPITALAR, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme condições constantes no Termo.  
 
1.2. Os bens/serviços deverão está dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme 
especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes na tabela de solicitação em anexo.  
 
2. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS  
2.1. Os bens/produtos a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos 
termos da Lei 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006 e da Lei nº 
8.666/93, e suas alterações posteriores, e subsidiariamente as disposições do Decreto 3.555, de 08 
de agosto de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005 e suas alterações.  
Pelo fato do objeto ter características comuns, uma vez que a caracterização dos produtos e serviços 
enseja definições objetivas com base em especificações de mercado, recomenda-se que seja 
adotada a modalidade pregão na forma presencial, pelo critério do MENOR PREÇO POR ITEM.  
3. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO  

 
3.1. O objeto do presente termo de referência será entregue de forma parcelada de acordo com as 
necessidades das secretarias municipais.  
 
3.2. As solicitações de entrega dos itens objeto deste termo de referencia se darão após a emissão 
da ORDEM DE COMPRA emitida pela secretaria solicitante e devidamente assinada pelo diretor do 
departamento de compras.  
 
3.3. As ORDENS DE COMPRAS deverão ser encaminhadas a empresa CONTRATADA via telefone 
(WhatsApp) ou no e-mail eletrônico que deverá ser informado no dia do certame a COMISSÃO 
PERMANETE DE LICITAÇÃO - CPL.  
 
3.4. O prazo para a entrega do material será de até 05 (cinco) dias a contar da data do recebimento 
da respectiva solicitação.  
 
3.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo 
de 02 (dois) dias, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação 
das penalidades.  
3.6. A entrega do material deverá ser realizada no local indicado pela Secretaria solicitante na ordem 

de compras nos horários de 08h00 as 14h00 horas, ou, excepcionalmente, em outro horário 
determinado pela secretaria municipal de Saúde.  
 
3.7. Todos os produtos devem estar em embalagens apropriadas, em pacotes plásticos 
acondicionados em caixas de papel, não serão aceitas embalagens violadas, danificadas ou que 
apresentem dúvidas quanto à qualidade e procedência do produto.  
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3.8. No tocante aos produtos descriminados neste termo de referencia, fica expressamente definido 

que os mesmos deverão ser de 1ª qualidade.  
 
3.9. A cada entrega, serão conferidos os produtos, verificando-se especialmente as datas de 
validade registradas nas embalagens e a inviolabilidade dos lacres dos pacotes.  
 
3.10. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos 
trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do 
objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.  
 
3.11. O não cumprimento do disposto no item 3.4 do presente termo acarretará a anulação do 
empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do fornecedor 
subsequente considerando a ordem de classificação do certame.  
 
3.12. Para tanto as empresas participantes do certame deverão manter as informações de seu 
cadastro atualizadas junto à Secretaria Municipal de Saúde. A alegação do não recebimento da nota 
de empenho não será aceita como justificativa para a recusa da entrega do material. O endereço de 
e-mail informado acima deverá ser utilizado somente para a resolução de problemas relativos ao 
envio dos empenhos.  
 
3.13. O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da entrega e posteriormente, 

reservando-se a esta Secretaria Municipal de Saúde, através do responsável, o direito de não 
receber o produto, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no caso de o 
produto não ser de primeira qualidade.  
 
3.14. Para todos os produtos, considerar que o peso, a unidade e a qualidade são pré-requisitos para 
o recebimento.  
 
3.15. O transporte e a descarga dos produtos no local designado correrão por conta exclusiva da 

empresa CONTRATADA, vencedoras do referido certame, sem qualquer custo adicional solicitado 
posteriormente.  
 
3.16. A empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer o objeto a que se refere este Termo de 

Referência de acordo estritamente com as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira 
responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em 
conformidade com as referidas especificações.  
3.17. Recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se constatar 

discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da empresa a ser 
contratada para efetuar a substituição do mesmo.  
 
3.18. Deverão ser atendidas pela empresa a ser contratada além das determinações da fiscalização 

desta Secretaria Municipal de Saúde, todas as prescrições que por circunstância da lei devam ser 
acatadas.  
 
3.19. A empresa contratada deverá no tocante ao fornecimento e entrega do item objeto deste 
Certame, OBEDECER rigorosamente todas as disposições legais pertinentes.  
 
3.20. A Secretaria Municipal de Saúde rejeitará, no todo ou em parte, o objeto desse termo de 
referencia em desacordo com os termos do Edital e seus anexos.  
 
4. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO  
 
4.1.1. Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento do objeto desta 
contratação será realizado da seguinte forma:  
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4.1.2. Provisoriamente, assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior verificação da 
conformidade com as especificações;  
 
4.1.3. Definitivamente, até 05 (cinco) dias úteis da entrega, após verificação da qualidade e 
quantidade do material e consequente aceitação.  
 
