
 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 
 

 

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

 

1 

 

 

 
 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 019/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2019. 
 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS 

DESCARTÁVEIS PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL. 

  

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. 
 

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002 e decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, 

subsidiariamente pelas Leis nº. 8.078/90, 8.666, 9.784/99 e suas alterações e lei 

complementar 123/2006. 

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09h00min do dia 13 (treze) de Março de 2019, 

na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Redenção-PA. 
 

MAIORES INFORMAÇÕES: Pessoalmente, na sede Administrativa da Prefeitura 

Municipal de Redenção - PA, Rua Walterloo Prudente, nº 253, 2º andar, sala 202 

– Jardim Umuarama, Redenção-PA ou pelo telefone (94) 3424-3578. 
 

LEITURA E/OU RETIRADA DO EDITAL: Gratuitamente, pelo site www.redencao.pa.gov.br 

endereço acima citado, em dias úteis, das 8:00h: às 14:00h. 

ESCLARECIMENTO: AS EMPRESAS INTERESSADAS NO CERTAME DEVE REQUERER JUNTA A 

COMISSÃO O PROGAMA PARA FORMALIZAR A PROPOSTA DIGITAL EM PEN DRIVE, ASSIM 

FACILITA O LANÇAMENTO DOS PREÇO NO SISTEMA. 
 

Redenção – PA 22 de fevereiro de 2019. 
 

 

Marcio Antônio da Mota 

Pregoeiro  responsável pelo certame
Portaria Nº. 298/2018-GPM 

 

 
 
 

http://www.redencao.pa.gov.br/
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 019/2019. 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2019. 

 
 

PREÂMBULO 

 

   O Município de Redenção, Estado do Pará, inscrito no CNPJ sob 

nº. 04.144.168/0001-21, através do Prefeito Municipal de Redenção - 

PA e 

Pregoeiro nomeado através da Portaria Nº. 298/2018 - 

GPM, observadas  às 

disposições contidas na Lei Federal 10.520/2002 e decreto Federal 3.555 de 

08/08/2000, subsidiariamente pelas Leis nº. 8.078/90, 8.666, 9.784/99 e suas 

alterações e lei complementar 123/2006, torna público a realização de 

licitação, no dia 13 de março de 2019 às 09h00min (horário local) na sede 

Administrativa da Prefeitura Municipal de Redenção-PA, no endereço Rua 

Walterloo Prudente nº 253, 2º andar, sala 202 – Jardim Umuarama, 

Redenção-PA, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, sendo a 

presente licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. 
 

Não havendo expediente no dia marcado para a abertura dos 

envelopes, ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subseqüente, à 

mesma hora local, salvo manifestação em contrário. 
 

Informações adicionais e cópia deste edital e seus anexos estarão à 

disposição dos interessados na sede administrativa da Prefeitura Municipal de 
Redenção - PA. Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (94) 
3424-3578. 

 

1 – DO OBJETO 
 

1.1. OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA 
LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificado no anexo I. 
 

1.2. Os itens listados no Anexo I, não serão necessariamente adquiridos 

em sua totalidade. Os mesmos são quantidades estimadas, sendo 

considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação 

para assinatura do Contrato. As licitantes para as quais forem adjudicados 

itens constantes do Anexo I e forem convocadas para a assinatura do 

contrato, obterão apenas o direito e a exclusividade de fornecimento dos 

referidos itens até o término da vigência contratual. Alertamos a todos os 

licitantes, para fins de seus planejamentos orçamentários que os mesmos 

não estão obrigados a adquirir previamente o material constante do 
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Anexo I. O Município de Redenção não se responsabilizará por prejuízos 

financeiros, não cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob 

alegação da expectativa da compra por parte da Prefeitura. 
 

1.3. A quantidade estimada para o presente processo licitatório, 

relacionado no edital de embasamento, serve apenas como orientação, 

não constituindo, sob hipótese alguma garantia de faturamento. 

1.4. Os itens considerados inadequados, de inferior qualidade ou não 

atenderem às exigibilidades, serão devolvidos, e o pagamento de toda 

a parcela ficará suspenso, até sua regularização de forma integral, cujo 

prazo de reposição, a critério do Contratante, poderá ser renovado, sem 

prejuízo nas penalidades pelo atraso inicial. 

1.5. As empresas interessadas deverão ter pleno conhecimento dos termos 

constantes deste Pregão Presencial e das condições gerais e particulares 

do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento 

como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do 

integral cumprimento do contrato. 
 

 

2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de 

atividade pertinente ao seu objeto que preencherem as condições de 

credenciamento constantes deste Edital. 

2.2. Não poderão participar deste certame às empresas que: 

2.2.1. Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de 

constituição; 

2.2.2. Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para 

licitar de contratar com a Prefeitura Municipal de Redenção nos termos d

o 

inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações; 

2.2.3. Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º. da Lei 

10.520/02; 

2.2.4. Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo e não 

reabilitadas; 

2.2.5. Estejam sob falência, concordata, dissoluções ou liquidações; 

2.2.6. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável 

pela Licitação. 
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3 - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 

 
3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes 

documentos: 

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato 

social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta 

Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo 

registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) Tratando - se de procurador, a procuração por instrumento 

público ou particular, da qual constem poderes específicos para 

formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 

interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados 

na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a 

outorga. 

3.1.1. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo 

documento oficial de identificação que contenha foto. 

3.1.2. Declaração de que o Proponente Cumpre os Requisitos de 

Habilitação, conforme modelo em anexo a este edital. 

3.1.3. os documentos de credenciamento deverão ser apresentados  

 separado do envelope de proposta e habilitação. 

3.1.4.  É vedado a qualquer participante representar mais de uma empresa 

Proponente. 

3.1.5. A  não  apresentação  do  documento  de  credenciamento será 

motivo para a desclassificação da proposta ou inabilitação da proponente. 

Neste caso, o representante ficará impedido de participar do certame 

manifestar e responder pela Proponente. 
 

3.1.6. A empresa proponente somente poderá se pronunciar através de 

seu representante credenciado e ficará obrigada pelas declarações e 

manifestações do mesmo. 
 

3.1.7. Quando, por lapso, a documentação de credenciamento estiver 

dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), esse será entregue ao 

licitante que estará autorizado a retirar essa documentação, devendo 

lacrá-lo em seguida, na presença de todos, uma vez que citado 

documento encontra-se no recinto, com vistas à ampliação da disputa. 



 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 
 

 

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

 

5 

4 – DAS PROPOSTAS 

 

4.1. A proposta de preços será apresentada em papel timbrado da 

Empresa (ou com carimbo oficial), datada, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, suas folhas devem estar seqüencialmente numeradas e 

rubricadas, sendo a última assinada pelo seu representante legal, ou 

procurador nome da proponente, número do CNPJ da Empresa, número 

de telefone e de fax, e-mail, se houver, endereço com CEP, com 

indicação do banco, a agência e respectivos códigos e o número da 

conta bancária. Deve ser elaborada de forma firme e precisa, limitada 

rigorosamente ao objeto deste instrumento, sem conter alternativas de 

preços ou de qualquer outra condição que induza o julgamento ter mais 

de um resultado. 

4.2. Preço por item, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos 

 por extenso total ao final da proposta, devendo estar inclusos todos os  
custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou indiretos, que  
recaiam sobre o fornecimento do objeto desta Licitação. 
 

4.3. A proposta deverá conter ainda validade, que não poderá ser inferior 

a 60 (sessenta) dias corridos contados da data da sessão pública do 

PREGÃO. 

4.4. Deverá constar na proposta o nome do fabricante do produto 

cotado, que será entregue. 

4.5. Não serão aceitos, no momento da entrega, materiais diferentes 

daqueles constantes na proposta vencedora. 
 

4.2. O envelope 01 deverá ser endereçado da seguinte forma: 
 
 

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA DE PREÇO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO - PA 

PREGÃO PRESENCIAL n.º 008/2019 

Processo Licitatório nº 019/2019 

(razão social e endereço da empresa se o envelope não for timbrado) 

A ausência dos dizeres na parte externa desclassificará a licitante. 
 

5 - HABILITAÇÃO 

5.1. Para fins de habilitação, a Proponente deverá apresentar, no 

envelope 02, sob pena de inabilitação, os seguintes documentos. 

A - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica - CNPJ/MF; e FIC (FICHA 
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DE INSCRIÇÃO ESTADUAL). 

 

B - Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

C - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso 

de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus 

administradores. 

D- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se for o caso, 

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

compatível com o objeto contratual (Alvará); 

E - Copia de Identidade e CPF dos Sócios;  

F - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento expedido no país e ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir; 

 

G - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de 

prova da diretoria em exercício; 

 

H - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação 

de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa 

da União, fornecida pela Fundação da Receita Federal do Brasil e Procuradoria - 

Geral da Fazenda Nacional; 

 

I - Prova    de    regularidade    para    com    a    Fazenda    Estadual mediante 

apresentação de certidão emitida pela secretaria competente do Estado; 

 

J - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 

do licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria 

competente do Município; 

 

L - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

- FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal; 

 

M - Prova de regularidade fiscal perante o Instituto Nacional de Seguridade 

Social - INSS, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito - CND/MPS, 

ou Certidão Positiva com efeito de Negativa.  

 

Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho através da 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, em conformidade com a Lei 

12.440/2011 (http://www.tst.jus.br). 
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N - Licença de Funcionamento, atualizada, emitida pela Vigilância Sanitária 

Municipal ou Estadual, conforme o caso. 

O- Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA ou a equivalente 

publicação na Imprensa Oficial da União; 

 

P- Certidão de regularidade do conselho federal de farmácia CRF; (FRENTE E 

VERSO). 

Q- Comprovante de retirada referente à aquisição do edital (envelope 

habilitação) ANEXO VIII. 

R - Certidão de pedido de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor 

cível da sede da licitante, com prazo de validade não superior a sessenta (60) 

dias e não vencida na data da abertura da licitação; 

S - Mínimo 02 (dois) Atestados de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, que comprovem a aptidão da empresa 

licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características do objeto,  da presente licitação. 

T-Balanço Patrimonial e/ou demonstrações Contábeis do último exercício sociais, 

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

com certidão de regularidade profissional do Conselho Regional de 

Contabilidade, registrado na junta comercial do estado da sede da licitante, 

inclusive termo de abertura e encerramento, se tratando de M.E. e E.P.P. Balanço 

Patrimonial e/ou demonstrações Contábeis, apenas será exigido no ato da 

assinatura do contrato nos termos do decreto 8.538/2015. 

U - Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas 

situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal modelo do 

Anexo IV, assinada pelo representante legal do licitante; 

V   -   Declaração expressa da licitante de que não possui nenhum grau de 

parentesco ANEXO IX. 

5.2. Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes 
unicamente à matriz ou à filial da empresa que ora se habilita para este 

certame licitatório. Os documentos devem ser em nome de uma única 

empresa (razão social e CNPJ), exceto INSS e Divida Ativa da União, que 

emite as CNDS abrangendo matriz e Filial. 
 

5.3. A ME e a EPP deverão apresentar toda a documentação exigida 

para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade  
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fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 
 

5.4. Será acatado integralmente o tratamento diferenciado às microempresas 

e empresas de pequeno porte, previsto nos artigos 43, 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123/2006, desde que devidamente comprovada na sessão 

de julgamento à condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 

5.5. 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; 

 

5.6. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o 

 

deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação. 
 

5.7. Não constituirá causa de inabilitação a irregularidade formal que 

evidencie lapso isento de má-fé e não afete o conteúdo ou idoneidade 

do documento. 
 

5.8. A documentação dos licitantes que não tiverem proposta 

classificadas, será devolvida aos respectivos licitantes, ao final 

da sessão. 
 

5.9. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os 

respectivos originais sejam apresentados na reunião de abertura dos 

envelopes “Documentação”. 
 

5.10. Os documentos mencionados acima não poderão ser substituídos 

por qualquer tipo de protocolo ou apresentados por meio de cópias em 

fac-símile, mesmo autenticadas. 

5.11. Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, na 

ordem prevista conforme subitem 5.1. 
 

5.12. O Envelope n.º 02, Contendo todos os documentos exigidos no item 5 e seus 

subitens, deverá ser endereçado da seguinte forma: 
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ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO - PA 

PREGÃO PRESENCIAL n.º 008/2019 

Processo Licitatório nº 019/2019 

(razão social e endereço da empresa se o envelope não for timbrado) 

A ausência dos dizeres na parte externa desclassificará a licitante. 
 

 

6 – DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO E DO JULGAMENTO 

6.1.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo desde Edital, será 

aberta sessão pública para processamento do Pregão, iniciando-se com o 

credenciamento dos interessados em participar do certame e recebimento 
dos envelopes com propostas escritas e documentação de habilitação. 

6.1.2. Será adotado o critério de menor preço, por ITEM, observados os 

prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros 
mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital e seus anexos. 
 

6.1.3. Iniciada a abertura do primeiro envelope de propostas, está 

encerrado o credenciamento, e por conseqüência, a possibilidade de 

admissão de novos participantes no certame. 

6.1.4. Caso haja o comparecimento de um único interessado ou uma só 

proposta admitida, o pregoeiro dará continuidade ao procedimento sem 

a realização da fase de ofertas verbais, aplicando os dispositivos deste 

edital concernentes à aceitabilidade da proposta, à habilitação, à 

negociação do preço ofertado e à adjudicação 

6.1.5. O pregoeiro procederá à abertura do Envelope n.º 01, contendo a 

Proposta de Preços Escritas ordenando-as em ordem crescente de preços 

e, em seguida, fará uma análise prévia dos preços, observando a 

exatidão das operações aritméticas que conduziram ao preço total, 

procedendo-se às correções de eventuais erros, tomando como corretos 

os preços unitários. 

6.1.6. As Propostas que não atendam às exigências deste Edital, quanto a 

sua formulação serão liminarmente desclassificadas. 

6.1.7. Após proceder conforme descrito no subitem anterior, o pregoeiro 

selecionará as propostas para fase lances, observando os seguintes 

critérios: 

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 

10% (dez por cento) superiores àquela; 

b) não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na 
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alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os 

menores preços, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços 

ofertados. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as 

propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. 

6.1.8 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 

A) - A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo 

de 5 (cinco) minutos, apresentar nova proposta de preço inferior àquela 

considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão 

do exercício do direito de preferência. 

B) - Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate 

ficto, utilize seu direito de preferência, será classificada em primeiro lugar e 

dar-se-á prosseguimento à sessão. 

C) - Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer o seu direito, na 

forma do subitem anterior, serão convocadas as demais ME ou EPP 

remanescentes, cujas propostas estiverem no limite estabelecido no item 

deste título, na ordem de classificação, para o exercício do direito de 

preferência. 

D) - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP 

que se encontrem nesse limite, o sistema realizará sorteio, entre essas 

empresas, para definir a que primeiro poderá apresentar novo lance. 

E) - Não havendo ME ou EPP em situação de empate ficto, que utilize o 

direito de preferência, prosseguir-se-á a sessão observando-se a classificação 
da etapa de lances. 

6.1.9. O pregoeiro convocará as licitantes selecionadas para a apresentação 
de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, 
iniciando-se pelo autor da proposta de maior preço, seguindo-se das 
demais em ordem decrescente de valor. 
 

6.1.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado 

pelo pregoeiro, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances 

verbais e a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para 

efeito de ordenação das propostas. 

6.2.1 Em seguida, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta de 

menor preço, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 

respeito. 

6.2.2. Considerada aceitável a proposta de menor preço, será aberto o 

envelope contendo a Documentação de Habilitação da licitante que a 

tiver formulado e verificado o atendimento às exigências habilitatórias. 
 

6.2.3. Não sendo aceitável a proposta de menor preço ou se o autor desta 
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desatender as exigências habilitatórias, o pregoeiro declara a Proponente 

Desclassificada e examinará a Proposta 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 os requisitos 
de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

6.2.4. Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com 

os termos deste Edital, que se opuserem a quaisquer dispositivos legais 

vigentes, que consignarem preços excessivos ou manifestamente 

inexeqüíveis, preços por item ou unitário simbólicos, irrisórios ou cotação de 

valor zero. 

6.2.5. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a 

licitante classificada e habilitada será declarada vencedora, cabendo ao 

pregoeiro questionar os representantes das empresas presentes, acerca 

da intenção de interpor recurso. 

