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EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 115/2019 

   PREGÃO PRESENCIAL Nº. 062/2019 
 

                                                                               
O Município de Redenção - PA e a Pregoeira Janaina Sampaio da Cruz, designado pela 
Portaria nº.399/2019 de 10 de Setembro de 2019. 
Declaram que se acha aberta a Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL 

Nº. 062/2019, do tipo “menor preço por item”, para eventual CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E 
LOCAÇÃO DE APARELHOS (COMODATO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE 
MUNICÍPIO, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 
 Fazem parte deste instrumento convocatório os ANEXOS I ao VII, conforme descrito  
abaixo: 
 
I – Termo de Credenciamento (MODELO DE PROCURAÇÃO); 
II – Declaração de cumprimento das condições de habilitação; 
III – Especificações Técnicas Mínimas do Objeto; 
IV – Modelo da Proposta; 
V – Declaração ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da  
Constituição Federal; 
VI – Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno  
Porte; 
VII – Minuta do contrato. 
 
A licitação será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelos   
Decretos Federais nº.3.555, de 08 de agosto de 2000 e 3.931 de 19 de setembro de  
2001, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993,  
e alterações posteriores, e pela Lei Complementar 123/2006. 
 
A sessão pública de processamento do Pregão acontecerá no dia 28 de Novembro de 
2019 as 09h00min, na sede administrativa da Prefeitura Municipal de 
Redenção – PA, localizado na Rua Walterloo Prudente, 253, sala 202 – Jardim 
Umuarama - Redenção/PA, e será conduzida pela Pregoeira, com auxílio da 
equipe de apoio, conforme Portaria acima citada. 
 
1. DO OBJETO.  
 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

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

 

2 

EXAMES LABORATORIAIS E LOCAÇÃO DE APARELHOS (COMODATO) PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE 
MUNICÍPIO, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 
descrito no Anexo I deste Edital, cujos preços a serem praticados serão em 
Conformidade com a Produção dos Quantitativos, Efetivamente realizados com 
base na Tabela SUS – Sistema Único de Saúde. Baseado na resolução normativa 
267/2011, conforme as especificações descritas no ANEXO III deste Edital. 
 
2. DOS ENVELOPES.  
 
     
2.1. Os envelopes contendo a PROPOSTA e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serã
o recebidos no endereço mencionado no preâmbulo deste edital, em sessão pública de 
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se            
apresentarem para participar do certame. 
 
2.2. As empresas que optarem em participar do Certame  deverão 
obedecer às seguintes exigências: 
 
a. Deverá ser remetido no endereço mencionado no preâmbulo, aos cuidados da 
Pregoeira, devendo o licitante colocar no envelope a DECLARAÇÃO DE 
PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO – ANEXO II 
– juntamente com os envelopes de Proposta e de Habilitação que deverão estar 
lacrados. 
 
2.3. As propostas de preço e os documentos de habilitação deverão ser apresentados   
em dois envelopes opacos e lacrados, 
contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE Nº 01  
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO - PA 
Razão Social da Licitante 
Pregão Presencial nº 062/2019 
PROPOSTA COMERCIAL 
 
ENVELOPE Nº. 02 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 
Razão Social da Licitante 
Pregão Presencial nº 062/2019 
DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
 
3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
3.1. As despesas em decorrência do objeto deste processo correrão através da seguinte 
Unidade Orçamentária: 20 – Seguridade Social 
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20 13 13 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.302.0210.2059 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial de média e Ala Complexidade; 
Elemento 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 Recurso 
Próprios/SUS 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO. 
 
4.1 Poderão participar da presente Licitação empresas sediadas no país, que atendam as 
exigências deste Edital. 
 
a. Compareçam no dia com seus envelopes; 
b. Detenham atividade pertinente e compatível ao objeto deste pregão. 
 
4.2. Não poderão participar deste processo: 
 
a. As empresas que se encontrem em processo de falência, dissolução, cisão, fusão, 
incorporação, ou estejam cumprindo suspensão temporária de participação 
em licitação ou impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Redenção - 
Pará, ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, bem como as licitantes que se apresentem 
constituída na forma de empresas em consórcio. 
 
5. DO CREDENCIAMENTO.  
 
5.1. O credenciamento é condição obrigatória para que o representante possa atuar na  
etapa de oferecimento 
de lances verbais neste processo (Art. 11, inc. IV do Decreto nº. 3.555 de 08/08/2000); 
 
5.2. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em      
original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração. As cópias 
reprográficas dos documentos também podem ser autenticadas pela Pregoeira ou 
Membro da Equipe de apoio, a partir do original. As cópias reprográficas 
ficarão retidas no processo. 
 
5.3. Para fins de credenciamento junto a Pregoeira, o representante deverá apresentar: 
 
a. Carteira de identidade ou documento equivalente; e. 
 
b. PARA EMPRESA INDIVIDUAL: Prova de registro comercial; 
 
c. PARA EMPRESAS EM SOCIEDADE: Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado da Licitante, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato 
social e seus termos aditivos, do documento de eleição de seus administradores, 
devidamente registrado na Junta Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, no 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

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

 

4 

qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações. 
 
d. Caso o licitante não apresente o contrato social e/ou outro documento constitutivo, a 
Pregoeira, na presença de todos os licitantes, poderá abrir 
o envelope da Habilitação lacrado ao licitante para que o mesmo retire de dentro os 
respectivos documentos para o credenciamento, lacrando novamente logo em seguida. 
 
5.4. No caso de delegação de poderes: 
 
a. Como documento válido de indicação para credenciamento somente será aceito 
Instrumento Público de Procuração ou Instrumento Particular com firma 
reconhecida, outorgando, ao representante, poderes gerais para a prática de todos 
os atos inerentes ao Pregão, especialmente para formular ofertas e lances de preço, 
em nome da empresa representada. No ANEXO I encontra-se um modelo de 
Instrumento Particular de Procuração para atender essa exigência; 
 
b. No caso de Instrumento particular de procuração, deverá ficar comprovado que o 
subscritor (outorgante) da procuração tem poderes para tal delegação, mediante a 
apresentação de cópia do contrato social e/ou outro documento constitutivo, 
devidamente registrado em cartório. 
 
5.5. O Termo de Credenciamento e documentos enumerados no item 5.3 nas alíneas “a, 
b e c” e no item 
5.4 nas alíneas “a e b”, deverão ser entregues separadamente dos envelopes 01 
(proposta de preço) e 02 (habilitação); 
 
5.6. Caso os documentos enumerados no item 5.3 nas alíneas “a, b e c” e no item 5.4   
nas alíneas “a e b” 
caso sejam apresentados no credenciamento, conforme o disposto no item 5.5, estes 
não precisarão constar no envelope de “Habilitação”; 
 
5.7. A licitante vencedora, por ocasião da assinatura do contrato, se desejar ser         
representada por 
procurador, deverá apresentar no ato de subscrição instrumento procuratório público ou 
particular, com firma reconhecida, observando o modelo constituído no ANEXO I. 
 
6. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS        
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
6.1. O licitante deverá apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos de 
habilitação, podendo utilizar como modelo o estabelecido no ANEXO II deste Edital  
(Declaração cumprimento das condições de habilitação).   
A referida declaração deverá ser apresentada fora dos 
envelopes de Proposta de Preço e de Documentos de Habilitação.  
 
6.2. Os licitantes enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte    
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devem apresentar declaração do próprio licitante, conforme modelo deste  
Edital – ANEXO VI – Declaração de Enquadramento 
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para efeito de aplicação da Lei 
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, podendo anexar a esta 
declaração o extrato 
de Pesquisa Fiscal, emitido por órgão do Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita 
Federal. A referida declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes de 
Proposta de Preço e de Documentos de Habilitação, para que as empresas nessa 
 Categoria desejem usufruir do tratamento 
diferenciado e favorecido instituído pela Lei Complementar nº. 123/2006. 
 
7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO. 
 
7.1. Iniciada a abertura do primeiro envelope de proposta de preço, estará         
encerrado o credenciamento 
e conseqüentemente, a possibilidade de admissão de novos participantes no 
certame; 
 
7.2. A proposta de preços poderá ser apresentada conforme o ANEXO IV – Modelo da 
Proposta - em uma única via, datilografada ou digitada de forma clara, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante; 
 
7.3. A proposta de preço deverá conter as seguintes indicações: 
 
a. Razão Social e CNPJ; 

b. Número do Pregão; 
 
c. Descrição do objeto da presente licitação, com especificação clara, completa e 
minuciosa do produto oferecido, indicando todas as referências que bem identifiquem 
o item cotado. A descrição das características especificadas para cada item deverá 
obedecer à mesma seqüência utilizada para descrever as especificações exigidas, 
conforme ANEXO III e do Edital; 
 
d. Preço unitário e total, em real, do objeto, com no máximo 02 (duas) casas decimais, 
conforme especificações, entendido o preço total como sendo preço unitário 
multiplicado pela quantidade solicitada, Deverá estar incluídos no preço total 
ofertado todos os custos do frete, instalação (quando houver), mão-de-obra, ICMS, 
e outros encargos que 
venham incidir no fornecimento do objeto, abrangendo, assim, todos os custos com os 
materiais de limpeza e serviços necessários à execução do objeto em 
perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições durante o prazo de 
contrato; 
 
e. A licitante deverá informar a marca para cada um dos itens referentes ao ANEXO III; 
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f. Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega 
dos envelopes. Se por falha do licitante a proposta não indicar o prazo de sua 
validade, esta será considerada válida por 60 (sessenta) dias independentemente de 
qualquer outra manifestação; 
 
g. A licitante deverá informar o prazo de entrega dos serviços, que não deverá ser 
superior a 24 (vinte e quatro) horas; 
 
h. Assinatura do responsável legal da empresa; 
 
i. Apresentada a proposta, o licitante estará automaticamente aceitando e se sujeitando 
às cláusulas e condições do presente Edital. 
 
8. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. . 
 
8.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
administração, conforme o art. 32 da lei 8.666. As cópias reprográficas dos 
documentos também podem ser autenticadas pela Pregoeira 
ou Membro da Equipe de apoio, a partir do original. As cópias 
reprográficas ficarão retidas no processo; 
 
8.2. Os documentos emitidos via internet, por órgãos ou entidades públicas e suas  
Cópias reprográficas dispensam a necessidade de autenticações.  
 Administração não se responsabilizará 
pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. 
Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 
alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada; 
 
8.3. Preferencialmente que os documentos referentes à habilitação, os itens 8.5. 8.6, 8.7 
e 8.8 devem estar na mesma ordem da solicitação identificada e 
enumerada em consonância com a solicitação do edital. 
 
8.4. Para habilitação serão exigidos, exclusivamente, os seguintes documentos: 
 
8.5. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA (Art. 28 Lei 8666/93) 
 
a. Cédula de identidade dos sócios e/ou empresário individual; 
 
b. Prova de registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
c. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria em exercício e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documento (ATA) de eleição de seus 
administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetos sociais, a 
execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação; 
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d. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
 
e. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
8.6. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO FISCAL (Art. 29 Lei 8666/93) 
 
a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ); com situação ativa; 
 
b. Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
 
c. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
 
d. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS (Certidão Negativa de 
Débito - CND); 
 
e. Certificado de Regularidade do FGTS – Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço – 
CRF. 
 
f.  Apresentar certidão negativa de débitos trabalhistas, expedidas pelo poder 
judiciário justiça do trabalho na data de abertura das propostas da presente licitação. 
(www.tst.jus.br/certidao). 
 