4.2. No caso de consideradas insatisfatórias as condições do material recebido provisoriamente, será 
lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto ser 
recolhido e substituído.  
 
4.3. Após a notificação a será desconsiderado, iniciando situação.  
 
4.3.1. O fornecedor terá prazo de substituição do material, a partir da comunicação oficial feita pela 
secretaria solicitante.  
 
4.3.2. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a LICITANTE VENCEDORA à 
aplicação das sanções previstas na lei.  
 
4.4. O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, 
nem a ético perfeita execução e dar-se se satisfeitas as seguintes condições:  
 
4.4.1. Material embalado, acondicionado e identificado de acordo com a Especificação Técnica;  
 
4.4.2. Quantidades em conformidade com o estabelecido na Nota de Empenho;  
 
4.4.3. Entrega no prazo, local e horários previsto neste Termo de Referência.  
 
4.5. O recebimento definitivo dar-se-á:  
 
4.5.1. Após verificação física que constate a integridade do produto;  
4.5.2. Após verificação da conformidade com as quantidades e especificações constantes no Termo 
de Referência e/ou com amostra aprovada.  
 
4.6. O recebimento definitivo não deverá exceder o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do 
recebimento provisório.  
 
5. PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS  

 
5.1. Para produtos que tenham prazo de validade definido pelo fabricante, estes deverão ser 
entregues com no mínimo 11 (onze) meses da validade indicada pelo fabricante.  
 
5.2. Os materiais de que trata o presente Termo de Referência deverão ter a garantia mínima de 12 
(doze) meses, quando não houver referência especifica.  
 
6. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO  
 

6.1. O custo estimado total da presente contratação é de R$ 473.335,71 (quatrocentos e setenta 
e três mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos), conforme quadro de 

cotação em anexo.  
 
7. VIGÊNCIA CONTRATUAL  

 
7.1. O período de vigência do contrato será de 12 meses, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias 
contados da data de sua assinatura, tendo eficácia legal no primeiro dia após a publicação.  
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8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
A CONTRATADA obedecerá ao estabelecido neste Termo de Referência, no Instrumento de 
Contrato, na Lei 8.666/93 e demais normas legais e regulamentares pertinentes. Destacam-se além 
de outras obrigações constantes no Edital e do Contrato, as seguintes obrigações:  
8.1. Efetuar a entrega dos materiais solicitados em perfeitas condições, no prazo e local indicado na 
AUTORIZAÇÃO DE COMPRA, em estrita observância das especificações do Edital, proposta e 
contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações do serviço 
e prazo de garantia;  
 
8.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 
13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  
8.3. Atender prontamente a quaisquer exigências inerentes ao objeto do presente termo de 

referencia;  
 
8.4. Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega do material, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação;  
8.5. Manter, durante toda a execução do contrato compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
 
8.6. Havendo cisão, incorporação, fusão ou mudança da razão social da empresa 
CONTRATADA, a aceitação de qualquer uma destas operações, como pressuposto para a 
continuidade do contrato, ficará condicionada à análise, por esta Secretaria Municipal de Saúde 
CONTRATANTE, do procedimento realizado e da documentação da nova empresa, considerando 
todas as normas aqui estabelecidas como parâmetros de aceitação, tendo em vista a eliminação dos 
riscos de insucesso na execução do objeto contratado.  
 
8.7. Não transferir a terceiros ou a outrem, no todo ou em parte as obrigações assumidas, nem 

subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no 
Termo de Referência ou na minuta de contrato;  
 
8.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que 
incidam ou venham a incidir na execução do contrato.  
 
8.9. A CONTRATADA assumirá total responsabilidade por todos os danos eventualmente causados 

a pessoas e ao patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde, quando comprovadamente tenha 
ocorrido por negligência e/ou inabilidade dos funcionários da CONTRATADA, esta promoverá a 
quem de direito o ressarcimento dos danos, quando da execução dos serviços;  
 
8.10. A CONTRATADA assumirá total responsabilidade pela execução e cumprimento dos prazos e 
garantias do Contrato.  
 
8.11. A CONTRATADA com sede fora do Município de Redenção deverá possuir uma 
INFRAESTRUTURA mínima, com depósito, no MUNICIPIO DA CONTRATANTE, indicando o 

respectivo endereço e pessoal habilitado para atender as solicitações da Secretaria Municipal de 
Saúde - PA, durante a execução do contrato.  
 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 
Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, 
são obrigações da Contratante:  
9.1. Receber o material, disponibilizando local, data e horário.  



 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍP IO DE REDENÇÃO 

 
Av. Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção - PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 

30 

9.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, e a conformidade dos serviços com as especificações 

constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimentos.  
 
9.3. Fiscalizar o fornecimento do objeto deste Termo de Referencia.  
 
9.4. Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a CONTRATADA.  
 
9.5. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da 
CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos.  
 