6.2.6. Em não havendo manifestação acerca da intenção de interpor 

recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto do certame à empresa 

declarada vencedora. 

6.2.7. Havendo manifestação acerca da intenção de interpor recurso, 

deverão ser observadas às disposições constantes no item 10, deste Edital. 

6.2.8. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas 

as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro e 

pelas Proponentes presentes. 

7 – DO LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 

7.1. Os materiais, deverão ser entregues (tantas quantas forem necessárias), 
de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde pelo 
período de até 31 de dezembro de 2019. 

7.1.2. Feita à solicitação pelo, o licitante terá o prazo de 08 (oito) dias 

corridos para sua entrega no Almoxarifado da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

7.1.3. Em caso do prazo acima estipulado coincidir com feriados, pontos 

facultativos, sábados ou domingos, a entrega deverá ocorrer no 1º 

(primeiro) dia útil após. 

7.1.4. As entregas deverão ser por conta e risco do licitante vencedor, nas 

quantidades solicitadas e deverão estar obrigatoriamente acompanhados 

dos competentes documentos fiscais, devidamente discriminados com 

todos os produtos, marcas e respectivos valores. 

7.1.5. É de responsabilidade do licitante vencedor a substituição dentro 

de no máximo 05 (cinco) dias corridos, depois do comunicado da 
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Secretaria Municipal de Saúde, de qualquer material fora das especificações, 
deteriorados, avariados ou danificados e inclusive se Constatados danos  

nas embalagens e, ainda, que apresentem deterioração quando da abertura  
da embalagem, por um outro produto de igual qualidade ou superior, sem 
quaisquer ônus para a Administração Municipal. 

7.1.6. Em caso de eventual suspeita de má qualidade dos medicamentos 

recebidos, serão separadas amostras para encaminhamento a órgãos ou 

empresas especializadas para análise. 

8 – DO PAGAMENTO/REAJUSTAMENTO. 

 

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento dos produtos desta 

licitação, será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos mediante crédito 

em conta corrente/ou diretamente na Tesouraria, após a apresentação 

da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor 

competente. 

8.1.2. Os preços propostos poderão variar no decorrer do ajuste entre a 

data do término da validade da proposta e as de efetiva entrega a fim de 

prevalecer o equilíbrio da equação econômica financeira, devendo a(s) 

empresa(s) vencedora(s) solicitar(em), através de requerimento formal, o 

pedido de recomposição de preços demonstrando os valores reais, 

instruído com cópias de notas fiscais de compra e demais documentos, 

caso em que a municipalidade irá proceder à revisão se efetivamente 

comprovada. 

8.1.3. O pedido de recomposição de preços não exime a(s) empresa(s) 

vencedora(s) da responsabilidade contratual de entrega nos prazos 

estipulados no edital após a assinatura do Contrato sob pena de 

incorrer(em) no presente em mora e inadimplemento com a aplicação 

das penalidades previstas no presente edital, inclusive a rescisão 

contratual. 

8.1.4. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e 

o pagamento será sustado para que a Licitante tome as medidas 

necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir 

da data da reapresentação do mesmo. 

8.1.5. A Administração efetuará retenção, na fonte, dos tributos e 

contribuições sobre todos os pagamentos à licitante vencedora. 

 

9 - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO. 

 

9.1. O prazo para a assinatura do Contrato será de, no mínimo, 05 (cinco) 

dias, de conformidade com o Artigo 60 da Lei Nº 8.666/93. 
 

9.1.2. As condições estabelecidas neste Edital, integrarão o subseqüente 
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contrato a ser firmado pela Licitante vencedora, assim como toda a 

proposta vencedora; 

9.1.3. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela 

Secretaria Municipal de Saúde. 

10 – DAS PENALIDADES 

 

10.1. Nos termos do Art. 86 da Lei n.º 8.666/93, fica estipulado o percentual 

de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 

mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste 

pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

10.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do 

descumprimento de qualquer das condições avençadas, a Licitante 

ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n.º 

8.666/93: I- advertência; II- multa de 10% (dez por cento) do valor do 

contrato, III - suspensão temporária de participar de licitação e 

impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 

02 (dois) anos, e IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública. 
 

10.3. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela 

autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, 

em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, 
desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
da data em que for oficiada a pretensão da Administração no 
sentido da aplicação da pena. 
 

11 – DO RECURSO E DA IMPUGNAÇÃO 
 

11.1. Qualquer interessado poderá, até dois dias úteis antes da data fixada 

para abertura da sessão de processamento do Pregão, solicitar esclarecimentos, 
providências ou impugnar o presente Edital, sob pena de decadência de fazê-lo 
administrativamente. 
 

11.2. A impugnação ao edital deverá ser dirigida à autoridade que 

expediu o presente instrumento convocatório; 
 

11.3. Acolhida à impugnação, será designada nova data para realização 

deste certame; 
 

11.4. A ausência de decisão administrativa definitiva pertinente à 

impugnação antes da data fixada para a realização deste Pregão 

confere ao licitante a sua participação no procedimento licitatório até a 

ocorrência desse evento. 
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11.5. Ao final da sessão, depois de declarada a vencedora, qualquer 

Proponente poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, quando, então, será concedido o prazo de 03 (três) dias corridos 

para a apresentação das razões recursais escritas, ficando as demais 

licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

11.6. Não será admitido, nem concedido prazo para Recurso sobre 

assuntos meramente protelatórios ou já decididos em impugnação ao 

Instrumento Convocatório. 

11.7. O recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo, o 

acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

11.8. Não será conhecido do recurso, cuja licitante não manifesta, 

publicamente, em ata, ao final da audiência pública sua intenção de 

recorrer. 

12 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. As despesas decorrentes do fornecimento correrão à conta de 

dotações próprias consignadas no orçamento vigente abaixo: 
 

20 13 13 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

20 – Seguridade Social 

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

3.3.90.30.00 = Material de consumo; 

Fonte de Recursos= 0.1.40/002.001 ou 0.1.29/002.001 – Recursos própios/SUS 

 

13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

13.1. A presente Licitação poderá ser revogada ou anulada em 

quaisquer das fases, na conformidade do Artigo 49 e seus parágrafos, da 

Lei Nº 8.666/93. 

13.2. A Prefeitura se reserva o direito de contratar apenas parte dos 

materiais, ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para seus 

serviços. O proponente obriga-se em aceitar a ordem de compra, que por 

ventura lhe seja enviado como resultado da licitação. 
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13.3. O objeto licitado poderá sofrer acréscimos ou supressões em 

conformidade com o estabelecido nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 

8.666/93. 
 

13.4. O pregoeiro resolverá os casos omissos com base na legislação 

vigente. 

13.5. Integram para todos os efeitos ao presente Edital, independentemente de 

qualquer transcrição, os seus anexos. 

 

 

Redenção - PA, 22 de fevereiro de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cleide Mendes Moreira Arruda 

Secretaria Municipal de Saúde 

Decreto Municipal 005/2017 
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ANEXO I 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 019/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2019 
 
 

T E R M O  D E  R E F E R E N C I A  

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO  

1.1. Solicitação de Processo Administrativo para Licitação de INSUMOS E MATERIAIS 

DESCARTAVEIS HOSPITALAR PARA USO DO LABORATORIO MUNICIPAL, em atendimento a 

Secretaria Municipal de Saúde deste município, para o exercício de 2019. Para fins de 

atendimento às necessidades da rede publica de saúde, conforme especificações e 

quantidades estabelecidas nas solicitações em anexo. 

1.2. Os bens e objetos adquiridos deverão está dentro da padronização seguida pelo órgão 

fiscalizador, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes na 

tabela de solicitação em anexo. 

1.3. Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 90 (noventa) dias corridos, prevalecendo 

o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior. 

2. LEGALIDADE SOB A LEI COMPLIMENTAR. 

2.1 A aquisição dos bens elencados conforme a solicitação em anexo atenderá as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Redenção-PA. 

Justifica-se ainda a necessidade e urgência nas providências necessárias para 

realização do processo licitatório, visto que os programas vinculados a esta secretaria 

não pode ter interrupções.  

A Lei Complementar Municipal nº 086/2015 reorganizou a estrutura administrativa do 

Município de Redenção-PA, definindo as atribuições das Secretarias e os órgãos 

vinculados. 