8.7. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Art. 30 Lei 8666/93) 
 
8.7.1 Apresentar Licença de funcionamento, com devidas licenças exigidas no mesmo 
(a licença prevista nas observações do alvará) 
apresentar Alvará da Vigilância Sanitária, expedido   pelo Órgão 
Sanitário Estadual ou Municipal competente à sede da licitante; 
 
8.7.2 Apresentação de um ou mais Atestado fornecido por pessoas jurídicas de    
direito público ou privado, que comprove que a licitante forneceu ou está fornecendo,  
de maneira satisfatória e contento, 
produtos da natureza e vulto similares com o objeto da presente licitação, com nota 
fiscal. (O CERTIFICADO DEVERÁ SER APRESENTADO DE ACORDO COM CADA 
OBJETO QUE O LICITANTE FOR CONCORRER. EXEMPLO: APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSTA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – ATESTADO DE 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. FORNECIMENTO DE INSUMOS: ATESTADO 
DE FORNECIMENTO DE INSUMOS, E ETC.) 
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8.7.3 Apresentar declaração própria do licitante, que possui estrutura e condições 
para realizar a entrega dos produtos, em conformidade com os prazos e exigências do 
edital e seus anexos; 
 
8.7.4 Certidão do Conselho Regional de Farmácia (C.R.F.) ou Certidão do Conselho 
Regional de Biomedicina (C.R.B.M.) da empresa licitante com validade para o 
exercício das atividades para o período de execução do objeto licitado; 
 
8.7.5 Certidão do Conselho Regional de Farmácia (C.R.F.) ou Certidão do Conselho 
Regional de Biomedicina (C.R.B.M.) do responsável técnico da empresa licitante com 
validade para o exercício das atividades para o período de execução do objeto licitado. 
 
8.7.6 Apresentar Certificado de análise do último exercício social, na forma da 
Resolução RDC nº 302/05 - ANVISA, que dispõe sobre a normativa da qualificação dos 
prestadores de serviços com avaliação de excelente, no programa nacional de controle de 
qualidade (PNCQ). 
 
8.7.7 Apresentar comprovantes (notas fiscais ou contrato de aquisição) que a 
licitante possui o mínimo dos equipamentos constantes do Termo de Referência. 
 
QUANTO À MANUTENÇÃO: 
 
- Promover a manutenção e assistência técnica dos equipamentos, comprometendo-se a 
reparar ou substituir, por sua conta, todas as peças necessárias; 
 
- O prazo que a Contratada se obriga a atender aos chamados para manutenção        
corretiva deverá ser 
de no máximo 24h (vinte e quatro horas), contados a partir da comunicação feita 
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE; independente de ser final de semana ou feriado;  
 
- O prazo que a Contratada se obriga a atender à manutenção preventiva deverá ser de 
90 (noventa) dias, contados a partir da comunicação feita pela SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE, independente de ser final de semana ou feriado;  
 
- Os serviços de manutenção deverão ser executados nos próprios locais de instalação  
 dos equipamentos; 
 
- Empregar na realização da assistência técnica e na manutenção preventiva e corretiva, 
mão-de-obra própria comprovadamente qualificada para atendimento de tais serviços, 
responsabilizando-se pela má atuação da mesma; 
 
- Arcar com despesas de locomoção, estada e alimentação dos técnicos durante a 
execução do Contrato; e comprovar, sempre que solicitada pela CONTRATANTE,  
à quitação das obrigações trabalhistas e tributárias; 
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- A Licitante vencedora obriga-se a fornecer o objeto deste PREGÃO, em conformidade  
com as 
especificações descritas na Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a substituiçã
o do mesmo, 
no prazo máximo de 02 (dois) dias, caso não esteja em conformidade com as 
referidas especificações,ficando a CONTRATANTE com o direito de rejeitar no todo ou   
em parte do serviço entregue. 
 
TREINAMENTO 
 
- A licitante deverá fazer treinamento de manuseio no período de 5 (cinco) dias úteis para 
nível médio e 5 (cinco) dias para nível superior, retornando com 15 (quinze) dias para 
realização de um novo treinamento; 
 
8.8. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA    (
Art. 31 Lei 8666/93). 
 
a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida dentro de um 
prazo  de entrega e abertura dos envelopes de habilitação, pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, ou dentro do prazo de validade constante no documento; 
 
b. O cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, 
será comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante 
legal, em que declare, sob as penas da lei, que não emprega mão-de-obra que 
constitua violação ao disposto naquele preceito constitucional. - ANEXO V - 
Declaração ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da 
Constituição Federal. 
 
c. Os licitantes que se enquadrarem na categoria de microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverão apresentar toda a documentação requerida, mesmo que 
apresente qualquer restrição quanto à sua regularidade fiscal, a fim de que possa ser 
aplicado o disposto do art 43 da Lei Complementar 123/2006. 
 
d. Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa e empresa de pequeno 
porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 
prorrogável por igual período, a critério da Administração, para regularização, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa, conforme o art. 43 § 1º da Lei 
Complementar 123/06. 
 

e. Balanço Patrimonial e/ou demonstrações Contábeis do último exercício sociais, já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei, devidamente assinado por contador ou por 
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade - 
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CRC, que comprovem a boa situação econômico-financeira da empresa, vedada sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios. 
 

f. 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 8.538/2015.  

9. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO.  
 
9.1. No horário e local indicado no preâmbulo e logo após o credenciamento de todos 
os licitantes interessados será aberta a sessão de processamento do Pregão; 
 
9.2. Após o credenciamento, os licitantes entregarão a Pregoeira Declaração de 
cumprimento das condições de habilitação – ANEXO II e Declaração de 
Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ANEXO VI 
(Fora dos envelopes de proposta de preço e habilitação); 
 
9.3. Declarada aberta a sessão pela Pregoeiranão mais serão admitidos novos  
Licitantes: 
 
9.4. A análise das propostas pela 
Pregoeiravisará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital 
e seus ANEXOS, sendo desclassificadas as propostas: 
 
a. Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
 
b. Que apresentem preço excessivo ou manifestamente inexeqüível. 
 
9.5. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das  
operações aritméticas, 
procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como 
correto o preço unitário. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do 
valor da proposta. 
 
9.6. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com  
observância dos seguintes critérios: 
 
a. Seleção das propostas de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquele; 
 
b. Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 
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serão selecionados os itens propostos que apresentarem os menores preços, até o 
máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as 
propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. 
 
c. Para efeito de seleção será considerado o preço por item.  
 
d. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio, para ofertar 
lances, com a participação de todas as licitantes. 
 
e. No caso de empate entre duas ou mais propostas e, depois de obedecido ao disposto 
no § 2º do art. 3º da Lei n.º 8.666/93, o vencedor será escolhido mediante sorteio 
público, salvo se houver na margem de 5% (cinco por cento) sobre o menor 
preço alguma microempresa ou empresa de pequeno porte, que deverá ser 
convocada para apresentar nova proposta, de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, sob pena de 
preclusão, conforme reza o artigo 44 §2º c/c o artigo 45, § 3º da Lei 
Complementar 123/06. 
 
9.7. A 
Pregoeiraconvidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em 
ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de 
preços; 
 
9.8. O licitante não é obrigado a fazer o lance, mas se decidir fazê-lo deverá ser inferior a
o de menor preço até então apresentado. Os lances deverão ser formulados em valores 
distintos e decrescentes. 
 
9.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implic
ará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço 
apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas; 
 
9.10. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante 
desistente às penalidades previstas neste Edital; 
 
9.11. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa declinarem da formulação de lances. 
 
9.12. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas dos licitantes que 
efetuaram lances ou não, na ordem crescente dos valores. 
 
9.13. A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço; 
9.14. Após a negociação, se houver a Pregoeira examinará, com auxílio da equipe de 
apoio, a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito; 
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9.15. A aceitabilidade será auferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, 
que será juntada aos autos por ocasião do julgamento; 
 
9.16. Considerada aceitável a oferta de menor preço por item, será aberto o 
envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor; 
 
9.17. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o 
licitante será habilitado e declarado vencedor do certame, ficando o mesmo convocado a 
apresentar nova proposta no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas; 
 
9.18. Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado dos objetos descrito 
no anexo III, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este Pregão não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem aos materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração; 
 
9.19. Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências para a 
habilitação, a 
Pregoeiraexaminará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o 
seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições 
de habilitação e assim sucessivamente, até 
a apuração de uma oferta aceitável cujo autor 
atenda aos requisitos, caso em que será declarado vencedor; 
 
9.20. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e 
pelos Licitantes presentes; 
 
10. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.  
10.1. No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a 
sua intenção de recorrer, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis 
para apresentação das razões do recurso, ficando os demais desde logo intimados para 
apresentar contra-razões em igual número de dias, 
que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista 
imediata dos autos; 
 
10.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará: a 
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeiraao 
licitante vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 
homologação; 
 
10.3. Interposto o recurso, a 
Pregoeirapoderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente  



 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

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

 

13 

informado à autoridade competente; 
 
10.4. Decidido os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o 
procedimento; 
 
10.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento; 
 
10.6. A adjudicação será feita por item; 
 
10.7. A Pregoeira ou a autoridade superior poderá pedir esclarecimentos e promover 
diligências, em qualquer fase da licitação e sempre que julgar necessário, fixando prazos 
para atendimento, destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo. 
 
11. DA FORMALIZAÇÃO   
 
11.1. Após a adjudicação do resultado da licitação e homologação do objeto pela 
autoridade competente será encaminhado o contrato para publicação, obedecendo os 
prazos legais.  
 
11.2. O adjudicatário será convocado para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o 
contrato. 
 
11.3. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 
não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar o contrato, a 
Pregoeira examinará as  
ofertas subseqüentes e a qualificação doslicitantes, na ordem declassificação e assim su
cessivamente, até a apuração de uma queatenda ao Edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor. 
 
11.4. No caso previsto no subitem 11.3, a Pregoeira poderá negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
11.5. A efetivação da contratação de fornecimento dos serviços se caracterizará 
pelo simples recebimento, pelo fornecedor, da Nota de Empenho emitida pelo órgão 
requisitante do objeto. 
 
11.6.O fornecedor terá seu contrato cancelado quando descumprir as condições estabele
cidas neste edital. 
 
11.7. O contrato resultante deste certame terá vigência de 12 meses, a partir da data 
de sua assinatura e após publicação no Diário Oficial do Estado, de acordo 
com a lei nº. 8.666/93 e alterações. 
 
12. DOS USUÁRIOS   



 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

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

 

14 

 
12.1. Caberá ao fornecedor beneficiário do contrato, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar 
ou não pela aceitação do fornecimento, independentedos quantitativos registrados, 
desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
 
13. DO CANCELAMENTO   
 
13.1 - O Proponente terá o seu contrato cancelado, por 
intermédio de processo administrativo específico, 
assegurado o contraditório e ampla defesa: 
 
13.1.1 - A pedido, quando: 
 
13.1.1.1 - Comprovar a ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a 
perfeita execução do contrato, decorrentes de caso fortuito ou de força maior 
devidamente comprovado; 
 
13.1.1.2 - O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da 
elevação dos preços de mercado dos objetos que compõem o custo dos serviços 
licitados. 
 