9.6. Aplicar penalidades à CONTRATADA, quando for o caso.  
 
9.7. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de servidor especialmente designado, 

sendo permitida a assistência de terceiros, conforme dispõe o art. 67 da Lei 8666/93.  
 
9.8. Rejeitar os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do termo de 
referência e seus anexos, bem como na proposta.  
 
9.9. Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA.  
 
9.10. O CONTRATANTE obriga-se a cumprir todas as exigências contidas no presente Termo de 

Referência e no Contrato a ser firmado.  
 
9.11. Efetuar o pagamento no prazo previsto de 30 (trinta) dias após a entrega do objeto/serviço 
acompanhado da nota fiscal atestada pelo servidor designado para tal função.  
 
10. CONDIÇÕES, FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO.  
 
10.1. Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias mediante apresentação de nota fiscal, 
contendo: a) data da emissão; b) estar endereçada ao FUNDO MUNICIPAL DE ASÚDE DE 
REDENÇÃO, situado à Rua Guarantã, nº 600, Setor Jardim Paulista sob CNPJ nº 11.190.128/0001-
81; c) valor unitário; d) valor total; e) a especificação dos produtos; f) apresentar a Nota Fiscal 
eletrônica em original, e as certidões de regularidade fiscal;  
 
10.1.1. Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação pelo contratado de que se 
encontra em dia com suas obrigações para com o sistema social, mediante apresentação das 
Certidões Negativas de Débito com o INSS, com FGTS e a Certidão Municipal;  
 
10.1.2. O eventual erro na emissão da Nota Fiscal ou ausência de Certidões fiscais que 
acompanham o pagamento implicará na suspensão de pagamento, ficando a Contratada obrigada a 
corrigi-lo;  
10.1.3. O Fiscal do contrato somente atestará o recebimento do objeto e liberará a Nota(s) Fiscal (s) 
para pagamento quando cumpridas pela Contratada, todas as condições pactuadas;  
 
10.1.4. O pagamento será feito de forma parcelada, conforme as quantidades solicitadas e entregues 
dentro do mês.  
 
11. MEDIDAS ACAUTELADORAS  
 
11.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 

manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o 
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 
impossível reparação.  
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12. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

 
12.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Secretaria Municipal de 
Saúde, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de 
tudo dará ciência à Secretaria Municipal de Saúde.  
 
12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
12.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.  
 
12.4. Ficará designada a servidora Gabriela Rocha da Silva sob o número de matricula 003496 
como FISCAL TITULAR, e a Servidora, Hugana Dos Santos Lima sob o numero de matricula 
003529 como FISCAL SUPLENTE, ambas responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato, cabendo proceder ao registro das ocorrências, adotando as providências 
necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo como parâmetro os resultados previstos nos contratos, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou possíveis irregularidades 
observadas.  
 
13. INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
13.1. As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 10.520 
de 2002, Lei 8.666/93 e seus correlatos, garantido o direito  
 
à ampla defesa sem prejuízo das demais cominações legais previstas neste edital, o licitante que:  
13.1.1. Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho;  

13.1.2. Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato;  

13.1.3. Deixar de entregar documentação exigida no edital;  

13.1.4. Apresentar documentação falsa;  

13.1.5. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;  

13.1.6. Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade;  

13.1.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato;  

13.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;  

13.1.9. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.  
 
13.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o ente 

municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos citados no item 12.1, conforme 
detalhado nos itens 12.1.1 ao 12.1.9.  
 
13.3. A pena de advertência poderá ser aplicada nos caso previstos no item 12.1, sempre que a 
Secretaria Municipal de Saúde entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade 
da CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao erário público.  
 
13.4. Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, garantida a defesa prévia, 
aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções previstas neste 
edital, no contrato, e demais legislações aplicáveis à espécie:  
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13.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.  
 
13.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Secretaria Municipal 
de Saúde, observado o princípio da proporcionalidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Cleide Mendes Moreira Arruda 

Secretaria Municipal de Saúde 
Decreto 005/2017 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 000/2019 

 

PLANILHA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS PRODUTOS 

 

Conforme Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, todos os produtos regulamentados 

pela ANVISA e ABNT seguirão suas respectivas legislações: 

1. RDC Nº 47, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013, Item 3.3.4, Letra E, relativo aos itens 1, 5, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 35, 37,42 e 43 Apresentar juntamente com a 

proposta ficha/boletim técnico ou documento do fabricante do produto, 

contendo informações de: 

 Descrição; 

 Indicação para uso; 

 Modo de usar; 

 Dados físico-químico 
 

2. Apresentar juntamente com a proposta REGISTRO da ANVISA para os produtos 

relativos aos itens 8, 9, 10, 11, 13, 17, 28, 35, 38 e 39 conforme regulamentações 

abaixo. 
 

TIPO PH PRODUTO 
LEGISLAÇÃO 

ANVISA e ABNT 

REGISTRO 

RISCO II 

Menor que 2. 

Maior que 11,5. 