3.  CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS. 

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos 

termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 

2005. 

 

4.  MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO. 
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4.1. O objeto do presente termo de referência será recebido em remessa única logo após o 

envio de requisição emitida pelo departamento de compras e respectivo empenhamento 

da despesa, emitido pelo departamento de contabilidade. 

 

4.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 30 (dias), ou a (metade, um terço, dois terços, etc.) do prazo total recomendado 

pelo fabricante. 

 

4.3. Os bens deverão ser entregues na sede do órgão, no endereço: Secretaria Municipal de 

Saúde - Av. Alceu Veronese, nº 253, Alto Paraná, CEP 68550-292, Redenção-PA, E-mail: 

saude@redencao.pa.gov.br/ comprasaude@redencao.pa.gov.br, 08h00min às 14h00min 

horas. Sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado. 

Os bens deverão ser entregues na sede do órgão, no endereço: se material permanente: 

Setor de Patrimônio, se material de consumo: Setor de Almoxarifado, 08h00min às 14h00min. 

Sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado. 

4.4. O não cumprimento do disposto no item 4.1 do presente termo acarretará a anulação do 

empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do 

fornecedor subseqüente considerando a ordem de classificação do certame. 

 

4.5. As notas de empenho poderão ser enviadas através de correio eletrônico (e-mail), do 

fornecedor, o qual poderá a partir de então faturar/despachar a mercadoria empenhada, 

cuja data deste envio será a referência para o prazo estipulado no item 4.1 do presente 

termo. Para tanto as empresas participantes do certame deverão manter as informações 

de seu cadastro atualizadas junto à instituição. A alegação do não recebimento da nota 

de empenho não será aceita como justificativa para a recusa da entrega do material. O 

endereço de e-mail informado acima deverá ser utilizado somente para a resolução de 

problemas relativos ao envio dos empenhos. 

 

 

4.6. A Secretaria responsável pela solicitação rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento 

executado em desacordo com os termos do Edital e seus anexos. 

5. VALOR ESTIMADO 

5.1. O custo estimado total da presente contratação é de R$ 489.768,02 (Quatrocentos e 

oitenta e nove mil setecentos e sessenta e oito reais e dois centavos). Como consta 

no quadro de cotação e seguindo em conformidade com as Dotações Orçamentárias 

da Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde em seus respectivos 

anexos. 

6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
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6.1. Os bens contratados serão recebidos: 

a. No departamento responsável (almoxarifado), para efeito de verificação da 

conformidade com as especificações constantes do Edital, proposta e contrato. 

b. Após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da 

proposta, para a sua consequente aceitação. 

 

6.2. As Secretarias/Órgão/Departamentos solicitantes rejeitarão no  todo ou em parte, a 

entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas exigidas no edital. 

6.3. Vigência do contrato será 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, na forma da lei. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. A Contratada obriga-se a: 

7.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e locais indicados pela 

Administração Pública Municipal, em estrita observância as especificações do Edital, 

proposta e contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal constando 

detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e 

prazo de garantia; 

7.1.2. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do 

usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica 

autorizada; 

7.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os 

artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

7.1.3.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 

Secretaria Municipal de Saúde, substituir, reparar, corrigir, remover, ou 

reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo conforme estipulado no 

respectivo edital de licitação, o produto com avarias, defeitos ou fora do 

prazo de qualidade. 

7.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Secretaria Municipal de Saúde, 

inerentes ao objeto da presente licitação; 

7.1.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

7.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

7.1.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 

obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta 

de contrato; 
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7.1.8. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 

prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na 

execução do contrato. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1.1. A Contratante obriga-se a: 

 

8.1.2. Receber o material, disponibilizando local, data e horário; 

 

8.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins 

de aceitação e recebimentos; 

 

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

servidor especialmente designado; 

 

8.1.5. Efetuar o pagamento no prazo previsto de 30 (trinta) dias após a entrega do 

objeto/serviço acompanhado da nota fiscal atestada pelo servidor designado para 

tal função. 

9. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

9.1. 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. 

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

10.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração ao 

qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de 

tudo dará ciência à Administração. 

 

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
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Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

 

10.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas 

ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis. 

 

 

10.4. Ficará designado a servidora MICKAELLE DE BASTOS CARVALHO –, sob o numero de 

matricula 010660 como FISCAL TITULAR, e a servidora, MARINA SILVA PEDROSA sob o 

numero de matricula 010713 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. 

 

11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 

10.520 de 2002, Lei 8.666/93 e seus correlatos, garantido o direito à ampla defesa sem prejuízo 

das demais cominações legais previstas neste edital, o licitante que: 

 

11.1.1. Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho; 

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

11.1.3. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 

11.1.4. Apresentar documentação falsa; 

11.1.5. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 

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

11.1.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

11.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

11.1.9. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

11.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

ente municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos citados no item 11.1, 

conforme detalhado nos itens 11.1.1 ao 11.1.9. 

 

11.3. A pena de advertência poderá ser aplicada nos caso previstos no item 11.1, sempre que 

a administração entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da     

CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao erário público. 
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11.4. Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, garantida a defesa 

prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções 

previstas neste edital, no contrato, e demais legislações aplicáveis à espécie: 

 

11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

 

11.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 

à Secretaria Municipal de Saúde, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

Redenção-PA, 12 de Fevereiro de 2019. 

 

 

__________________________________ 

Cleide Mendes Moreira Arruda 

Secretária Municipal de Saúde 

Decreto nº 005/2017 

 

 

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA 

E AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO. 

(inciso II, Art. 9º, Decreto nº 5.450/05) 
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TERMO DE JUSTIFICATIVA 

Objeto da Licitação: Solicitação de abertura Processo Administrativo Licitatório para aquisição/compras 

de INSUMOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA USO LABORATORIAL, destinado ao atendimento a rede pública 

de saúde desta Secretaria Municipal de Saúde de Redenção-PA, para o exercício de 2019. 

JUSTIFICATIVA 

A realização desta solicitação de abertura de Processo Administrativo Licitatório se dará 

devido à necessidade de aquisição de insumos e materiais descartáveis de uso diário do 

Laboratório Municipal, para fins da garantia do tratamento e acompanhamento por meio de 

exames laboratoriais, elencados na rede publica de saúde, destinados aos pacientes em 

acompanhamento médico pelo SUS, Atenção Básica, Media e Alta Complexidade e controle e 

prevenção e doenças. Desta forma visando garantir a não interrupção do tratamento aos 

pacientes em acompanhamento medico, tanto nas unidades básicas de saúde (UBS), quanto nos 

leitos dos hospitais municipais. Visando também a garantia do bom funcionamento e tratamento 

adequado das atividades pertinentes a toda rede da Secretaria Municipal de Saúde deste 

município, em serviço a toda população de Redenção-PA. 

 

Portanto, faz-se necessário a aquisição do material/serviço relacionado na solicitação para 

atendimento a Rede Publica de Saúde de Redenção-PA, sendo assim, solicitamos este pedido de 

Processo Administrativo Licitatório, para o exercício de 2019. 

 

É nossa justificativa. 

 

 

________________________________________ 

         Cleide Mendes Moreira Arruda 

Secretaria Municipal de Saúde 

Decreto Municipal 005/2017 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E QUANTIDADE. 
 
 

 

 

1. Para efeito da verificação das exigências pertinentes ao objeto deste PREGÃO, 
é indispensável que os produtos/materiais sejam de marca nacionalmente 
conhecidos sob pena de não serem aceitos. 

 
 
 

4.  Os  materiais  deverão  estar em suas respectivas embalagens originais, 

Se  cabível, com  indicação da marca na embalagem e ou no próprio 

produto, com data de validade visível, bem como das demais características 
que possibilitem a correta identificação do produto; 

 
 

5. A data de validade do material deve ser de no mínimo de 1(um) ano, 

contada a partir da emissão do documento fiscal; exceto para os 

materiais com prazo inferior estipulado pelo fabricante, nesses casos, não 

deverá ser inferior a ¾ (três quartos) daquele estipulado pelo fabricante. 

 
 

6. A Administração Municipal reserva-se o direito de não aceitar os 

produtos em desacordo com o previsto neste Edital. 