13.1.2 - Por iniciativa do MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA, quando o Licitante: 
 
13.1.2.1 - Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida 
no processo licitatório; 
 
13.1.2.2 - Por razões de interesse público devidamente motivado e justificado; 
 
13.1.2.3 - Não cumprir as obrigações decorrentes do Contrato; 
 
13.1.2.4 - Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os 
pedidos decorrentes do Contrato; 
 
13.1.2.5 - Caracterizar qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas no Contrato ou nos pedidos dela decorrentes; 
 
13.2 - Em quaisquer das hipóteses acima, concluído o processo, o MUNICÍPIO DE 
REDENÇÃO/PA fara o devido apostilamento do processo. 
 
14. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES.  
 
14.1 - A Adjudicada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimo
s ou supressões 
que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da Nota de 
Empenho, conforme art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93. 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

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

 

15 

 
15. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DA ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO.
  
 
a. A requisição de fornecimento das Notas de Empenho emitidas pelo MUNICÍPIO DE 
REDENÇÃO/PA, terá o seu teor repassado para a empresa por meio de internet 
através de formulário enviado por email ou pessoalmente, de segunda a sexta feira, 
no horário de 8hs às 14hs. 
 
b. O prazo para entrega dos serviços será de até 48 (quarenta e 
oito) horas a contar da data do recebimento da(s) respectiva(s) Nota(s) de Empenho; 
 
c. A recusa dos serviços por divergência com a proposta apresentada e/ou a Nota de 
Empenho, defeito ou irregularidade na documentação fiscal não acarretará a suspensão 
do prazo de entrega, ficando a adjudicatária obrigada à substituição ou reparação no 
prazo inicialmente estabelecido; 
 
d. Caso haja interrupção ou atraso na entrega dos serviços solicitados, a CONTRATADA 
entregará justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de entrega constante 
do item. A justificativa será analisada pelo CONTRATANTE que tomará as providências 
necessárias para adequação do fornecimento; 
 
e. Os objetos serão entregue nas dependências da Secretaria de Saúde situada na Rua 
Alceu Veronese, nº 253 – Alto Paraná ou no Laboratório Municipal situado na Av. Araguaia, 
nº 1500 – Alto Paraná, Redenção – PA de segunda à sexta, das 08h às18h. 
 
f. A Licitante vencedora obriga-se a entregar o objeto deste PREGÃO, em conformidade 
com as especificações descritas na Proposta, caso não esteja em conformidade com as 
referidas especificações, ficando a CONTRATANTE com o direito de rejeitar no todo ou 
em parte o serviço entregue; 
 
g. Todas as despesas relativas à prestação dos serviços, tais como fretes e/ou 
transportes, correrão às custas exclusivamente da licitante vencedora. 
 
h. O recebimento far-se-á: 
 
I O objeto contratado será entregue e o acompanhamento será feito por servidor da 
Secretaria Municipal de Saúde designado para tal fim, onde será efetuada a conferência 
dos serviços, para verificação da conformidade destes com o constante na Nota de 
Empenho e nas exigências contratuais; 
 
II A entrega dos serviços fora das especificações indicadas no contrato ou em 
desconformidade com a Nota de Empenho implicará na não aceitação por parte da 
Secretaria de Saúde, cabendo à CONTRATADA a correção do problema dentro do 
prazo máximo de dois dias úteis, sem que para isso acarrete despesas adicionais ao 
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA; 
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III Mesmos após serem recebidos e aceitos pela Secretaria Municipal de Saúde, os 
serviços ficam sujeitos à substituição pela CONTRATADA, desde que comprovada a 
existência de problemas cuja verificação só seja possível no decorrer da utilização 
dos mesmos; 
 
IV Será considerada recusa formal da CONTRATADA à não entrega dos serviços 
no prazo e local estabelecidos neste edital, salvo por motivo de força maior ou caso 
fortuito, assim reconhecido pela CONTRATANTE. 
 
16. DO PAGAMENTO. . 
 
a. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de 
apresentação da Nota Fiscal, regularmente atestada por funcionário da SECRETARIA  
MUNICIPAL DE SAÚDE. O recibo do comprovante da entrega deverá ser encaminhado 
ao Setor Financeiro do MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA, para emissão de empenho 
acompanhada da documentação dos seguintes documentos atualizados: 
 
i. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa 
de Débito - CND); 
 
ii. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF); 
 
iii. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão 
expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
 
iv. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual ou Distrito Federal; 
 
v. Certidão Negativa de Tributos Municipais expedida pela sede do domicílio da 
empresa contratada. 
b. A nota fiscal deverá ser emitida de acordo com a nota de empenho (Solicitação de 
Despesa); 
 
c. Nenhum pagamento será efetuado à LICITANTE que vier a ser contratada que esteja 
em débito com o Município de Redenção/PA, enquanto pendente de liquidação, qualquer 
obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade; 
 
d. Os pagamentos das faturas, devidamente atestadas pela fiscalização, serão efetuados 
pela Secretaria de Saúde, através de depósito em 
conta corrente da Contratada ou emissão de cheque nominal ou ainda transferência; 
 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: . 
 
17.1. – Garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem pre
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juízo das 
multas previstas e das demais cominações legais, olicitante que: 
 
a) não prestar os serviços dentro do prazo de validade de sua proposta; 
b) deixar de entregar a documentação exigida no edital; 
c) apresentar documento ou declaração falsa; 
d) ensejar retardamento da execução de seu objeto; 
e) não mantiver a proposta; 
f) falhar ou fraudar na execução dos serviços e preços; 
g) comportar-se de modo inidôneo; 
 
17.2. – Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução impe
rfeita, atraso 
injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o licitante contratado às penalidades 
previstas 
no art. 7º da Lei 10.520/02, no art. 14 do Dec. 3.555/00, no art. 28 do Decreto nº. 5.450/0
5 e no art. 87 da Lei 8.666/93, das quais se destacam: 
 
a) advertência; 
 
b) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total da proposta definitiva, pela 
recusa injustificada do adjudicatário de aceitar a Nota de Empenho, sem prejuízo para as 
demais penalidades; 
 
c) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia de atraso injustificado, calculado sobre 
o valor total da 
proposta, até o 15º (décimo quinto) dia, sem prejuízo das demais penalidades; 
 
d) multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia de atraso injustificado, calculado sobr
e o valor total da proposta, a partir do 16º (décimo sexto) dia, sem prejuízo das demais 
penalidades; 
 
e) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da parcela não entregue da Nota 
de Empenho, 
pela recusa injustificada na prestação dos serviços nela relacionado, sem prejuízo das de
mais penalidades; 
 
f) suspensão do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE 
REDENÇÃO/PA por um período de até 2 
(dois) anos, sem prejuízo das demais penalidades previstas no Contrato 
e nas legislações aplicáveis; 
 
g) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública nos 
termos do art. 87 da Lei 8.666/93. 
 
17.3. – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar 
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da data do recebimento da comunicação enviada pela Secretaria de Finanças; 
 
17.4. – As penalidades previstas no presente Contrato poderão ser relevadas, em todo o
u em parte, 
quando o atraso no fornecimento for devidamente justificados e comprovados pela licitant
e a ser 
contratada, por escrito no prazo máximo de 05 (cinco) dias da ocorrência, em caso fortuit
o ou 
motivo de força maior; 
 
17.5. – Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos à conta Única do Mu
nicípio,  
através de Guia de Recolhimento fornecida pelo Departamento de Contabilidade e 
Finanças do MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA, no prazo de 05 (cinco) dias, 
a contar da data da notificação, podendo a administração do MUNICÍPIO DE 
REDENÇÃO/PA reter o valor correspondente de pagamentos futuros devidos à 
contratada, ou ainda cobrá-las judicialmente, 
segundo a lei 6.830/80, comos encargos correspondentes; 
 
17.6. – As penalidades referidas no caput do artigo 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações 
não se aplicam às 
demais licitantes que forem convocadas, conforme a ordem de classificação das 
propostas, que não aceitarem fornecer os serviços; 
 
17.7. – Para as penalidades previstas no presente Edital será garantido 
o direito ao contraditório  
e à ampla defesa. 
 
18. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA CONTRATAÇÃO. 

 
a. O contrato de vigência será de 12 (doze) meses, podendo este ser rescindido ou ter o 
seu prazo prorrogado, se assim for da vontade das partes, na conformidade do 
estabelecido na Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores; 
 
b. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a convocação do 
adjudicatário no prazo de cinco dias para a assinatura do contrato; 
 
c. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 
Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), a Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal 
através de certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal, Prova de regularidade 
para com a Fazenda Estadual ou Distrito Federal e a Certidão Negativa de Tributos 
Municipais expedida pela sede do domicílio da empresa contratada, estiverem com os 
prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico 
hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 
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documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 
justificada; 
 
d. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 
Adjudicatária será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovarmos a 
situação de regularidade de que trata o item 8.6, mediante a apresentação das 
certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação 
não se realizar. 
 
19. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO.  
 
a. 
Conforme Art. 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, “Quem, convocado 
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de 
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais. 
 
b. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com  

as multas da Cláusula Nona da Minuta do Contrato. 
 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.  
 
a. 
As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada à igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação; 
 
b. O resultado e demais atos passiveis de divulgação pertinentes a esta licitação serão 
divulgados em Diário Oficial do Estado; 
 
c. Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à 

disposição para retirada na Sala da Pregoeirae Equipe de Apoio, 
 situada a Rua Walterloo Prudente, 253, sala 202 – Jardim Umuarama - Redenção/PA; 

 
d. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão, que deverá ser encaminhado ao Departamento de Licitações, 
situado à Rua Walterloo Prudente, 253 , sala 202– Jardim Umuarama - Redenção/PA; no 
endereço eletrônico: licitação@redencao.pa.gov.br ou pelo fone: (94) 3424-3578. 
 

mailto:licitação@redencao.pa.gov.br


 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

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

 

20 

e. A petição devidamente protocolada no MUNICÍPIO DE 
REDENÇÃO/PA será dirigida à autoridade 
subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
 
f. Acolhida a petição contra o ato convocatório, e esta apresentar diferença quanto à 
especificação que venha a determinar mudança no valor da proposta, o edital será 
novamente publicado e divulgado pela mesma forma que se deu o texto original e 
designada nova data para a realização do certame obedecendo ao limite de dias 
mínimos. 
 
g. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira; 
 
h. O vencedor deverá, durante a execução contratual, manter as condições de habilitaçã
o apresentada na licitação; 
 
i. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Redenção, Estado do Pará. 
 
j. A Pregoeira juntamente com a Equipe de Apoio somente receberá os envelopes 
até o horário designado para abertura do presente Certame, os que chegarem 
posterior ao horário estabelecido não serão aceitos no processo licitatório. 
 
k. O edital poderá ser adquirido no Departamento de licitação com a Pregoeira e 
membros da Equipe de Apoio, os quais prestarão todos os esclarecimentos solicitados 
pelos interessados neste Pregão, estando disponível para atendimento nos dias úteis, 
das 8h às 14h, na sede administrativa da Prefeitura Municipal de Redenção - Pará, 
situada na Rua Walterloo Prudente, 253, sala 202, 2ª andar, fone (94) 3424-3578, ou 
ainda, poderá ser  retirado pelo site www.redencao.pa.gov.br. 
  