*Antimicrobianos 

*Caustico e 

Corrosivo 

*Desinfetantes 

*Produtos 

Biológicos 

DESINF. USO GERAL, DESINF. INDÚSTRIA 

ALIMENTICIA E A FINS, DESINF. HOSPITALARES 

SUPERFICIES FIXAE E DE USO ESPECIFICO 

(PISCINAS, LACTÁRIOS, ÁGUA DE CONSUMO 

HUMANO), SANITIZANTE DE TECIDOS E ROUPAS 

HOSPITALARES, E ODORIZANTES. 

PORT. 15/88 

RDC 14/07 

RDC 40/08 

ÁGUA SANITÁRIA ALVEJANTE RDC 55/09 

CAUSTICO E CORROSIVO 
RDC 163/01 RDC 

240/04 

SACOS PLAST./CAIXAS P/DESCARTE DE 

MAT.HOSPITALAR 

ABNT 

NBR7500/2003 

 

3. Apresentar juntamente com a proposta REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO da ANVISA 

para os produtos relativos aos itens 1, 5, 14, 15, 16, 37 e 43 conforme 

regulamentações abaixo; 
 

TIPO PH PRODUTO 
LEGISLAÇÃO 

ANVISA 

NOTIFICADO 

RISCO I 
Entre 2 a 11,5 

ALVEJANTES/BRANQUEADORES, DETERGENTES 

PRODUTOS PARA LAVAR, DESINCRUSTATES, 

FINALIZADORES DE SUPERFÍCIES, LIMPADORES, 

NEUTRALIZADORES/ELIMINADORES DE ODORES, 

ODORIZANTES DE AMBIENTES, PRODUTOS PRÉ E 

PÓS LAVAGEM, REMOVEDORES, SABÕES 

AUXILIARES. 

RDC 40/08 

NEUTRALIZADOR DE ODOR RDC 208/03 

ALCOOL HIDRATADO E ANIDRO RDC 46/06 
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4. Apresentar juntamente com a proposta Laudo emitido por laboratório 

credenciado na ANVISA e REBLAS demonstrando a compatibilidade nos requisitos 

microbiológicos, conforme ANVISA/RDC 142, de 17 de março de 2017, emitido a 

no máximo (12) doze meses da data de apresentação da proposta, para os itens 

29 e 30. 

 

Caso o produto/material ofertado esteja dispensado do registro para 

comercialização, por legislação específica, o fornecedor apresentará cópia do respectivo 

documento (lei, decreto, etc.). 

Item Descrição do Produto/Serviço Unid Quant Marca Vl. Unit Vl. Total 

1 AMACIANTE DE ROUPAS PROFISSIONAIS LITRO 5.500,       

  Amaciante e desinfetante líquido de roupas com fragrância, para todos os tipos de tecido. Apresentar 
componente que reduza a Eletricidade dos tecidos, facilitando as operações na lavanderia com registro na 
ANVISA. Na embalagem deverá constar a data da fabricação e da validade do produto. EMBALAGEM 30L e 50L 

          

2 AVANDERIA E INSERADEIRA PARA PISO BAIXA ROTAÇÃO 350 MM. UNID 1,       

  Enceradeira Industrial cabo em aço com pintura eletrostática, caixa de ligação em plástico termo resistente, 
alavancas de acionamento em plástico ABS. Motores bivolt monofásicos enrolados a cobre, 
superdimensionados para cada modelo. Sistema Único de Câmera de transmissão por engrenagens helicoidais 
de nylon tecnew com lubrificação permanente. Dispositivo de Segurança, através de alavanca de acionamento 
liga/desliga Escova 350mm. 

          

3 CABO ALUMÍNIO PARA MOPE 1,4 M. UNID 10,       

4 CARRO PARA LIMPEZA DE CHÃO COM RODÍZIO E PRENSA. UNID 4,       

  Carro para limpeza com clip de fixação para haste sistema de espremedor com pressão superior dreno de 
escoamento de água suja, divisória de água limpa e suja injetada no próprio balde medidas L37xC52xA84cm 
com quatro rodas cor amarelo. 

          

5 CERA PARA PISO DE MEDIOS E ALTO TRÁFEGO 05L GALAO 100,       

  Cera impermeabilizante acrílico com no mínimo 24% de ativos e rendimento mínimo de 80m². Composição: 
resina acrílica metalizada, emulsão de cera de polietileno, agente nivelador, plastificante, fragrância 
característica, Galão com 5 litros. Na embalagem deverá constar a data da fabricação e da validade do 
produto. 

          

6 CESTO PARA LIXO COM PEDAL 100L. UNID 15,       

  Cesto para lixo com pedal material plástico, com capacidade 60 litros aproximadamente, medidas: 
92x57x44cm aproximadamente, na cor azul ou amarelo. 

          

7 CESTO PARA LIXO COM PEDAL 50L. UNID 20,       

  Cesto para com pedal material plástico, com capacidade de 50 litros aproximadamente,  medidas: comp. 
440xalt.690 (mm) aproximadamente, na cor azul ou amarelo.  