 

 

OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE DE LICITAÇÃO 

 Comunicar à(s) empresa(s) vencedora(s) todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos 

produtos; 

 Emitir comprovante de recebimento dos produtos; 

 Emitir o atesto de recebimento definitivo, através da Comissão de Recebimento, no prazo máximo de até 05 

(cinco) dias, contados do recebimento; 

 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a(s) empresa(s) vencedora(s) executar fora da especificação 

ou com problemas técnicos. 
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Item Descrição do Produto/Serviço Marca Und Qtd Vl Unit Vl Total 

1 ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100   PCT 100,     

  Finalidade: O Abaixador de Língua de Madeira também conhecido como cataglosso é muito utilizado            

  pelos médicos apara abaixar  a língua permitindo que ele examine a boca e a laringe.           

  Característica:           

  Confeccionado em madeira           

  Descartável           

  Acabamento perfeito           

  Em formato de espátula           

  Tamanho:           

  Comprimento 15 cm           

  Largura 1,4 cm           

  Espessura 0,5 mm           

  Embalagem:           

  Pacote com 100 Unidades           

2 AGULHA 20 X 0,55MM   UND 10.000,     

  Agulha Hipodérmica 20 x 5,5 mm - Caixa 100 unidades           

  Agulha Hipodérmica 20 x 5,5 é utilizada para aspiração e aplicação de medicações  administradas vias 

intramuscular, subcutânea 

          

  e intravascular em pacientes adultos e crianças.           

  Agulha Hipodérmica 20 x 5,5 é descartável e possui paredes finas em aço inox afiadas sem rebarbas, 

que facilita a punção e reduz 

          

  a dor do paciente.            

  Agulha Hipodérmica 20 x 5,5 têm fixação perfeita ao canhão para garantir uma conexão segura e reduzir 

os riscos de vazamento.  

          

  Apresentam calibres ideais para aspirações e aplicação de injeções, com dimensões 20 x 5,5 mm.           

  Agulha Hipodérmica 20 x 5,5 vêm em embalagens esterilizadas e individuais em blister de plásticos e 

papel grau cirúrgico, com 

          

  uma selagem eficiente, garantindo a integridade do produto até a utilização.           

  Informações Adicionais sobre Agulha Hipodérmica 20 x 5,5 mm           

  Caixa com 100 Unidades           

  Hipodérmica           

  Descartável           

  Embalada individualmente.           

  Agulha hipodérmica indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e 

extração de sangue e fluidos. 

          

  Agulha em aço inoxidável, siliconizada, com tampa protetora em PVC.            

  Cânula com parede fina e bisel trifacetado.            

  Adaptador tipo luer.            

  Canhão em polipropileno colorido (padrão universal).           

  Atóxica, apirogênica, descartável e atraumática.           

  Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala.           



 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 
 

 

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

 

25 

Esterelizado em óxido de 

  etileno.           

  Medida: 25x7 (25mm de comprimento x 0,7 mm de diâmetro)           

  à base de álcool a 70% com ação antisséptica. Álcool Etílico, tenso ativo, aditivo, glicerina, 

propilenoglicol, agente antisséptico e 

          

  água.           

5 ALCOOL 96% 1LT   UN 500,     

  Usado em produtos farmacêuticos, corantes, aditivos para gasolina, solvente para resinas, produtos de 

limpeza, entre outros. 

          

  Consumido por indústrias de resinas, de alimentos, de detergentes, cosméticos, entre outros.           

  Substância:Álcool Etílico 96 (Etanol)           

  Nome Químico Comum ou Genérico:Álcool Etílico 96 (Etanol)           

  Sinônimo: Etanol, Hidróxido Etílico, Metilcarbinol, Espírito Branco           

  Fórmula Molecular: C2H6O           

  Peso Molecular: 46,07           

  Natureza Química do Produto: Álcool.           

  Número do CAS: 64-17-5           

  Número de Risco: 30           

  Classe ou Sub-Classe de Risco: 3           

  Descrição da Classe ou Sub-Classe de Risco: LÍQUIDO INFLAMÁVEL           

6 ALCOOL ÁCIDO 1% 01 LT   LT 5,     

7 ALGODÃO HIDROFILO 500 GR ROLO   RL 40,     

  O Algodão Hidrófilo é confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, é ideal para a 

higiene e anti-sepsia da pele, 

          

  além de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Utilizado para higienização, anti-sepsia da pele além 

de amplo uso no ambiente 

          

  hospitalar, que proporciona um melhor aproveitamento do produto. O Algodão Hidrófilo é bastante 

absorvente, devido ao 

          

  tratamento especial que é dado às fibras de algodão; Indicado para uso hospitalar em curativos, 

assepsias ou como absorvente de 

          

  sangue e secreções líquidas; Macio e absorvente; Indicado para secar os dentes do paciente e 

assepsias; Alta absorção de 

          

  líquidos; Não estéril; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente;           

  Formato: Rolo; Cor: Branco; Peso: 500g;            

8 ALMOTOLIA BICO RETO  LONTO  500ML AMBAR   UN 10,     

9 ALMOTOLIA PLÁSTICA LEITOSA MARROM 250ML   UND 10,     

  ALMOTOLIA PLÁSTICA LEITOSA MARROM 250ML           

10 ASLO COMPLETO   KIT 120,     

11 CAIXA DE PLÁSTICO PARA LÂMINAS COM 50 REPARTIÇÕES   CX 30,     

  Caixa de diversas cores de uso orgasicional de laminas destinado ao laboratório.           

12 CAIXA DESCARTEX 13LITROS   UND 100,     
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  Caixa para discarte de material hospitalar.           

16 COMPRESSAS DE GASES C/ 500, 09FIOS   PCT 50,     

  A compressa de gaze estéril é elaborada a partir de tecido hidrófilo 100% algodão branco, alvejado 

(isentos de impurezas, 

          

  corantes, substâncias gordurosas, alvejante óptico e resíduo de amido),           

17 CONTROLE DE QUALIDADE 5X5ML APARELHO AUTOMATICO BIOQUIMICA SX-140   CX 20,     

18 CUBETAS PARA APARELHO AUTOMATICO BIOQUIMICA SX-140 PACT 100 UND   PA 20,     

19 CURATIVO ADESIVO PARA FERIMENTO C/500 UN   CX 50,     

   é um curativo estéril de filme transparente de poliuretano.            

  Pode ser usado por mais tempo do que os curativos com gaze e fita, permanecendo por até 7 dias, 

reduzindo os gastos com 

          

  materiais, como soluções, luvas, fitas e gaze e reduzindo substancialmente o risco de trauma de pele 

causado por remoções 

          

  repetitivas de adesivo.            

  A diminuição de trocas de curativos significa maior conforto ao paciente.            

20 DENGUE IGG+IGM KIT COM 25 TESTE   KIT 25,     

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

  desincrustante acido, com ação bactericida, limpa desodorisa e desinfeta indicado para remoção de 

manchas e inscrustação   

          

  calcaria marca de ferrugens, presentes em vasos sanitarios mictorios. galão de 5 litros           

22 DETERGENTE PARA LIMPESA DE CUBETAS APARELHOS SX-140 1LT   LT 15,     

23 EPENDOFILOS PCT C/1000 - TUBO EMPENDORF   PCT 15,     

  Um tubo de Eppendorf, também designado por tubo de microcentrífuga, é um pequeno tubo de plástico 

(vulgarmente polipropileno) 

          

  com formato cilíndrico e fundo cónico de 1,5ml, com tampa acoplada .           

24 ESCOVA PARA LAVAGEM DE TUBOS Nº 1   UND 10,     

25 ESCOVA PARA LAVAGEM DE TUBOS Nº 3   UND 10,     

26 ESTANTE P/ 90 TUBOS DE ENSAIO 12-13MM DIAMETRO   UND 20,     

   Estante (Rack) para armazenamento de tubos de ensaio.           

   Moldado em Polipropileno (PP), em formato tipo “Grade”.           

   Capacidade para 90 tubos de ensaio com diâmetro de 12-13 mm;           

  Autoclavável a 121º C, por até 20 minutos.           

  Permite uso em banho-maria, estufas e freezer;           

27 FATOR REUMAT. C/ CONTROLE POS. E NEG. (1ª QUALIDADE)   UN 120,     

28 FISIOGEL HIPOALERGÊNICO 500G   UND 6,     

  Hidratante para pele extremamente seca, irritada e sensivel.           