 
 
 

REDENÇÃO, 01 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 
 
 
 
 
 

Cleide Mendes Moreira Arruda 
Secretária Municipal de Saúde 

Decreto nº 005/2017 
 
 
 
 
 

http://www.redencao.pa.gov.br/
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(PAPEL TIMBRADO) 

 
ANEXO I – TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 
OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social, Nº. do CNPJ, etc.). 
 
OUTORGADO: (nome, Nº. do RG, Nº. do CPF e qualificação do representante). 
 
OBJETO: representar a outorgante perante o MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, NO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 062/2019. 
 
PODERES: apresentar PROPOSTA e DOCUMENTOS após o certame, prestar  
declaração de que o outorgante está em situação regular perante a Fazenda Nacional,  
Estadual e Municipal, Seguridade Social e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –  
FGTS, bem como de que atende às exigências do Edital 
quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira, formular  
ofertas e lances de preços nas sessões públicas, assinar as respectivas atas,  
registrar ocorrências, formular impugnações,interpor recursos, assinar Contratos/Pedidos
 de Compra, assim como assinar todos e quaisquer 
documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 
 
 
 
_______________________, ____ de _______________ de 2019. 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
 
RAZÃO SOCIAL 
CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA
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(PAPEL TIMBRADO) 

 
ANEXO II - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO - PARÁ 
 
Ref: PREGÃO PRESENCIAL N.º 062/2019 
 
Prezados Senhores, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pela presente, declaramos para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do  
artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabíveis,  
que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital. 
 
 
Local e data 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
(Empresa e assinatura do responsável legal) 
 

OBS: ENTREGAR ESTA DECLARAÇÃO JUNTO AO CREDENCIAMENTO.
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ANEXO III 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 115/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 062/2019 

 
 

T E R M O D E R E F E R Ê N C I A 

 

1.  OBJETO 

 

1.1.1 A presente licitação tem por objetivo a seleção das propostas mais vantajosas para a 
Secretaria Municipal de Saúde, visando à realização de Exames Laboratoriais, 
compreendendo os setores de Hematologia, Bioquímica, com cessão de equipamentos 
em regime de comodato, incluindo assistência técnica/ manutenções preventivas e 
corretivas, para a realização de testes para hematologia e bioquímica, para atender às 
necessidades do Laboratório Municipal de Análises Clínicas da Secretaria Municipal de 
Saúde. 

1.1.2 Garantir exames laboratoriais, de acordo com solicitação médica, seja do ponto de vista da 
necessidade de acompanhamento e/ou controle, bem como auxílio em diagnósticos, da 
população do Município de Redenção – Pará, quando do atendimento ambulatoriais 
encaminhados através da Secretaria Municipal de Saúde e aos pacientes internados do 
Hospital Municipal Dr.ª Iraci Machado Araújo e Hospital Municipal Materno Infantil Dr. Pedro 
Paulo Barcauí. 

2.  DESCRIÇÃO DO OBJETO 

2.1.1 É objeto da presente licitação a realização de exames laboratoriais, com fornecimento de 
equipamento em sistema de comodato, incluindo assistência técnica/manutenções 
preventivas e corretivas, para a realização de testes para detecção de patógenos de origem 
alimentar ou ambiental, de acordo com as especificações e quantidades constantes no 
quadro abaixo: 

3.  DO VALOR ESTIMADO AVALIAÇÃO DO CUSTO 

3.1.1 Para a realização de serviços de assistência à saúde de exames laboratoriais, 
compreendendo os setores de hematologia, bioquímica, com cessão de equipamentos em 
regime de comodato, incluindo assistência técnica/manutenções preventivas e corretivas, 
cujos preços a serem praticados serão em Conformidade com a Produção dos Quantitativos, 
Efetivamente realizados com base na Tabela SUS –Sistema Único de Saúde em relação ao 
comodato; 

3.1.2 Conforme formulário de solicitação de Materiais/Serviços nº 00208/19 e 00210/2019, emitido 

pelo Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Saúde, a opção pelo comodato 
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do equipamento, apresenta vantagens: permite imediato conserto ou substituição do 

equipamento, sem que haja prejuízo da rotina; viabiliza, rapidamente, a atualização do 

equipamento, quando da sua obsolescência ou da tecnologia utilizada, ou mesmo aumento 

da capacidade de análise, por incorporação de novos exames ou aumento da demanda; 

inclusão de manutenção preventiva e corretiva. 

4.  METODOLOGIA – FUNDAMENTO LEGAL 

4.1.1 A presente contratação será realizada por meio de processo administrativo, observando os 
dispositivos legais, notadamente os princípios do disposto na Lei n° I0.520 de 17 de julho de 
2002, no Decreto n°. 3.555 de 08 de agosto de 2000 – Regulamentação do Pregão 
Presencial, e na Lei n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

5.  DA MODALIDADE 

5.1.1 A presente contratação dar-se-á mediante processo licitatório, sendo sugerida a modalidade 
de Pregão Presencial. 

6.  DA DOTAÇÃO E DO PRAZO CONTRATUAL 

6.1.1 A Dotação Orçamentária para fazer face as despesas da pretensa contratação é: 
20-Seguridade Social; 13 – Fundo Municipal de Saúde; 10.302.0210.2059- Assistência 
Hospitalar de Média e Alta Complexidade; Elemento 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 Próprios/SUS. 

6.1.2 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados do dia da assinatura, 
prorrogável na forma do Art. 57, § 2º e inciso II, da Lei n° 8.666/93. 

7.  ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: PRAZOS E CONDIÇÕES 

7.1.1 A entrega dos materiais deverá ocorrer em até 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da 
data de recebimento da Ordem de Fornecimento, no Laboratório de Análises Clínicas do 
Município de Redenção – PA, situado na Avenida Araguaia, nº 1500 Setor Alto Paraná ou no 
lugar indicado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitações efetuadas pela 
Secretaria Municipal de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 08h00min e das 14h00min 
(horário de Brasília/DF). 

7.1.2 Os reagentes deverão ser entregues em embalagens originais para comercialização 
contendo a data e o número do lote de fabricação, o prazo de validade, número de registro na 
ANVISA e número de série (quando se aplicar), sempre acompanhados da nota fiscal, 
identificados quanto ao número da licitação, nome da empresa, número do item a que se 
refere e outras informações de acordo com a legislação pertinente. 

7.1.3 O recebimento dos produtos/equipamentos da presente licitação será feito de forma 
provisória no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir das datas de entrega para avaliação da 
comissão de recebimento, caso o produto/equipamento seja rejeitado, no todo ou em parte 
quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e/ou na 
proposta, fica a CONTRATADA obrigada a efetuar a troca dos mesmos nas quantidades e 
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qualidades relativas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da notificação escrita da 
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

7.1.4 Caso os produtos/equipamentos venham a sofrer alterações que impliquem em perda de 
qualidade no prazo de sua validade, fica a CONTRATADA obrigada a efetuar a troca dos 
mesmos nas qualidades e quantidades relativas, sem ônus para a Administração Pública, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis do prazo da notificação. 

8.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 EQUIPAMENTOS 

8.1.1 Os aparelhos e materiais (1ª entrega) deverão ser entregues em até 24 (vinte e quatro) horas 
corridos contados da data de assinatura do contrato, após isto, terá a CONTRATADA 05 (cinco) 
dias corridos para instalar e deixar o equipamento em condições de uso; 

8.1.2 Entregar o objeto da licitação e/ou contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, 
estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, 
seguro e descarregamento das mercadorias; 

8.1.3 Informações através de folder ou por outro meio escrito, sobre todos os dados dos 
equipamentos a serem disponibilizados, descrevendo detalhadamente os seus dados técnicos, 
marca, capacidade e modo de operacionalização; 

8.1.4 Os equipamentos deverão permanecer no Laboratório Municipal de Análises Clínicas até o 
término de uso dos materiais e reagentes. 

8.1.5 Em caso de mudança de endereço, após a instalação dos equipamentos fica a CONTRATADA 
responsável pela transferência de equipamentos e instalações dos mesmos devendo ser 
entregue em condições de funcionamento, sem ônus para a Administração Pública no período 
de 05 (cinco) dias a partir da notificação escrita; 

8.1.6 Os equipamentos deverão fornecer relatórios de consumo de reagente por calibração, ficando 
a CONTRATADA obrigada a fornecer reagentes para repor o quantitativo utilizado nas 
calibrações dos kits; 

8.1.7 Assistência técnica e científica comprovada o vínculo a empresa quando solicitado e ainda 
número celular para atendimentos 24 horas. Os atendimentos técnicos devem ser realizados 
em período máximo de 24 horas após a abertura dos chamados; 

8.1.8 Respeitar as normas e procedimento de controle interno, inclusive de acesso às 
dependências das unidades da Contratante. 

8.1.9 Atender às determinações da fiscalização da contratante e providenciar a imediata correção 
das deficiências apontadas pela fiscalização quanto à entrega do produto; 

8.1.10 Atender a Contratante através de telefone, e-mail, fax ou pessoalmente, de acordo com a 
necessidade; 

8.1.11 Manter entendimento com a Contratante objetivando evitar interrupções ou paralisações 
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durante a entrega de produto; 

8.1.12 Para realização dos testes adquiridos, a empresa vencedora deverá cumprir o que se segue, 
sem ônus para a Contratante do processo: 

I. Prestar assistência técnica preventiva e corretiva do equipamento, com reposição de peças e 
assessoria científica sempre que for necessário, atendendo aos chamados no prazo máximo de 
06 horas. 

 

II. A empresa deverá prestar treinamento, com fornecimento de reagentes, para equipe técnica 
indicada pela Contratante, no prazo máximo de 48 horas após a instalação do equipamento e 
estendendo-se até que toda equipe esteja apta a operar todos os recursos disponíveis. Após o 
término do treinamento os participantes deverão receber um certificado emitido pela Empresa; 

 

III. Garantir a substituição imediata do equipamento em caso de paralisação por mais de 02 (dois) 
dias, por motivo de defeito ou pela ocorrência de defeito reincidente que cause prejuízo à rotina. 

 

IV. Garantir a reposição de reagentes sempre que houver perdas por defeito do equipamento e/ou 
problemas técnicos decorrentes do funcionamento mesmo. 

8.1.13 O equipamento só será retirado quando terminar o estoque de reagentes; 

8.1.14 Fornecer todos os itens cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas no 
Termo de Referência; 

8.1.15 Entregar os produtos em suas embalagens originais; 

8.1.16 Substituir o produto não aceito pela Contratante, ou ainda, que durante o prazo de garantia, 
venham a apresentar defeitos de fabricação ou se mostrar impróprio para uso, no prazo máximo 
de 02 (dois) dias, a partir da ciência da rejeição; 

8.1.17 Comunicar à Contratante, qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos 
solicitados; 

8.1.18 Responsabilizar-se pela procedência, qualidade e fornecimento dos produtos; 

8.1.19 A contratada, no ato do pagamento, deverá estar em dia com todas as obrigações legais; 
 

8.1.20 Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal, podendo a Contratante exigir o 
afastamento imediato de qualquer funcionário da Contratada, cuja permanência seja 
considerada prejudicial à segurança na execução dos serviços, à imagem da Contratante ou às 
relações com autoridades ou particulares; 

9. CARACTERISTICAS MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTO 

9.1 EQUIPAMENTOS ANALISADOR DE BIOQUIMICA 
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9.1.1 DO COMODATO: A empresa vencedora da licitação fornecerá 01 (um) equipamento 
automatizado em regime de comodato e seus acessórios, no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas, contados a partir da data de retirada da primeira nota de empenho, que devem 
apresentar as seguintes características; 

9.1.2 A CONTRATADA deverá fornecer 01 (um) equipamento e reagentes de uso comum, que 
deverão ser novos ou seminovos com uso comprovados via nota fiscal; 

9.1.3 Possuir performance igual ou superior a 200 (duzentos) testes/hora, liberação dos resultados 
de caráter urgente com menos de 20 minutos e, até 330 testes por hora com ISE; 

9.1.4 Todas as manutenções preventivas, corretivas e trocas de peças deverão ser arcadas pela 
empresa vencedora sem nenhum ônus para a contratante; 

9.1.5 O equipamento para uso como backup deverá ser um equipamento igual ao principal, pois 
todos os parâmetros devem ser reproduzidos. 