          

8 DESIFETANTE USO HOSPITALAR 05L - DESIFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES CRITICAS E ARTIGOS. GALAO 46,       

  Desinfetante para superfícies criticas como: bancadas, badejas de medição, maçanetas, telefones, 
ventiladores, banheiros, pias, ralos, vasos sanitários, cestos de lixo, pisos e paredes, e artigos e equipamentos 
desde que a aplicação seja externa como: bombas de infusão, monitores, aparelhos de pressão, suporte do 
soro, comadres, bacias, cubas, cadeiras de banho. 

          

9 DESINCRUSTANTE AÇÃO BACTER. VASOS SANIT. E MICTORIOS 05L. GALAO 15,       

  Desincrustaste ácido, com ação bactericida, limpa desodoriza e desinfeta indicado para remoção de manchas e 
incrustação calcaria marca de ferrugens, presentes em vasos sanitários mictórios. Galão de 5 litros. Na 
embalagem deverá constar a data da fabricação e da validade do produto. 

          

10 DESINFETANTE DE SANITÁRIOS FRAGANCIA DIVERSOS 05L. GALAO 56,       

  Desinfetante bactericida concentrado com diluição em água na proporção mínima de 1:200 com eficiência 
comprovada para as Bactérias testada: Gram positivas e Gram negativas, staphylococcus aureus, salmonella, 
choleraesuis, escherichoia coli e pseudomas aeruginosa embalagem de 05 litros. Na embalagem deverá 
constar a data da fabricação e da validade do produto. 

          

11 DESINFETANTE E ALVEJANTE DE ROUPAS LITRO. LITRO 5.300,       

  Alvejante e germicida a base de cloro teor de cloro de no mínimo 11,5%. Composto de agentes sequestrantes 
de íons que causam a dureza da água e Agentes anti-redepositantes, para alvejamento de roupa hospitalar 
com PH 5 À 7. Na embalagem deverá constar a data da fabricação e da validade do produto. GALÃO DE 30L 

          

12 DETERGENTE ADITIVO ALCALINO LAVAGEM DE ROUPAS, LITRO. LITRO 2.500,       

13 DETERGENTE CONCTR. LAVAG. LOUÇAS E UTENS. COZIN. E INOX 05L. GALAO 96,       

  Detergente concentrado para lavagem manual de louças e utensílios de cozinha, neutro, concentrado, mínima 
de 1:200 de água. Galão de 5 litros. Na embalagem limpador geral, sem perfume, com tenso ativo 
biodegradável, para lavagem manual de louças, para remoção de gorduras e óleos. Diluição deverá constar a 
data da fabricação e da validade do produto. 

          

14 DETERGENTE LIMPEZA GERAL 05L. GALAO 70,       
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  Detergente multiuso especialmente desenvolvido para limpeza de azulejos, formicas, lajotas e superfície 
GALÃO de 5 litros. 

          

15 DETERGENTE PARA LIMPEZA DE PISOS E RESTAURAÇÃO COM BRILHO 05L. GALAO 50,       

  Detergente e Restaurador – líquido. Detergente restaurador líquido com fragrância diversas para qualquer tipo 
de pisos com cera e acabamento acrílico. Na embalagem deverá constar a data da fabricação e da validade do 
produto. 

          

16 DETERGENTE UMECTANTE PARA PRE-LAVAGEM ROUPA, LITRO. LITRO 5.300,       

  Detergente umectante com PH (SOL. AQUOSA 1%) 9,0 A 9,6 Nível de espuma alto composição, alcalinizante, 
coadjuvante, corante, perfume, tensoativo aniônico, tensoativo não iônico e agua. Na embalagem deverá 
constar a data da fabricação e da validade do produto. GALÃO DE 30L. 

          

17 DETERGENTE/DESIFETANTE BACTERICIDA A BASE DE HIPOCLORITO 5% DE CLOROP ATIVO 05L. GALAO 60,       

  Detergente a base de hipoclorito de sódio galão de 5 litros, indicado para desinfecção de superfícies pisos, 
paredes, bancadas e máquinas, relacionados a hospitais e estabelecimentos de saúde, deve ter a concentração 
de mínima de 5% de hipoclorito de sódio, com diluição mínima de 3% frente a microrganismos do tipo: Gram 
Positivas e Gram negativas, sthapylococcus aureus. Gram Negativos: Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa. Validade mínima de 24 meses a contar da data da entrega. Na embalagem deverá constar a data 
da fabricação e da validade do produto. 

          

18 DISCO REMOVEDOR PRETO 350 MM. UNID 20,       

  Disco par enceradeira – disco preto, removedor; confeccionado em fibra sintética e mineral abrasivo; para 
enceradeira uso industrial, bandeirante; com diâmetro de 350 milímetros. Material não tecido a base de fibra 
sintética e mineral abrasivo, unidos por adesivo sintético resistente à água, detergente e outros limpadores 
usados na manutenção do piso 350mm. 