29 FITA PARA URINA C/ 200 TESTES   CX 120,     

  As tiras UriGold são constituídas de um suporte com 10 áreas contendo           

  reagentes químicos específicos. Quando em contato com a urina ocorrerá a           

  reação indicadora de cada analito presente na amostra.           

  Acomposição nas áreas reagentes e os fundamentos químicos das reações são           
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  os seguintes:            

  1.Urobilinogênio           

  2.Glicose           

  3.Corpos Cetônicos           

  4.Bilirrubina           

  5.Proteína           

  6.Nitrito           

  7.pH           

  8.Sangue/Hemoglobina           

  9.Densidade           

  10.Leucócito           

30 GASE TIPO GUEIJO 91X91   UN 20,     

31 HCG - BETA C/ 100 TESTES   UND 25,     

  Kit para determinação qualitativa de HCG para diagnóstico da gravidez, por método imunocromatográfico 

usando uma combinação 

          

  de anticorpo monoclonal marcado e anticorpos policlonais anti-HCG para identificação seletiva de HCG 

em amostras de soro e 

          

  urina           

32 KIT ÁCIDO ÚRICO 50ML P/ APARELHO AUTOMATICO SX-140   FRASC 100,     

33 KIT ALBUMINA BOVINA 50ML PARA APARELHO AUTOMATICO SX-140   FRASC 50,     

34 KIT ALT/TGP 50 ML P/ APARELHO AUTOMATICO SX-140   FRASC 150,     

35 KIT AMILASE 20ML P/ APARELHO AUTOMATICO SX-140   FRASC 50,     

36 KIT AST/TGO 50 ML P/ APARELHO AUTOMATICO SX-140   FRASC 125,     

37 KIT BILIRRUBINAS 50ML P/ APARELHO AUTOMATICO SX-140   FRSC 125,     

38 KIT CÁLCIO 50ML PARA APARELHO AUTOMATICO SX-140   FRASC 20,     

39 KIT CK-MB 50ML P/ APARELHO AUTOMATICO SX-140   FRASC 10,     

40 KIT CK-NAC 50ML P/ APARELHO AUTOMATICO SX-140   FRASC 10,     

41 KIT COLESTEROL HDL 60ML P/ APARELHO AUTOMATICO SX-140   FRASC 50,     

42 KIT COLESTEROL TOTAL 50ML P/ APARELHO AUTOMATICO SX-140   FRASC 150,     

43 KIT COLORAÇÃO BAAR ZIEHL NEELSEN   KIT 30,     

  Kit conteúdo:           

  1 frasco de fucsina Ziehl Neelsen com 500 ml ;           

  1 frasco d azul de metileno com 500 ml .           

  1 frasco de álcool acido de 500 ml.           

  Composição:           

  Fucsina fericada de Ziehl : fucsina básica 10,0 g/l.           

  Fenol fundido 50,0 ml/l; Álcool etílico 100,0 ml/l.           

  Azul de metileno: Azul de metileno : 3,0g/l Fenol fundido 50,0ml/l; álcool etílico 100,0ml/l .           

  Álcool acido: Ácido clorídrico 30,0 ml/l ; álcool etílico 970,0ml/l           

44 KIT COLORAÇÃO HEMATOLOGIA   KIT 40,     

   kit de coloração constituído por 3 soluções prontas a usar. Adicionalmente às triagens de sangue e de           
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medula óssea, as amostras 

  de citologia clínica também podem ser coradas. Os kits Leucognost® proporcionam aos utilizadores 

todos os reagentes 

          

  necessários e instruções simples de coloração para a diferenciação da leucemia.           

45 KIT COLORAÇÃO PCCU   KIT 40,     

46 KIT CREATININA 50ML P/ APARELHO AUTOMATICO SX-140   FRASC 150,     

47 KIT DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE PROTOMBINA (TAP)   KIT 20,     

48 KIT DETERMINAÇÃO DE TEMPO TROBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA)   KIT 20,     

49 KIT FERRO 40ML PARA APARELHO AUTOMATICO SX-140   FRASC 15,     

50 KIT FOSFATASE ALCALINA 20ML P/ APARELHO AUTOMATICO SX 140   FRASC 50,     

51 KIT GAMA GT 50ML P/ APARELHO AUTOMATICO SX-140   FRASC 100,     

52 KIT GLICOSE 50ML P/ APARELHO AUTOMATICO SX-140   FRASC 150,     

53 KIT LDH 50ML PARA APARELHO AUTOMATICO SX-140   FRASC 20,     

54 KIT LIPASE 50ML PARA APARELHO AUTOMATICO SX-140   FRASC 50,     

55 KIT MAGNÉSIO 20ML PARA PARA APARELHO AUTOMATICO SX-140   FRASC 15,     

56 KIT PHOSFORO 20ML PARA APARELHO AUTOMATICO SX-140   FRASC 15,     

57 KIT PROTEÍNA TOTAL 50ML PARA APARELHO AUTOMATICO SX-140   FRASC 60,     

58 KIT TEST RAPIDO HBS AG COM 20 TESTE   KIT 20,     

59 KIT TEST RAPIDO HCV COM 20 TESTES   KIT 20,     

60 KIT TRIGLICERIDES 50ML P/ APARELHO AUTOMATICO SX-140   FRASC 150,     

61 KIT UREIA 50ML P/ APARELHO AUTOMATICO SX-140   FRASC 150,     

62 LÂMINAS BORDA FOSCA MICROSCOPIO COM 100 UND   CX 100,     

63 LÂMINAS DE MICROSCOPIO LISA COM 100 UND   CX 30,     

64 LÂMPADA PARA MICROSCÓPIO - ESB - 6V 20W   UND 10,     

  LÂMPADA PARA MICROSCÓPIO (COM PROTEÇÃO UV) - xenophot - 6V 20W.           

66 LUVAS DE LATEX TAM. G P/ PROCEDIMENTOS C/ TALCO CX C/ 100 UND   CX 30,     

  Luva de latex para procedimentos com pó           

  Tamanhos Grandes.           

              

67 LUVAS DE LATEX TAM. M, P/ PROCEDIMENTOS C/ TALCO CX C/ 100 UND   CX 150,     

  Luva de latex para procedimentos com pó           

  Tamanhos Média.           

              

68 LUVAS DE LATEX TAM. P -  P/ PROCEDIMENTOS C/ TALCO CX 100 UND   CX 180,     

  Luva de latex para procedimentos com pó           

  Tamanhos Pequena.           

69 MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO PFF2 C/ 50 UNID   CX 150,     

  Desenvolvida para a proteção do usuário pelas vias nasais e bucais.           

  Confeccionada em não tecido (TNT), possuindo Três camadas soldadas eletronicamente por ultrassom.           

  As camadas internas e externas são constituídas de não tecido que constitui o meio filtrante.           

  • Tripla camada com filtro, que proporciona um BFE (Eficiência de Filtragem Bacteriana) maior que 95 %           
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70 OLEO DE IMERSÃO 100ML   FRSC 5,     

  Óleo de Imersão 100ML            

  Frasco com 100 ml           

  Óleo para microscopia ótica em objetiva de imersão (100x).           

71 PCR COMPLETO COM PLACAS   KIT 300,     

72 PINCEL PARA VIDRARIA E PLASTICOS   UND 20,     

  Pincel para escrever nos prontuarios hospitalar, de ótima qualidade.           

73 PIPETA AUTO 25UL   UN 5,     

74 PIPETA AUTO. 200UL   UN 5,     

75 PIPETA AUTOMATICA 1000 UL   UN 5,     

76 PIPETA AUTOMATICA 100UL   UN 5,     

77 PIPETA AUTOMATICA 10UL   UN 5,     

78 PIPETA AUTOMATICA 50UL   UND 5,     

79 PLACA DE KLINE VIDRO 6X8CM   UND 6,     

  Placa de Kline de Vidro.           

  Com 12 escavações.           

  Tamanho 6x8cm.           

80 PLACAS DE PCR, FR E ASLO   UNID 120,     

81 POMADA TACROLIMO MONOIDRATADO 30G   UND 12,     

82 PONTEIRA 100 A 1000UL AZUL COM 1000 UND   PCT 6,     

  Ponteiras para manipulação de líquidos compatíveis com as principais marcas de micropipetas 

existentes no mercado. 