9.2 EQUIPAMENTOS CONTADOR AUTOM. DE CÉLULA SANGUINEA 

9.2.1 A CONTRATADA deverá fornecer 01 (um) equipamento contador automático de células 
sanguíneas e reagentes de uso comum, que deverão ser novos ou seminovos com no máximo 
03 (três) anos de uso comprovados via nota fiscal; 

9.2.2 Possuir performance igual ou superior a 60 (sessenta) testes/hora, realizar leitura de leucócitos 
totais e a diferencial de leucócitos e a leitura de serie vermelha e plaquetas; 

9.2.3 Armazenar no mínimo até 40.000 resultados para realização de mais ou menos 

2.000 hemogramas completo mensal; 

9.2.4 Parâmetros Reportáveis: no mínimo 27 (vinte e sete) parâmetros, 3 (três) histograma em um 
scattergrama, silencioso, sendo obrigatórios WBC; LYM#; MON#; NEU#; EOSIN#; BASO#; 
LYM%; MON%; NEU%; EOSIN% ;BASO%; RBC; HGB; HCT, VCM; HCM, CHCM, RDW-CV; 
RDW-SD, PLT; VPM, PDW, PCT, LIC#; LIC%; ALY#; ALY% + 3 histrogramas + 1 scatergrama. 

 

9.2.5 Possuir, no mínimo, dois modos de aspiração (manual e automático); 

9.2.6 Possuir manuais em Português; 

10. MANUTENÇÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS: 

10.1 Fornecer assistência técnica 24 horas/dia para os equipamentos disponibilizados, devendo o 
atendimento ser feito em até 24 horas após chamado, inclusive sábado, domingo e feriado; 

10.2 Será de responsabilidade da CONTRATADA a execução dos serviços de manutenção 
preventiva (a quantidade necessária deverá ser acordada com o responsável pelo setor) e 
manutenção corretiva (inclusive com reposição de peças quando necessárias), com emissão de 
relatórios de todas as manutenções, durante toda vigência do contrato; 

10.3 Deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas 
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expensas, todo e qualquer peça necessária para o funcionamento dos equipamentos. 

10.4 MANUTENÇÃO: 

10.4.1 A empresa locadora do equipamento deve suprir os reagentes e materiais pertinentes a 
manutenção do mesmo para seu bom funcionamento; 

 

10.4.2 A empresa locadora do equipamento deverá manter estoque de todos os materiais suficientes 
para a rotina mensal; 

10.4.3 Manutenção periódica e quando necessário trocar o equipamento locado sem nenhum ônus 
para a Secretaria Municipal de Saúde; 

10.4.4 Se por alguma eventualidade o equipamento deixar de funcionar o locador do equipamento 
custeará todos os exames de urgência (internação) do laboratório, que sejam realizados neste 
equipamento. 

10.4.5 Declaração que caso a máquina sofra qualquer dano que seja necessário fazer reparos os 
mesmo sejam realizados pelo técnico responsável no prazo de 72 horas, sem nenhum ônus 
para administração; 

10.4.6 Casos os reparos necessários seja superior a 72 horas, o contratado assume a 
responsabilidade de repor outra máquina nas mesmas configurações no prazo estabelecido, ou 
realizar os exames na unidade da contratada sem ônus para administração; 

10.5 Fornecimento de Materiais para Equipamento de Bioquímica: 

10.5.1 Tubo em gel (Máximo 10 ml, mínimo 3,5ml de qualidade excelente); para 100 paciente / dia; 

10.5.2 Calibradores e controle, água deionizada (caso o aparelho ultrapasse ao consumo de 5 
galões de 5lts por semana); 

10.5.3 Reagentes para exames de bioquímica; 

10.6 Fornecimento de Materiais para Equipamento de Hematologia: 

10.6.1 Reagente para o aparelho de Hematologia; 

10.6.2 Calibradores e controle do Aparelho; 

10.6.3 Tubos com EDTA (4 ml e 2ml de qualidade excelente); para 100 pacientes/dia; 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 São obrigações da Contratante: 

11.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus apêndices; 

11.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo; 
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11.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

11.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

11.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus apêndices; 

11.1.6 Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitada pela contratada; 

11.1.7 Proporcionar todas as facilidades necessárias para que a contratada cumpra as condições 
estabelecidas neste Termo de Referência; 

11.1.8 Exigir o cumprimento do objeto desta licitação, segundo suas especificações, prazos e 
demais condições; 

11.1.9 Acompanhar a entrega dos produtos e avaliar a sua qualidade, sem prejuízo da 
responsabilidade da Contratada, podendo rejeitá-los, mediante justificativa. 

11.1.10 Proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto deste instrumento, 
sem prejuízo da responsabilidade da contratada. 

12. SITUAÇÕES DIVERSAS: 

12.1 A CONTRATADA deverá realizar treinamento aos profissionais do Laboratório Municipal de 
Análises Clínicas de Redenção – PA, em horários a serem definidos com a coordenação do 
setor; 

12.2 A CONTRATADA deverá fornecer gratuitamente todos os materiais necessários ao treinamento 
e implantação das técnicas, não podendo utilizar-se da quantidade licitada; 

12.3 Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a 
impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências 
cabíveis; 

12.4 Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal e/ou material que possa advir, direta ou 
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à 
CONTRATANTE ou terceiros; 

12.5 Deverão estar inclusos no preço das determinações: insumos, acessórios, peças de reposição, 
calibradores, controles, reagentes e soluções necessárias para execução dos exames, bem 
como outras soluções para lavagem e conservação dos equipamentos; 

12.6 Em caso de atraso no conserto total do equipamento em cessão de uso, além de 72 horas 
(setenta e duas) após a chamada por problemas técnicos e/ou mecânicos, a CONTRATADA 
deverá assumir o ônus dos exames que serão encaminhados ao Laboratório indicado pela 
responsável/representante da CONTRATADA para garantir o fornecimento dos resultados em 
tempo hábil, até o total conserto do equipamento; 

12.7 Caso o conserto não aconteça, no tempo proposto, a empresa deverá providenciar a 
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substituição por outro equipamento similar ao que apresentou o defeito; 

12.8 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

12.9 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES COMUNS ÀS PARTES 

13.1 Constituem obrigações comuns às partes: 

13.1.1 Confidencialidades: guardar, por si, sócios e seus prepostos, por prazo indeterminado, sigilo 
absoluto sobre informações disponibilizadas sobre a condição de confidencialidade, informações 
essas que podem ser técnicas, comerciais e financeiras, adquiridas em razão da implementação 
do presente Contrato, sob pena de sujeitarem-se às penalidades civis e criminais cabíveis; 

13.1.2 Manter o respeito ético e transparente no relacionamento entre elas e exigir de seus 
empregados, prepostos e contratados os melhores padrões de relacionamento, comportamento 
e postura; 

13.1.3 Em decorrência da presente contratação, sob qualquer hipótese ou em qualquer situação, 
não se presumirá a eventual existência, ou se estabelecerá a presunção de qualquer vínculo 
societário e/ ou empregatício, ou obrigações de caráter trabalhista e previdenciário entre as 
partes, por si, seus contratados, prepostos e/ou empregados, e não serão fiadoras das 
obrigações e encargos trabalhistas e sociais uma da outra, cabendo a cada sociedade a 
exclusividade e responsabilidade por tais obrigações, inclusive nas esferas civil e penal; 

13.1.4 As partes não poderão ceder ou transferir total ou parcialmente este Contrato para terceiros, 
sem a prévia e expressa autorização escrita da outra parte. Não será considerada cessão ou 
transferência à ocorrência de atos de reorganização societária envolvendo empresas ligadas 
e/ou do mesmo grupo econômico da Contratada, e que impliquem na sucessão universal de 
direitos e obrigações da Contratada, inclusive dos Serviços de Exames Laboratoriais. 

13.1.5 As partes deverão fazer com que sua equipe mantenha com os funcionários, pacientes e 
demais profissionais atuantes para cumprimento do objeto deste contrato, um bom 
relacionamento, de modo a não causar quaisquer espécies de distúrbios que possam interferir 
na execução de suas atividades. 

14. MEDIDAS ACAUTELADORAS 
 

14.1 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. 

15. DO PAGAMENTO 

15.1 O CONTRATANTE pagará, mensalmente, ao (a) CONTRATADA, até o 5º (quinto) dia útil após 
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a liberação de recursos financeiros pelo Ministério da Saúde, o processamento no SUS e 
apresentação da Nota Fiscal correspondente aos serviços em exames laboratoriais efetivamente 
prestados, e locações de aparelhos (comodato) através de ordem bancária, para crédito em 
banco, agência e conta corrente indicados pelo credenciado; 

15.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até cinco (5) dias 
úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 
8.666, de 1993; 

15.3 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão 
contratante atestar a execução do objeto do contrato; 

15.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993; 

15.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a Contratante; 

15.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento; 

15.7 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável; 

15.8 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos 
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido 
previsto na referida Lei Complementar. 

15.9 A nota fiscal deverá ser emitida de acordo com a nota de empenho (Solicitação de Despesa); 

15.10 Nenhum pagamento será efetuado à LICITANTE que vier a ser contratada que esteja em 
débito como Município de Redenção/PA, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade; 

16. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

16.1 Nos termos do artigo 67 da lei federal 8.666/93, a fiscalização da contratação será exercida por 
um representante da Secretaria Municipal de Saúde CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir 
as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato; 

16.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
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técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, 
de 1993; 

16.3 O representante da Secretaria Municipal de Saúde, 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 (preposto), determinando o que for necessário 
à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis; 

16.4 Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da 
CONTRATADA, o fiscal deverá de imediato, comunicar por escrito ao órgão de administração da 
CONTRATANTE, que tomará as providências para que se apliquem as sanções previstas na lei, 
no Edital e no Termo de Referência, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos 
causados por sua omissão; 

16.5 Ficará designado a servidora Gabriela Rocha da Silva sob o número de matricula 003496, 
como Fiscal Titular, e o Servidora Cesar Soares Dos Santos sob o número de matricula 
010882 como Fiscal Suplente, ambos 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; 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

17.1.1 A Contratada somente poderá subcontratar outra empresa para atendimento parcial do 
objeto do contrato com a anuência prévia da SMS/Redenção – PA; 

17.1.2 Cabe à Contratada executar os serviços dentro dos prazos ajustados, cumprindo os horários 
estabelecidos para atendimento; 

17.1.3 A Contratada está ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou prepostos, 
em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, 
manuseados, ou que por qualquer forma ou modo venham tomar conhecimento, o mais 
completo e absoluto sigilo, em razão dos serviços a serem confiados, ficando, portanto, por força 
da lei, civil e criminalmente responsável por sua indevida divulgação, descuidada ou incorreta 
utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa. 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – PENALIDADES 
 

18.1 O descumprimento das obrigações decorrentes do contrato a ser firmado sujeitará o contratado 
às seguintes sanções administrativas, a serem aplicadas alternativa ou cumulativamente, 
previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, ou seja: 

a) Advertência escrita – art. 87, I; 
b) multa, no percentual de até 5% (cinco por cento) do valor do contrato; 
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c) multa mora dia, de até 1/60 do valor mensal do contrato;  

d) Suspensão temporária do encaminhamento dos serviços objeto do referido contrato ou de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a dois anos; e.  

e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na 
forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

18.2 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: 

18.2.1 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; 

18.2.2 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 Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

 

Redenção - PA, 04 de Setembro de 2019. 
 