          

19 DISCO REMOVEDOR VERMELHO 350 MM. UNID 20,       

  Disco para enceradeira para limpeza de pisos com acabamento em acrílico com manta não tecida de fibras 
sintéticas com abrasivos artificiais em grãos através de resina de alta resistência 350mm cor vermelho. 

          

20 FIBRA LT BRANCA PARA LIMPEZA. UNID 150,       

  Fibra de limpeza uso geral 102x260 mm aproximadamente indicado para limpeza de superfícies como 
utensílios de cozinha, bancadas, cadeiras, paredes, pisos recomendada para superfícies delicadas, cor branca. 

          

21 FIBRA LT VERDE PARA LIMPEZA. UNID 250,       

  Fibra para uso geral indicada limpeza de utensílios de cozinha 102x260mm aproximadamente não indicada 
para limpeza de superfícies delicadas, cor verde. 

          

22 LUVA LATEX CANO LONGO G. PAR 30,       

  Luva látex cano longo antiderrapante na face externa, colorida, moldada anatomicamente, com forração 
tamanho grande. 

          

23 LUVA LATEX CANO LONGO M. PAR 60,       

  Luva látex cano longo antiderrapante na face externa, colorida, moldada anatomicamente, com forração 
tamanho médio. 

          

24 LUVA LATEX CANO LONGO P. PAR 40,       

  Luva látex cano longo antiderrapante na face externa, colorida, moldada anatômica, com forração tamanho 
pequeno. 

          

25 MOPE SECO COMPLETO 1,40 M CABO ALUMÍNIO. UNID 5,       

  Mope seco completo com cabo 140 cm de alumínio, suporte de plástico com 60 e refil de fibra sintética com 
60 centímetros 

          

26 MOPE UMIDO COMPLETO 1,40 M (AZUL, BRANCO) CABO ALUMÍNIO. UNID 5,       

  Mope úmido completo com cabo 140 cm de alumínio, garra em plástico e refil de algodão na cor (azul, verde e 
branco). 

          

27 MOPE UMIDO COMPLETO 1,40 M VERMELHO CABO ALUMINIO. UNID 12,       

  Mope úmido completo com cabo 140 cm, garra e refil de algodão.           

28 NEUTRALIZANTE DE PH DE LAVAGEM FINAL, LITRO. LITRO 1.500,       

  Neutralizante líquido utilizado para eliminar resíduos de cloro e neutraliza a alcalinidade da roupa da lavagem 
de sujidades leves ou pesadas como sangue, gorduras, graxas e óleos em tecidos brancos ou coloridos de 
algodão e outros, com registro na ANVISA. Na embalagem deverá constar a data da fabricação e da validade do 
produto. GALÃO DE 30L 

          

29 PAPEL HIGIÊNICO 8 ROLOS DE 300M. CAX 288,       

  Papel Higiênico (rolo grande)  branco, de primeira qualidade, em material não reciclado, com 300 metros  X 10 
cm, 100% celulose. 

          

30 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PACOTE 1000 FOLHAS. CAX 1.296,       

  Papel toalha tipo lisa; apresentação em 2 (duas) dobras; medindo 20 cm x 21 cm aproximadamente; de 
primeira qualidade; 100% celulose virgem gramatura 21, PACOTE 1000 FOLHAS 

          

31 REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE ALUMINIO 60 CM. UNID 100,       

  Refil de borracha para rodo de alumínio de 60 cm de comprimento.           

32 REFIL PARA MOPE SECO. UNID 48,       

  Refil para mope pó, fibra sintético, 60 centímetros cor azul.           

33 REFIL PARA MOPE ÚMIDO (AZUL, VERDE, BRANCO). UNID 96,       

  Refil para mope úmido algodão com pontas cortadas para limpeza geral com garras em plástico, 48 cm de 
comprimento aproximadamente cor ( azul, verde e branco) 

          

34 REFIL PARA MOPE ÚMIDO VERMELHO. UNID 46,       

  Refil para mope úmido algodão com pontas cortadas para limpeza geral com garras em plástico, 48 cm de 
comprimento aproximadamente, cor vermelho. 
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35 REMOVEDOR DE SELADORES E CERAS 05L. GALAO 60,       

  Removedor altamente concentrado para cera, impermeabilizantes e bases seladoras, inodoro, baixa formação 
de espuma, remoção rápida e eficiente. Diluição Mínima: 1:9. Acondicionados em bombinhas de 5 litros. Na 
embalagem deverá constar a data da fabricação e da validade do produto. 

          

36 RODO DE ALUMÍNIO 150 CM. UNID 20,       

  Rodo de alumínio com borracha, de 60 cm de comprimento, na extremidade inferior, sistema de troca da 
borracha cabo de 150 cm. 