          

  Características:           

  Fabricadas em polipropileno (PP) virgem;           

  Livre de DNA, DNase, RNase, endotoxinas e pirogênio;           

  Capacidade: 100-1000µL;           

  Autoclavável (121°C, 15psi, 15min);           

  Azul.           

  Comprimento: 83,94mm           

  Pacote com 1000 unidades.           

              

83 PONTEIRA AMARELA  PCT 1000   PCT 12,     

  PONTEIRA SEM FILTRO 200µL. TIPO GILSON. AMARELA.  Aplicação: Para uso em micropipetas e 

manipulação de líquidos com 

          

  precisão. Características: - Fabricada em polipropileno (PP), - Cor amarela sem filtro (barreira), - Volume 

200µL, - 

          

  Encaixe tipo Gilson. - Autoclavável (121°C, 15psi, 30min), Registro ANVISA: Não aplicável. 

Apresentação: Pacote com 1000 

          

  unidades.            

84 RACK PARA TUBO DE ENSAIO GRANDE DE PLASTICO   UND 5,     

85 RACK PARA TUBO DE ENSAIO MEDIO DE PLASTICO   UND 5,     
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86 RELÓGIO DESPERTADOR 60 MINUTOS   UND 2,     

  O Timer Despertador 60 minutos Kasvi é um equipamento analógico, fabricado em plástico resistente. 

Ideal para marcar o tempo 

          

  de protocolos laboratoriais.           

  Características:           

  Marca de 0 a 60 minutos;           

  Alarme sonoro dispara quando acaba o tempo programado.           

  selagem das bordas do coletor infantil é altamente resistente. O coletor infantil é confeccionado em 

polietileno de baixa densidade, 

          

  é atóxico e transparent           

  e, permitindo a visualização do volume por sua graduação impressa na lateral, bem como o campo de           

  identificação do paciente no coletor. A capacidade do coletor infantil é para 100 mL e sua dimensão é           

  de 18 x 7 cm. A fixação do coletor infantil é muito boa, conta com uma fita dupla face, é hipoalérgica e 

resistente ao 

          

  desprendimento do conjunto ao contato com a pele.           

88 SACO COLETOR INFANTIL MASCULINO   UND 1.200,     

  Sua apresentação no mercado oferece os modelos: Masculino.  Os coletores infantis são estéreis, e 

embalados individualmente. A 

          

  selagem das bordas do coletor infantil é altamente r           

  esistente. O coletor infantil é confeccionado em polietileno de baixa densidade, é atóxico e transparent           

  e, permitindo a visualização do volume por sua graduação impressa na lateral, bem como o campo de           

  identificação do paciente no coletor. A capacidade do coletor infantil é para 100 mL e sua dimensão é           

  de 18 x 7 cm. A fixação do coletor infantil é muito boa, conta com uma fita dupla face, é hipoalérgica e           

  resistente ao desprendimento do conjunto ao contato com a pele.           

89 SERINGA DESCARTÁVEL 10ML C/ AGULHA   UN 1.000,     

  Seringa Descartável Luer Lock 10 ml c/ Agulha 25x7           

90 SERINGA DESCARTÁVEL 3ML C/AGULHA   UN 10.000,     

  - Seringas + agulha: praticidade na preparação e menor risco de contaminação (agulha 0,70 x 25mm) - 

Bico Luer-Lok: segurança 

          

  que evita desconexão DETALHES DO PRODUTO            

  - Confeccionadas em polipropileno especialmento desenvolvido para as seringas BD Plastipak, 

proporcionando maior 

          

  transparência - Siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e 

aplicação de 

          

  medicamentos - Cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração - 

Códigos EAN nas 

          

  embalagens unitárias e nas caixas das seringas           

91 SERINGA DESCARTÁVEL 5ML C/ AGULHA   UN 24.000,     

  Descrição do produto           

  • Bico Luer Slip ou Luer Lock • Estéril – Esterilizada a Óxido de Etileno (ETO)           

  • Atóxica e apirogênica           
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  • Corpo transparente           

  • Cilindro com anel de retenção           

  • Siliconada           

  • Descartável e de uso único           

92 SORO ANTI - A   KIT 30,     

  Este reagente foi obtido através de linhagens de células de hibridoma de camundongo           

  em cultura de célula, contém em sua formulação 0,1% de azida sódica como           

  conservante e anticorpos monoclonais cujo os clones são Anti-A: 2B11-4; 4G12-4;           

  4G12-CR4; 2B11-H7/F2; 4G12-CR4-G2; 2B11-H7/F2, Anti-B: 7A1-2; 7A1-3; 7A1-4;           

  1E3-2 e Anti-AB: 4G12-CR4 y 2B11-H7/F2; 7A1-4 y 1E3-2.           

  São reagentes diagnósticos para uso “in vitro”, por quaisquer procedimentos técnicos           

  descritos nesta instrução de uso .           

  Utilizar o reagente com cuidado para manter a esterilidade dos produtos. Não utilizar           

  os reagentes que apresentarem turvação. Não pipetar com a boca           

  O produto é fornecido em frascos de 10 ml acompanhado de conta gotas.           

  Anti-A cód. 100 líquido azul           

  Anti-B cód. 101 líquido amarelo           

  Anti-AB cód. 102 líquido levemente amarelado           

93 SORO ANTI - D   KIT 30,     

  Anti-D monoclonal humano IgM + IgG combinados é um reagente de baixa concentração protéica, 

formulado para uso em teste 

          

  rápido em lâmina e em tubo. O uso deste reagente é apropriado para o método de detecção das 

variantes Dfraco.O reagente 

          

  contém albumina bovina. Isto tem favorecido os resultados apresentados pelas técnicas recomendadas 

sem quaisquer diluições ou 

          

  adições. O reagente contém 0,1% de azida sódica e é somente para uso no diagnóstico profissional “in 

vitro”. Utilizar o reagente 

          

  com cuidado para manter a esterilidade dos produtos. Não utilizar os reagentes que apresentarem 

turvação. Não pipetar com a 

          

  boca O produto é fornecido em frascos de 10 ml acompanhado de conta gotas. Soro Anti-D cód. 103 

líquido incolor   

          

94 SORO ANTI B-   KIT 30,     

  Este reagente foi obtido através de linhagens de células de hibridoma de camundongo           

  em cultura de célula, contém em sua formulação 0,1% de azida sódica como           

  conservante e anticorpos monoclonais cujo os clones são Anti-A: 2B11-4; 4G12-4;           

  4G12-CR4; 2B11-H7/F2; 4G12-CR4-G2; 2B11-H7/F2, Anti-B: 7A1-2; 7A1-3; 7A1-4;           

  1E3-2 e Anti-AB: 4G12-CR4 y 2B11-H7/F2; 7A1-4 y 1E3-2.São reagentes diagnósticos para uso “in vitro”, 

por quaisquer 

          

  procedimentos técnicosdescritos nesta instrução de uso .Utilizar o reagente com cuidado para manter a 

esterilidade dos produtos. 

          

  Não utilizaros reagentes que apresentarem turvação. Não pipetar com a boca           
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Cleide Mendes Moreira Arruda 

Secretaria Municipal de Saúde 

Decreto Municipal 005/2017 
 

 
 

  O produto é fornecido em frascos de 10 ml acompanhado de conta gotas.Anti-A cód. 100 líquido 

azulAnti-B cód. 101 líquido 

          

  amareloAnti-AB cód. 102 líquido levemente amarelado           

95 SUPORTE PARA COLORAÇÃO DE LÂMINAS   UND 5,     

96 TOUCA DESCARTÁVEL C/ ELASTICO BRANCA - PACOTE COM 100 UND   PCT 50,     

  Tecido de alta permeabilidade, que proporciona equilíbrio térmico, assegurando conforto e proteção 

durante o uso da touca. 

          

  Média elasticidade, fácil ajuste.           

  Fabricado por meio da técnica de solda uftra-sônica           

  Tamanho único, ajustável a qualquer tamanho de cabeça.           

   Unissex.           

   Disponível na cor branca.           

  Validade por 05 anos da data de fabricação.           