 

 

 

 

 

Cleide Mendes Moreira Arruda  
Secretaria Municipal de Saúde 

Decreto 005/2017 
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PLANILHA QUANTITATIVA 

 
 

Item Descrição do Produto/Serviço Unid Quant Vl 
Unit 

Vl 
Total 

1 ACTH SV 10,     
2 ALDOSTERONA SV 13,     
3 ALFA FETOPROTEINA SV 10,     
4 ANTI LKM1 SV 4,     
5 ANTI MITOCONDRIA SV 6,     
6 ANTI MUSCULO SV 6,     
7 BRUCELOSE IGG ANTICORPOS SV 9,     
8 BRUCELOSE IGM ANTICORPOS SV 10,     
9 CD4 E CD8 +CD3-SUBPOPULAR SV 10,     
10 CEA ANTIGENO  CARCIOEMBRIONARIO SV 13,     
11 CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG UN 4,     
12 CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM SV 4,     
13 CITOMEGALOVIRUS IGG, ANTIC SV 400,     
14 CITOMEGALOVIRUS IGM, ANTIC SV 400,     
15 CLORO LTS 20,     

  símbolo Cl de número atômico 17 ( 17 prótons e 17 elétrons ) com massa atómica 35,5 u, 
encontrado em temperatura ambiente no 

        

  estado gasoso. Gás extremamente tóxico e de odor irritante, foi descoberto em 1774 pelo 
sueco Carl Wilhelm Scheele.  

        

16 COMPLEMENTO C3 SV 6,     
17 COMPLEMENTO CH-50 SV 6,     
18 COMPLEMENTO SERICO C3 SV 6,     
19 COMPLEMENTO SERICO C4 SV 6,     
20 COOMBS DIRETO UN 30,     

  Reagente contendo uma mistura de anticorpos contra imunoglobulinas         

  humana (anti-IgG policlonal) e fatores do complemento (anti-C3d         

  monoclonal) para a realização dos testes de antiglobulina direta (teste de         

  Coombs direto) e de antiglobulina indireta (teste de Coombs indireto) em         

  tubo por técnica de aglutinação.         

  O teste de Coombs direto é usado no diagnóstico de doenças auto-imunes e doença 
hemolítica do recém-nascido. Ele detecta 

        

  anticorpos ligados à superfície das hemácias.         
21 COOMBS INDIRETO - ANTICORPOS UN 30,     

  Reagente contendo uma mistura de anticorpos contra imunoglobulinas         

  humana (anti-IgG policlonal) e fatores do complemento (anti-C3d         

  monoclonal) para a realização dos testes de antiglobulina direta (teste de         

  Coombs direto) e de antiglobulina indireta (teste de Coombs indireto) em         

  tubo por técnica de aglutinação.         
22 CORTISOL   15,     
23 CREATININA, CLEARANCE UN 10,     

  A creatinina é um produto da degradação da fosfocreatina (creatina fosforilada) no músculo, 
e é geralmente produzida em uma taxa 
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  praticamente constante pelo corpo — taxa diretamente proporcional à massa muscular da 
pessoa: quanto maior a massa muscular, 

        

  maior a taxa.         

  Através da medida da creatinina do sangue, do volume urinário das 24 horas e da creatinina 
urinária é possível calcular a taxa de 

        

  filtração glomerular, que é um parâmetro utilizado em exames médicos para avaliar a função 
renal. 

        

24 DOSAGEM DE CYROLIMUS SV 6,     
25 ELETROFORESE DE PROTEÍNA SV 5,     
26 EPSTEIN BARR IGG - ANTICORPO SV 6,     
27 EPSTEIN BARR IGM - ANTICORPO SV 5,     
28 EQUIP. CONTADOR AUTOM. DE CELULA SANGUINEA 27 PARAMETROS SERV 15,     

  Equipamento contador automático de células sanguíneas com 27  parâmetros, modelo 
automatizado totalmente, possuir no mínimo 27 

        

  parâmetros 3 histograma em um scatergrama, silencioso, parâmetros WBC, LYM#, MON#, 
NEU#, EOSIN#, BASO#, LYM% MON%, 

        

  NEU%, EOSIN%, BASO%, RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, RDW-SD, RDW-SV, PLT, 
VPM, PCT, LIC#, LIC%, ALY#, ALY% 

        

  +3  histrogramas + 1 scatergrama, carregamento automático de tubos, realizar contagem de 
no mínimo 60 hemogramas por hora, 

        

  realizar leitura de leucócitos totais e a diferencial dos leucócitos e a leitura de serie vermelha 
e plaquetas,  armazenar no mínimo ate 

        

  40.000 resultados para realização de mais ou menos  2.000 hemogramas completo mensal.          
29 EQUIPAMENTOS ANALISADOR DE BIOQUIMICA 26 TESTES SERV 15,     

  Equipamento analisador de bioquímica 26 testes modelo automatizado totalmente, realiza 
ate 200 testes por hora, liberação dos 

        

  resultados de caráter urgente com menos de 20 minutos, econômico no consumo de 
reagentes, utilização cuvetas de reações 

        

  laváveis, 200 testes por hora ate 330 testes por hora com ISE, acesso randômico totalmente 
automatizado e silencioso, duas opções 

        

  configurações: equipamentos de bancada ou chão, até 40 posições para amostras de 
reagentes refrigerados respectivamente, 

        

  sistema ótico com 8 comprimentos de ondas: 340-670 mm, sendo 26 testes de bioquímica 
(AMILASE, CALCIO, CPK-NAC, CPK-MB, 

        

  FERRO SERICO, FOSFATASE ALCALINA, HDL, FOSFORO, GAMA GT, LIPASE, 
MAGNESIO, GLICOSE, FERRO, 

        

  COLESTEROL, TRIGLICERIDEOS, BILIRRUBINAS DIRETA E INDIRETA, TGO, TGP, 
COLESTEROL E FRAÇÕES, UREIA, 

        

  CREATININA, ALBUMINA, PROTEINAS TOTAIS, PROTEINAS TOTAIS E FRAÇÕES E 
BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES. 

        

30 ESTRADIOL , 17 BETA SV 25,     
31 ESTRIOL LIVRE SV 25,     
32 ESTRONA SV 25,     
33 FTA-ABS IGG SV 30,     
34 FTA-ABS IGM SV 30,     
35 GLICOSE - PÓS PRANDIAL UN 30,     

  Glicose Oxidase.Tampão/enzimas: cada frasco contém, sob forma de pó, 3,8g em mistura 
homogênea dos seguintes itens: tampão 

        

  fosfato, 4-Aminoantipirina,p-Hidroxibenzoato e as seguintes enzimas: Glicose Oxidase (3 
KU) e Peroxidase (0,3KU). Solução padrão 

        

  100mg/dL: solução aquosa contendo 100mg/dL de glicose.         
36 HAV IGG ANTI SV 20,     
37 HAV IGM, ANTI SV 20,     
38 HBC IGG , ANTI SV 6,     
39 HBC IGM , ANTI SV 6,     
40 HBE- AG SV 15,     
41 HBS, ANTI SV 15,     
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42 HEMOGLOBINA GLICOSILADA UN 40,     

  Recomendações: a hemoglobina glicada (HbG) deve ser a medição de rotina em todos os 
pacientes com diabetes mellituspara 

        

  documentar o grau de controle glicêmico. As metas de tratamento devem estar baseadas em 
estudos aleatórios prospectivos tais 

        

  como DCCT e UKPDS que demonstraram a relação entre o controle glicêmico, avaliado por 
determinações seriadas da HbG, e os 

        

  riscos de desenvolvimento e progressão das complicações crônicas do diabetes          
43 HERPESVIRUS IGG SV 6,     
44 HERPESVIRUS IGM SV 6,     
45 HIV 1/2 - ANTICORPOS ANTI CLI SV 5,     
46 HOMOCISTEINA SERV 5,     
47 HORMONIO DE CRESCIMENTO SV 15,     
48 IGA SV 5,     
49 IGE TOTAL SV 5,     
50 IGF- 1 - SOMATOMEDINA C SV 5,     
51 MALARIA, ANTICORPOS IGM E IGG SV 10,     
52 MICROSSOMAL, ANTICORPOS A SV 5,     
53 PARATORMONIO PTH INTACTO UNID 5,     
54 POTASSIO UN 600,     

  O potássio é um elemento químico de símbolo K, número atômico 19, metal alcalino, de 
massa atómica 39 u, coloração branco 

        

  prateado, abundante na natureza, encontrado principalmente nas águas salgadas e outros 
minerais. Wikipédia 

        

  Símbolo: K         

  Fórmula: K         

  Massa atômica: 39,0983 u ± 0,0001 u         

  Massa molar: 39,0983 g/mol         

  Número atômico: 19         

  Configuração eletrônica: [Ar] 4s1         

  Série química: Metal, Elemento do 4º período, Metal alcalino         
55 PROGESTERONA UND 10,     
56 PROLACTINA UND 30,     
57 PROTEINA URINARIA DE 24 HORAS KIT 15,     

  Reagente nº 1 - Reagente de cor – Conservar entre 2 e 8°C.Contém: Vermelho de Pirogalol < 
60 µmol/L, Molibdato deSódio > 40 

        

  µmol/L, surfactante, solubilizante, estabilizante econservante.Reagente nº 2 - Padrão – 
Conservar entre 2 e 8°C. Contem: 

        

  Albumina 65 mg/dL e conservante.         

  Reagente n° 3 - Controle - Conservar entre 2 e 8°C. Contém:         

  Proteína* e conservante.         

  * Valor varia a cada lote.         
58 PSA LIVRE UND 300,     
59 PSA TOTAL UND 300,     
60 RENINA SV 5,     
61 RUBEOLA IGG, ANTICORPOS AN SV 400,     
62 RUBEOLA IGM, ANTICORPOS A SV 400,     
63 SCL 70, AUTO ANTICORPOS AN SV 5,     
64 SODIO UN 600,     

  O sódio é um elemento químico de símbolo Na, de número atômico 11, massa atômica 23 u. 
É um metal alcalino, sólido na 
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  temperatura ambiente, macio, untuoso, de coloração branca, ligeiramente prateada.         