          

37 SABONETE LÍQUIDO SEM ODOR 05 L. GALAO 72,       

  Sabonete líquido aspecto físico cremoso, aplicação saboneteira para sabonete líquido com PH neutro, com 
ação bactericida sem fragrância. Na embalagem deverá constar a data da fabricação e da validade do produto. 

          

38 SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO 100 L C/ 100 UNID. PCTE 96,       

  Saco plástico Branco Leitoso para acondicionamento de resíduos Hospitalares infectantes, resistentes, 
confeccionado de polietileno, tamanho 1050x750mmx0,12mm de espessura aproximados, capacidade 
volumétrica de 100 litros aproximadamente. 

          

39 SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO 60 L C/ 100 UNID. PCTE 108,       

  Saco plástico Branco Leitoso para acondicionamento de resíduos hospitalares infectantes, resistente, 
confeccionado de polietileno, tamanho 750mmx600mmx0,10mm de espessura aproximados, capacidade 
volumétrica de 60 litros aproximadamente. 

          

             

40 SACO DE LIXO PRETO/AZUL 60 L C/ 100 UNID. PCTE 36,       

  Saco plástico preto ou azul para condicionamento de resíduos comuns não infectados, resistente, 
confeccionado de polietileno, tamanho de 750mmx600mmx0,10mm de espessura, capacidade volumétrica de 
aproximadamente 60 litros. 

          

41 SACO LIXO PRETO/AZUL 100 L C/ 100. PCTE 80,       

  Saco plástico preto ou azul para acondicionamento de resíduos comuns não infectantes, resistente, 
confeccionado de polietileno, tamanho de 1050mmx750mmx0,12mm de espessura, aproximadamente 
capacidade volumétrica de aproximadamente 100 litros. 

          

42 SANITIZANTE AÇÃO BACT. DESENF. VERD. LEG. FRUT. E UTENSILIOS 3KG. UNID 24,       

  Desinfetante para hortifrúti a base de hipoclorito de sódio mínimo 2% de cloro ativo estabilizado para 
desinfecção de frutas, legumes verduras embalagem mínima de 3kg. Na embalagem deverá constar a data da 
fabricação e da validade do produto. 

          

43 SELADOR PARA PISO DE MÉDIO E ALTO TRÁFEGO 05L. GALAO 50,       

  Selador com acabamento acrílico para auto tráfego, antiderrapante, auto brilho, longa duração, inodoro, com 
rendimento de no mínimo 80m2 por litro incolor. Para aplicação em pisos Paviflex, mantas vinílicas, borrachas, 
granilite, mármore e outros tipos de pedras. Na embalagem deverá constar a data da fabricação e da validade 
do produto. 

          

44 SUPORTE P/ MOPE SECO PLÁSTICO 60CM. UNID 12,       

  Suporte para mop Pó, material plástico com 60 cm cor azul.           

45 SUPORTE PARA MOPE UMIDO PLÁSTICO. UNID 12,       

  Armação para mop úmido com garra material plástico.           

 

 

 

 

_____________________________________________ 
Cleide Mendes Moreira Arruda 

Secretaria Municipal de Saúde 
Decreto 005/2017 
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ANEXO III 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2019 

 

(esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa concorrente). 

 

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR) 

 

 

Referente ao Pregão Presencial nº 042/2019 

Empresa ____________________________, inscrita no CNPJ nº ______________________, por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) _________________________________, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________________, e do CPF ________________,  

DECLARA para os fins do disposto pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e inciso XXXIII 

do Art. 7 da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

Local e data 

 

 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2019 

(esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa concorrente) 

 

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO) 

 

Declaramos, sob as penas da lei, para fins de participação no Pregão Presencial 

n° 042/2019 que a empresa ________________ (razão social e CNPJ), sediada na Rua 

__________________, nº _____, bairro __________, cidade _____________, estado ____, não está 

impedida de participar de licitação em qualquer órgão ou entidade da Administração 

Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal. 

   

Declara, também, saber que está obrigada a, sob as penas da lei, declarar, 

quando de sua ocorrência, fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

(cidade), __ de _______ de 2019. 

________________________________ 

(assinatura do declarante) 

 

Nome ou carimbo do declarante: ________________________________ 

 

Cargo ou carimbo do declarante: ________________________________ 

 

Nº da cédula de identidade e órgão emitente: ______________________ 

 

Telefone e e-mail para contato: _____________________________________ 
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ANEXO V 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2019 
 

(esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa concorrente) 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 
 
 
 
 
 
 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ nº __________________, por inter

médio de 

seu representante legal Sr. ______________________, Portador do RG nº ___________________

_ CPF nº 

____________________, DECLARA, especialmente para o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL

 nº 042/2019,  

Que 

em seu quadro societário, cotistas ou dirigentes não compõe nenhum integrante que 

tenha  

parentesco com 

servidor do órgão licitante, ou cônjuge, companheiro, parente em linha reta e colateral, 

consangüíneo ou afim 

de servidor público do órgão ou entidade licitante, que nele exerça cargo 

em comissão ou função de 

confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeira ou autoridade 

ligada à contratação, conforme disposições previstas na legislação vigente. 