  Símbolo: Na         

  Fórmula: Na         

  Massa atômica: 22,989769 u ± 2 × 10^-8 u Massa molar: 22,9898 g/mol Ponto de fusão: 
97,79 °C 

        

  Número atômico: 11         

  Série química: Metal, Elemento do 3º Período, Metal alcalino          
65 SSA/RO, AUTO ANTICORPOS AN SV 5,     
66 SSB/LA, AUTO ANTICORPOS AN SV 6,     
67 T4 LIVRE UND 36,     
68 TEMPO DE PROTROMBINA UN 400,     

  O tempo de protrombina é um exame de sangue que avalia a capacidade do sangue para 
coagular, isto é o tempo necessário para 

        

  estancar uma hemorragia, por exemplo         

  Reagentes para determinação manual ou automatizada do Tempo de Protrombina (TP) em 
plasma citratado.Somente para uso 

        

  diagnóstico in vitro.1- Tromboplastin SI - Contém extrato liofilizado de cérebro de coelho e 
cloreto de cálcio ajustado para atender os 

        

  requerimentos do teste.         
69 TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA UN 400,     

  Tempo de tromboplastina parcialmente ativada também conhecida pelas siglas KTTP, PPT, 
TTPA ou TTPa, é um exame laboratorial 

        

  que avalia a eficiência da via intrínseca na medição da formação do coágulo de fibrina.         

  Reagente Nº1 – Ativador de Contato – Cefalina Ativada – 6 x 2,5 mL         

  Reagente Nº2 – Formador de Coágulo – Solução de Cloreto de Cálcio – 4 x 4,0 mL         
70 TESTE DE  CURVA GLICEMICA AMPLIADO SERV 10,     
71 TESTE DE C.A 125 SERV 20,     
72 TESTE DE CALCIO IONIZAVEL SERV 20,     
73 TESTE DE CHIKUNGUNHA IGG/IGM SERV 10,     
74 TESTE DE CLEARENCE DE CREATININA SERV 10,     
75 TESTE DE CULTURA DE FUNGOS SERV 10,     
76 TESTE DE CULTURAS + ANTIBIOGRAMA SERV 20,     
77 TESTE DE CURVA GLICEMICA 2 PONTOS SERV 10,     
78 TESTE DE DEHIDROEPIANDROSTERONA SERV 10,     
79 TESTE DE DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO SERV 10,     
80 TESTE DE ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA SERV 10,     
81 TESTE DE ESPERMOGRAMA SERV 10,     
82 TESTE DE EXAME BACTERIOSCOPIA GRAM SERV 10,     
83 TESTE DE F.A.N SERV 15,     
84 TESTE DE FERRITINA SERV 5,     
85 TESTE DE FSH SERV 20,     
86 TESTE DE GASOMETRIA ARTERIAL SERV 5,     
87 TESTE DE GASOMETRIA VENOSA SERV 5,     
88 TESTE DE HBSAG SERV 20,     
89 TESTE DE HEMOCULTURA SERV 5,     
90 TESTE DE HTLU 1/2 SERV 5,     
91 TESTE DE INSULINA SERV 20,     
92 TESTE DE LH HORMONIO LUTEINIZANTE SERV 5,     
93 TESTE DE MICOLOGICO DIRETO SERV 10,     
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94 TESTE DE PATERNIDADE TRIO (DNA) SERV 10,     
95 TESTE DE SANGUE OCULTO SERV 30,     
96 TESTE DE SOROLOGIA CALAZAR SERV 10,     
97 TESTE DE T3 SERV 30,     
98 TESTE DE T4 SERV 30,     
99 TESTE DE VITAMINA B12 SERV 5,     
100 TESTE DE VITAMINA D SERV 30,     
101 TESTE DE ZIFLOVIRUS IGG/IGM SERV 10,     
102 TESTE HCV SERV 20,     
103 TESTE ORAL DE TOLERÂNCIA À GLICOSE UN 30,     

  É um teste recomendado pela American Diabetes Association (ADA) e pela Sociedade 
Brasilera de Diabetes (SBD) para o 

        

  diagnóstico de diabetes mellitus (DM) e do pré-diabetes, apesar de não ser universalmente 
aceito devido à sua baixa reprodutibilidade. 

        

  Mais recentemente, vem sendo substituído pela hemoglobina glicada (A1c) para estes 
diagnósticos por ter mostrado relação mais 

        

  consistente com complicações do diabetes.         

  1- Padrão - Contém glicose 100 mg/dL. O Padrão é rastreável ao Standard Reference 
Material - SRM 917 do 

        

  National Institute of Standards and Technology - NIST. 2- Reagente de Cor - Contém tampão 
fosfato pH 7,5, fenol 5,0 mmol/L, glicose 

        

  oxidase 10000 U/L, peroxidase 1000 U/L, 4-aminoantipirina 0,4 mmol/Le azida sódica 7,7 
mmol/L.  

        

104 TESTOSTERONA SV 30,     
105 TESTOSTERONA LIVRE SV 30,     
106 TOXOCARA, ANTICORPOS IGG SV 10,     
107 TOXOCARA, ANTICORPOS IGM SV 10,     
108 TOXOPLASMOSE - TESTE DE AVIDEZ SV 10,     
109 TOXOPLASMOSE IGG (IMUNOFLUORESCENCIA) SV 400,     
110 TOXOPLASMOSE IGM (IMUNOFLUORESCENCIA) SV 400,     
111 TRYPANOSOMA CRUZI IGG (IMUNOFLOURESCENCIA INDIRETA) SV 10,     
112 TRYPANOSOMA CRUZI IGM (IMUNOFLUORESCENCIA INDIRETA) SV 10,     
113 TSH ULTRA SENSIVEL UND 100,     
114 UREIA POS UN 13,     

  Reagente 1:Tris 100mmol/L,2-Oxoglutarato 5,6mmol/L, Glutamato Desidrogenase > 140U/ 
mL, Urease > 140U/mL, pH 8,0. Reagente 

        

  2: NADH 1,5mmol/L. Solução Padrão 80mg/dL: Ureia 80mg/dL.          
115 UREIA PRE UN 13,     

  Código: URHEMOD         

  Material: soro         

  Sinônimo: Uréia, pré e pós para Hemodialise         

  Volume: 1.0 mL         

  Método: Enzimático/automatizado         

  Volume Lab.: 1.0 mL         
116 UROCULTURA SV 50,     
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Fornecimento de Materiais para Equipamento de Bioquímica: 

 Tubo em gel (Máximo 10 ml, mínimo 4ml de qualidade excelente); para 100 paciente / dia 
 Calibradores e controle, água deionizada (caso o aparelho ultrapasse ao consumo de 5 galões de 

5lts por semana).  
 Reagentes para exames de bioquímica; 
 

Fornecimento de Materiais para Equipamento de Hematologia: 

 Reagente para o aparelho de Hematologia; 
 Calibradores e controle do Aparelho; 
 Tubos com EDTA (4 ml e 2ml de qualidade excelente); para 100 pacientes/dia; 

 

MANUTENÇÃO: 

 A empresa locadora do equipamento deve suprir os reagentes e materiais pertinentes a 
manutenção do mesmo para seu bom funcionamento; 

 A empresa locadora do equipamento deverá manter estoque de todos os materiais suficientes 
para a rotina mensal; 

 Manutenção periódica e quando necessário trocar o equipamento locado sem nenhum ônus para 
a Secretaria Municipal de Saúde; 

 Se por alguma eventualidade o equipamento deixar de funcionar o locador do equipamento 
custeará todos os exames de urgência (internação) do laboratório, que sejam realizados neste 
equipamento.  

 Declaração que caso a maquina sofra qualquer dano que seja necessário fazer reparos os mesmo 
sejam realizados pelo técnico responsável no prazo de 72 horas, sem nenhum ônus para 
administração; 

 Casos os reparos necessários seja superior a 72 horas, o contratado assume a responsabilidade de 
repor outra maquina nas mesmas configurações no prazo estabelecido, ou realizar os exames na 
unidade da contratada sem ônus para administração; 

 

 

 

 
 

Cleide Mendes Moreira Arruda 
Secretária Municipal de Saúde 

Decreto nº 005/2017 
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PAPEL TIMBRADO 

 
ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA 

AO 
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA        
 
Modalidade de Licitação    Número   
 
Pregão Presencial           062/2019 
 
Prezados Senhores, 
 
Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa à licitação  
em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que  
venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que  
temos pleno conhecimento das condições em que se 
realizará o fornecimento e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de  
qualificação definidos no edital em referência. 
 
1 - PROPONENTE: 
 
1.1. - Razão Social - 

1.2. - Endereço - 
1.3. - C.N.P.J. - 
 
 
2 - PROPOSTA DE PREÇO: 
 
 
3 - PRAZOS DE VALIDADE DA PROPOSTA E DA ENTREGA 
 
3.1 Declaramos que manteremos válida a nossa proposta por _____( _____) dias contad
os da data de apresentação da mesma. 
 
3.2 – O prazo para a entrega: ________ 
 
4 - DECLARAÇÃO 

 
 
 

ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO TOTAL 

      
R$ 
(numerais) 

 
(numerais e por 
extenso) 

  
TOTAL 

VALOR GLOBAL 
(NUMERAIS E 
POR EXTENSO) 
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Declaramos que: 
 
a) Nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita    
execução do 
contrato, bem como todos os custos relativos à mão de obra, encargos sociais e        
 trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas  
diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução do fornecimento. 
 
b) Cumpriremos rigorosamente as especificações e as recomendações da fiscalização do 
Município. 
 
c) Que temos pleno conhecimento do local e das condições do fornecimento, 
 comprometendo-nos desde já a executar o fornecimento na forma exigida pelo Município 
de Redenção/PA. 
 
REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO DECORRENTE DESTA 
LICITAÇÃO: 
NOME: 
FUNÇÃO: 
ENDEREÇO: 
CPF (com cópia): 
R.G./ÓRGÃO EXPEDIDOR (com cópia): 
 
 
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: 
BANCO Nº.: 
NOME DO BANCO: 
AGÊNCIA Nº.: 
NOME DA AGÊNCIA: 
CONTA CORRENTE Nº.: 
PRAÇA DE PAGAMENTO: 
 
 
____________________, _____de __________________ de 2019. 
 
 
 
_____________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 
CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 
 

 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

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

 

42 

 
(PAPEL TIMBRADO) 

 
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO XXXIII ART 7º  

DA CF 
 

AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA 
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 062/2019 
 
 
 
 
Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos 
de 18 (dezoito)anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos
 em qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º
 da Constituição Federal de 1998 (Lei nº. 9.854/99). 
 
 
Local e data 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO EMPRESA OU    

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA 
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 062/2019 
 
 
 
(NOME DA EMPRESA)_________________, CNPJ/MF
 N.º________________, (ENDEREÇO 
COMPLETO)_________________________, declara, sob as penas da Lei, que está  
enquadrada como microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da  
Lei Complementar n.º 123/06, ciente da obrigatoriedade de declarar 
 ocorrências superiores. 
 