 

(CIDADE), _________ de _______________ de 2019. 

 
 

 
 
 

____________________________________ 
Responsável da Licitante 
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ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2019 

DECLARAÇÃO 

(Exigida pelo inciso VII, Art. 4º da Lei federal nº 10.520 de 17/07/02). 

A 

Pregoeira da PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO – PA 

 

Endereço: Rua Walterloo Prudente, n° 253, Jardim Umuarama, Redenção - Pará. 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2019 

Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, declaramos junto ao 

Pregoeira da PMR/PA que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os 

documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram 

dentro do Envelope de nº 02 – Documentos de Habilitação, em conformidade com o inciso 

VII, Art. 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação no Pregão 

Presencial de nº ________/______, que se realizará no dia ____/_____/____, às ______________. 

Declaramos ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para 

habilitação constante do edital, ensejará aplicação de penalidades previstas nos termos 

deste edital e seus anexos aos Declarantes. 

 

(cidade), ___ de _________de 2019. 

 

___ (assinatura) __ 

 

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes devidamente 

comprovados para tal investidura. 

 

 

*Esta declaração deverá ser entregue separadamente junto ao credenciamento fora dos 

envelopes. 

 



 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍP IO DE REDENÇÃO 

 
Av. Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção - PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 

41 

ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2019 

 

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE 

A 

PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO – PA 

 

Endereço: Rua Walterloo Prudente, n° 253, Jardim Umuarama, Redenção - Pará. 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente 

proposta para fornecimento dos materiais indicados no Anexo II – Planilha quantitativa e 

Qualitativa de conformidade com o Edital mencionado, pelo valor apresentado na Planilha 

de Preços de ___ (preço da proposta em número e por extenso____), já inclusos todos os 

custos, lucros e encargos fiscais. 

Outrossim, declaramos que: 

Os bens/materiais são de primeira qualidade; 

Os preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser 

ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos diretos e 

indiretos, tributos incidentes, impostos, taxa de administração, materiais, serviços, 

encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 

 

Garantia de que os materiais serão substituídos, sem ônus para a Entidade de 

Licitação, caso não estejam de acordo com as especificações exigidas e padrões 

de qualidade exigidos; 

Os materiais ofertados não apresentam vícios provenientes de projeto, material ou 

mão-de-obra utilizados ou decorrentes de ato ou omissão da Licitante, que possam 

surgir pelo uso normal dos bens, nas condições existentes no Brasil. 
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Os materiais serão entregues de acordo com o Anexo II – Planilha qualitativa e 

Quantitativa e demais normas do Edital; 

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos: 

A entregar os materiais de acordo com a solicitação da Secretaria de Saúde no 

prazo de até 05 (CINCO) dias consecutivos, contados a partir da data da emissão 

da autorização de compras; 

 

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 

(sessenta) dias a contar da data de sua apresentação, ou seja, de sua abertura; 

 

Até a assinatura do Contrato, esta proposta constituirá um compromisso de nossa 

parte, observada as condições do Edital. 

 

Localidade, ___ de _________de 2019. 

 

 

___ (assinatura) __ 

 

 

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes devidamente 

comprovados para tal investidura. 
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ANEXO VIII 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

A 

Pregoeira da PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO – PA 

 

Endereço: Rua Walterloo Prudente, n° 253, Jardim Umuarama, Redenção - Pará. 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2019 

 

 

 

Assunto: Credenciamento 

 

 

 

 

Na qualidade de responsável legal pela empresa ________________, inscrita no CNPJ 

sob o n.º ____________________ credenciamos o Sr. __________________________-, portador da 

carteira de  identidade n.º _____________ e do CPF (MF) n.º __________________, para nos 

representar na licitação em referência, com poderes para formular ofertas, lances de 

preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame 

em nome da representada. 

 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

 

Carimbo, nome e assinatura do responsável (c/ firma reconhecida). 
 

 

 

 

 



 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍP IO DE REDENÇÃO 

 
Av. Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção - PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 

44 

ANEXO IX 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2019 

COMPROVANTE DE RECIBO DO EDITAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA 

Recibo do Edital Pregão Presencial 042/2019 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, 

HIGIENIZAÇÃO E LAVANDERIA HOSPITALAR, para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Saúde, no exercício de 2019. 

Declaro Recebimento do Edital Supra Citado. 

Empresa: __________________________________________________________  

CNPJ: ______________________________________  

Endereço: _____________________________________  

Cidade/Bairro: ________________________________  

Telefone/Fax: _________________________________  

E-mail do representante: _______________________  

Nome do representante: _______________________ 

CPF do representante: _________________________ 
 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________ Data: __/__/2019. 

 