 
 
(Local) ______________, __ de _______________ de 2019 
 
 
__________________________________ 
Empresa e assinatura do responsável legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
• Apresentar a presente declaração fora dos envelopes. 
• Anexar a presente o Extrato de Pesquisa Fiscal, emitido pelo órgão do Ministério d
a Fazenda/Secretaria da Receita Federal, se for o caso. 
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ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO 
 

 
CONTRATO Nº. xxx/2019 
 
 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA, E A 
EMPRESA:........................................ NA FORMA ABAIXO: 
Pelo presente instrumento e na melhor forma de Direito, de um lado o MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO/PA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede a Rua Guarantã, 600 - Vila Paulista, inscrito no CNPJ 
sob o nº 11.190.128/0001-81, neste ato representado pela gestora, 
____________________________, brasileira, solteiro, inscrito regulamente no CPF nº 
_______________, RG: _____________ SSP/___, residente e domiciliada neste Município, 
doravante denominado 
CONTRATANTE, e do outro lado como CONTRATADA a empresa________________, 
estabelecida_____________,CNPJ-MF nº. ______________, proponente em 
Processo Licitação nº 115/2019, 
modalidade de Pregão Presencial nº. 062/2019, representada neste ato 
pelo Sr.___________, inscrito no 
CPF – MF sob nº_________, portador da Cédula de Identidade nº._________, 
em entre si, justos e contratados, e mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1 - O objeto do presente contrato é Eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E LOCAÇÃO DE 
APARELHOS (COMODATO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, conforme descrito no Anexo I, 
baseado na resolução normativa 267/2011, para o exercício de 2019 a 
2020, através do Pregão Presencial nº. 062/2019. 
 
1.2 – O fornecimento obedecerá ao disposto neste Contrato, bem como nos termos do   
Edital de Pregão Presencial 062/2019, e seus Anexos,  respectiva proposta da 
Contratada e documentos que a acompanham, que fazem parte 
integrante e complementar deste Contrato, independente de transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
2.1 - O prazo de vigência contratual será até -
___/____/_____, contados apartir da data de assinatura deste instrumento, podendo ser  
 prorrogado, se assim for da vontade de ambas 
as partes, em consonância com a Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
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3.1 - A Contratada deverá entregar o objeto da contratação acompanhado da respectiva  
Nota Fiscal, no prazo de até no máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, a contar 
do recebimento do pedido, de acordo com disposto na Cláusula Oitava; 
 
3.2 - Caso haja interrupção ou atraso na entrega do objeto solicitado, a Contratada       
entregará justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de entrega  
constante do item. A justificativa será analisada pelo Contratante que  
tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento so serviço; 
 
3.3 - A entrega dos serviços deverá ser entregue nas dependências da Secretaria de 
Saúde situada na Rua Alceu Veronese, Alto Paraná – Centro ou no Laboratório Municipal 
situado na Av. Araguaia, nº 1500 – Alto Paraná, Redenção – PA 
de segunda à sexta, das 08h às 14h. 
3.4 - Todas as despesas relativas ao fornecimento do 
serviço, tais como fretes e/ou transportes, correrão às custas 
exclusivamente da licitante vencedora. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 
 
4.1 - A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto, o preço total de R$ 
xxxxxxx (xxxxxx), 
seguindo quantidades e valores abaixo: 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
5.1 - As despesas em decorrência do objeto deste Contrato correrão através de recursos  
consignados através da dotação orçamentaria deste município. 
 
Unidade Orçamentária: 20 – Seguridade Social 
20 13 13 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.302.0210.2059 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial de média e Ala Complexidade; 
Elemento 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 Recurso 
Próprios/SUS 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.1 – Entregar o objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste Contrato, com
 a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação  
pertinente; 
 
6.2 – Fornecer o serviço e adotar todas as medidas preventivas no sentido deminimizar   
acidentes ou danos que venham a comprometer a qualidade e a quantidade fornecida. 
 
6.3 – Responsabilizar-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas,  
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previdenciárias, fiscais, de 
acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer 
 natureza,decorrentes da aquisição de bens e com todos os encargos sociais previstos na 
legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição  
de empregadora; 
 
6.4 – Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relaciona
dos aos materiais, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 
 
6.5 – Manter, durante a execuçãodo Contrato, as condições de habilitação 
exigidas na licitação; 
 
6.6 – Não se valer do contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como  
garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função do fornecimento 
 prestado, em quaisquer 
operações de desconto bancário, sem prévia autorização da Contratante; 
 
6.7 – As despesas referentes a seguro, frete, taxas e tributos e outras que incidam ou     
venham a incidir sobre o objeto desta licitação ou no seu transporte, deverá correr 
 por conta da empresa fornecedora. Será considerado impróprio para uso ou consumo o 
 produto que, por qualquer motivo, se apresente ou revele 
impróprio para uso, seguindo as especificações descritas. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
7.1 - Promover o acompanhamento e a fiscalização da entrega do bem, por servidor      
especialmente designado pela administração da SECRETARIA DE 
SAÚDE, nos termos do art. 67 da lei º. 8.666/93, sob os aspectos 
quantitativos e qualitativos; 
 
7.2 - Após a devida conferência pelo setor competente – Secretaria de 
Saúde, o pagamento será no prazo de até 
30 (trinta) dia corridos a contar da apresentação da respectiva nota fiscal/fatura  
devidamente atestada por funcionário da mesma; 
 
7.3 - Observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações as
sumidas pela empresa contratada, bem como sejam mantidas todas 
 as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO 
 
8.1 – O objeto contratado será recebido pelo Setor competente da Secretaria de 
Saúde, onde será efetuada  conferência do serviço, para verificação da conformidade des
tes com o constante na Nota de Empenho e nas exigências contratuais;  
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8.2 – O recebimento acontecerá provisoriamente, para efeito de posterior verificação da   
conformidade dos produtos com a especificação; 
 
8.3 – Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do 
serviço e conseqüente aceitação pelo setor competente; 
 
8.4 - A Contratada obriga-se a confeccionar o objeto deste Contrato, em conformidade    
com as especificações descritas na Proposta, sendo de sua inteira 
 responsabilidade a substituição do mesmo, no prazo máximo de 02 (dois) dias  
corridos, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações, 
ficando a Contratante com o direito de rejeitar no todo ou em parte o 
serviço entregue que não estejam adequados para o uso; 
 
8.5 – Recebido o equipamento, e se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier
 a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-à à imediata 
 substituição dos mesmos. 
 
8.6 - A entrega do serviço fora das especificações indicadas no Contrato ou em desconfor
midade com a Nota de Empenho implicará na não aceitação por parte do Laboratório 
Municipal, cabendo à Contratada a 
correção do problema dentro do prazo máximo de 02 (dois) dias, sem 
que para isso acarrete despesas adicionais ao Município; 
 
8.7 - Será considerada recusa formal da Contratada a não entrega do serviço no prazo e  
local estabelecidos neste Contrato, salvo por motivo de força maior ou caso  
fortuito, assim reconhecido pela Contratante. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 
 
9.1 - Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas no instrumento     
contratual e pela verificação de quaisquer das situações previstas no  
art. 78, incisos I a XI da Lei nº. 8.666/93, a Administração poderá aplicar as seguintes 
 penalidades sem o prejuízo de outras: 
 
a) advertência; 
 
b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta definitiva, pela 
recusa injustificada 
do adjudicatário de aceitar a Nota de Empenho, sem prejuízo para as demais 
penalidades; 
 
c) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia de atraso injustificado, calculado sobre o 
valor total da roposta, até o 15º (décimo quinto) dia, sem prejuízo das demais penalidades; 
 
d) multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia de atraso injustificado, calculado sobre 
valor total da proposta, a partir do 16º (décimo sexto) dia, sem prejuízo das demais       
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penalidades; 
 
e) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da parcela não entregue da Nota 
de Empenho,pela recusa injustificada na prestação dos serviços nela relacionados, sem  
 prejuízo das demais penalidades; 
 
f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a 
Administração Pública, por um período não superior a 02 (dois) anos; 
 
g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública nos 
termos do art. 87 da Lei 8.666/93. 
 
9.2 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da 
data do recebimento da comunicação enviada pela Secretaria de Finanças; 
 
9.3 - As penalidades previstas no presente Edital e seus anexos poderão ser relevadas,   
em todo ou em parte, quando o atraso no fornecimento dos 
serviços for devidamente justificado e comprovados pela licitante a ser 
contratada, por escrito no prazo máximo de 05 (cinco) dias da ocorrência, em caso fortuito 
ou motivo de força maior; 
 
9.4 - Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos à conta Única do Município, 
através de Guia de Recolhimento fornecida pelo Departamento de Contabilidade  
e Finanças do MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA, no prazo de 05 (cinco) dias, 
 a contar da data da notificação, podendo a administração do MUNICÍPIO reter o 
valor correspondente de pagamentos futuros devidos à contratada, ou 
Ainda cobrá-las judicialmente, segundo a lei 6.830/80, com os encargos correspondentes; 
   
9.5 – As penalidades referidas no caput do artigo 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações    
não se aplicam às demais licitantes que forem convocadas, conforme a ordem de  
classificação das propostas, que não aceitarem fornecer os materiais; 
 
9.6 - Para as penalidades previstas no presente Contrato será garantido o direito ao contra
ditório e à ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO 
 
10.1 - O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de 
 apresentação da Nota Fiscal, regularmente atestada por funcionário da SECRETARIA DE 
SAÚDE. O recibo comprovante da entrega 
deverá ser encaminhado ao Setor Financeiro da MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA, 
para emissão de empenho acompanhada da documentação dos seguintes documentos 
atualizados: 
 
a. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa de 
Débito - CND); 
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d. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do 

FGTS - CRF); 
 
e. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão expedida 

pela Secretaria da Receita Federal; 
 
f. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual ou Distrito Federal; 
 
g. Certidão Negativa de Tributos Municipais expedida pela sede do domicílio da 

empresa contratada. 
 
10.2. – A fatura que for apresentada com erro será devolvida à FORNECEDORA para  
retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado acima,  
os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação. 
 
10.3.– A nota fiscal deverá ser emitida de acordo com a nota de empenho (Solicitação de 
Despesa); 
 
10.4. – Nenhum pagamento será efetuado à Contratada que esteja em débito para com o 
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA, 
enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe 
tenha sido imposta como penalidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
11.1 - A rescisão contratual poderá ser: 
 
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
 
b) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde 
 que haja conveniência da Administração. 
 
11.2 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pela Administração,  
com as conseqüências previstas na Cláusula Nona deste instrumento. 
 
11.3 - Constituem motivos para rescisão do Contrato os previstos no art. 78 da Lei 8.666/9 
 
11.3.1 - Em caso da rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93,  
sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares  
comprovados, quando os houver sofrido. 
 
11.3.2 - A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as 
 conseqüências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
12.1 – Ficará designado a servidora Gabriela Rocha da Silva sob o número de matricula 

003496, como Fiscal Titular, e o Servidora Cesar Soares Dos Santos sob o número 
de matricula 010882 como Fiscal Suplente, ambos 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; 

12.2 – A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade d
a Contratada, até esmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante  
de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na  
ocorrência desta, não implica co-responsabilidade do Contratante ou de seus 
 agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alterações). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
 
13.1 - O foro é o da Comarca de Redenção, Estado do Pará, para dirimir  
qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento,  
renunciando-se expressamente a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E para firmeza do ajuste ora acertado é lavrado o presente contrato em (04) quatro vias de
 igual teor, o qual 
depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes abaixo. 
  
 
Redenção-PA, _____ de ______________ de 2019. 
 
 
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARÁ        
 (NOME DA CONTRATADA) 
                                  
(NOME DO REPRESENTANTE LEGAL) 
 
 
 
 
Testemunhas:          A) ________________________________________              
                         RG:  
 
                      B) ______________________________________ 
                         RG:  