97 TUBO CÔNICO PLÁSTICO URINA C/ 50 UND   PCT 10,     

  Tubo cônico para urina Tipo I, plástico, com 15 mL de aspiração e preservativo especial (Clorexidina, 

Etilparaben e Propionato de 

          

  Sódio) que proporciona a manutenção das substâncias químicas da urina, por até 72 horas em 

temperatura ambiente, o tubo mede 

          

  16x100 mm, possui tampa convencional na cor vermelha e amarela.           

  Esterilizado a Radiação gama. Tubos etiquetados contendo: nº do lote, prazo de validade, nº de catálogo. 

Embalagem: bandeja em 

          

  isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada.           

98 TUBO DE BIOQUIMICA COM GEL   UND 30.000,     

99 TUBO DE ENSAIO EM VIDRO 10 X75MM   UND 600,     

  TUBO DE ENSAIO, PARA LABORATÓRIO, VIDRO, AUTOCLAVÁVEL, SEM TAMPA, DIÂMETRO DE 

10 MM, ALTURA 75 MM.. 

          

100 TUBO DE HEMOGRAMA   UND 30.000,     

101 TUBO TAMPA AZUL COM CITRATO   UND 400,     

102 TUBOS VHS DESCARTAVEL PCT COM 100   UND 4.800,     

103 VDRL (WAMA)   UN 30,     

104 VERNIZ ACRILEX   VD 8,     
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ANEXO II 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 019/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2019 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrita regularmente no CNPJ (MF) nº. 11.190.128/0001-81, situada à Rua ________________ n.º 

______ - Setor ____________ - Redenção - PA, contatos comerciais/oficiais: (94) 99198-8089 e e-mail: 

comprasaude@redencao.pa.gov.br representada por sua gestora, a Sr.ª CLEIDE MENDES MOREIRA ARRUDA, 

brasileira, casada, inscrita regulamente no CPF nº 628.848.402-49, RG nº 3529474 SSP/PA, residente e 

domiciliada à Rua 05, nº 27, Setor Independência, neste Município doravante denominado contratante e  a 

empresa ______________________________, situada à Rua ___________________, nº ______, Setor _______________________, 

município de ____________/_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________________, neste ato 

representado por seu Sócio Proprietário o Srº _______________________, brasileiro, _________________, empresário, 

inscrito no RG nº _______________________ e CPF nº ________________________ residente e domiciliado na Rua 

_____________, nº _______, Setor ________________, municipio de ____________ /____________ contatos comerciais / oficiais: 

(______) __________________________ e e-mail: ______________________________________________ doravante denominada 

CONTRATADA, têm entre si, justa e acertada a presente, Contratação de Fornecimento, por prazo determinado, 

nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, com fundamento jurídico de CONTRATO 

Administrativo de Direito Público, mediante as cláusulas. 

1 - DO FUNDAMENTO/VINCULAÇÃO 

1.1. A presente Contratação fundamenta-se no excepcional interesse público vinculada ainda no 

Processo Licitatório nº 019/2019, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019, tipo menor preço por 

Item, homologada no dia ____/____/2019, e rege-se por todas as disposições contidas naquele Edital, bem como 

as disposições da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/2002. 

2 - DO OBJETO 

2.1. O presente CONTRATO, tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E 

MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme Classificação Final dos Itens por Centro de Custo e Proponentes: 

3 – DO REGIME DE EXECUÇÃO/ENTREGA DOS PRODUTOS E DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

3.1. Os materiais deverão ser entregues (tantas quantas forem necessárias), de acordo com a necessidade da 

Secretaria Municipal de Saúde. 
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3.2. Feita a solicitação pelo Setor de Compras a CONTRATADA terá o prazo de 08 (oito) dias corridos 

para sua entrega no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde. 

3.3. Em caso do prazo acima estipulado coincidir com feriados, pontos facultativos, sábados ou 

domingos, a entrega deverá ocorrer no 1º (primeiro) dia útil após. 

3.4. As entregas deverão ser por conta e risco da CONTRATADA, nas quantidades solicitadas e deverão estar 

obrigatoriamente acompanhados dos competentes documentos fiscais, devidamente discriminados com 

todos os produtos, marcas e respectivos valores. 

3.5. É de responsabilidade da CONTRATADA a substituição dentro de no máximo 05 (cinco) dias corridos, 

depois do comunicado pela Secretaria Municipal de Saúde, de qualquer produto fora das especificações, 

deteriorados, avariados ou danificados e inclusive se constatados danos 

nas embalagens e, ainda, que apresentem deterioração quando da abertura da embalagem, por um outro 

produto de igual qualidade ou superior, sem quaisquer ônus para a Administração Municipal. 

3.6. O prazo de validade dos produtos fornecidos deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) 

meses contados a partir da data de entrega, deverá estar especificada na embalagem, a data de fabricação e o 

prazo de validade dos produtos. 

3.7 Em caso de não cumprimento dos itens 3.1 ao 3.6, a contratante procederá à notificação extrajudicial da 

contratada, por meio dos contatos comerciais/oficiais fornecidos pelas partes contratantes, por meio de 

e-mail e/ou “whats app”. 

3.8 As partes contratantes autorizam e reconhecem todas as comunicações/notificações e demais intimações 

procedidas/feitas através dos contatos comerciais/oficiais forncidos, sejam por e-mail e/ou whatsapp, dando 

como ciente as mensagens recebidas após decorridos o prazo de 24h (vinte e quatro horas) do seu envio. 

3.9 Os prazos estipulados nas comunicações/notificações/intimações procedidas na forma dos itens 3.7 e 3.8 

começarão a correr após 24h (vinte quatro horas) do seu envio. 

3.10 Todas as notificações extrajudiciais por descomprimento das obrigações contratuais dos itens 3.1 a 3.6, 

dar-se-ão exclusivamente, por meio de e-mail e/ou whatsapp, procedidas através dos contatos 

comerciais/oficiais, dispensando-se a notificação física por meio de cartório extrajudicial e/ou correios.  

4 – DO PAGAMENTO 

4.1. O pagamento, decorrente do fornecimento dos produtos desta licitação, será efetuado em até 30 

(trinta) dias corridos mediante crédito em conta corrente, contados do seu recebimento, após a apresentação 

da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor 

competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado 
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com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n.° 8.666/93 e alterações. 

4.2. Deverá constar no documento fiscal o numero da licitação – Pregão Presencial 008/2019; bem como, nº 

da Conta Corrente e Agencia bancária, da empresa, sem os quais o pagamento ficará retido por falta 

de informações. 

4.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a 

CONTRATADA tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir 

da data da reapresentação do mesmo. 

4.4. A Prefeitura Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente, a nenhum 

compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 

4.5. A Prefeitura Municipal efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os 

pagamentos à CONTRATADA. 

4.6. Estima-se em R$ _____________ (_______________________________________) o valor do presente CONTRATO 

tomando como base os preços licitados. 

5 - DO REAJUSTE. 

5.1. Os preços propostos poderão variar no decorrer do ajuste entre a data do término da validade da 

proposta e as de efetiva entrega a fim de prevalecer o equilíbrio da equação econômica financeira, devendo a 

contratada solicitar, através de requerimento formal, o pedido de recomposição de preços demonstrando os 

valores reais, instruído com cópias de notas fiscais de compra e demais documentos, caso em que a 

municipalidade irá proceder a revisão se efetivamente comprovada. 

5.2. O pedido de recomposição de preços não exime a Contratada da responsabilidade  contratual de entrega 

nos prazos estipulados no neste contrato sob pena de incorrer no presente em mora e inadimplemento com a 

aplicação das penalidades previstas no presente edital, inclusive a rescisão contratual. 

6 - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA 

6.1. O presente CONTRATO, terá o prazo de duração 12 (doze) meses, iniciando se na data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo. 

6.2. O Contrato poderá ser prorrogado obedecendo ao art. 57 da Lei 8.666/93 e sua obrigações, através de 

Termo Aditivo e deverá se justificar por escrito. 

7 - DAS MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS 

7.1. Qualquer modificação das condições estabelecidas neste instrumento só poderá ser determinada pela 

CONTRATANTE, através de aditamento, atendendo ao disposto nas Leis Federais n.º 8.666/93 e suas 
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alterações. 

8 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

8.1. Os recursos para fazer face às despesas advindas, do presente CONTRATO são oriundos da 

dotação orçamentária prevista no Orçamento Municipal vigente, conforme descrito abaixo: 

20 13 13 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

20 – Seguridade Social 

10.302.0210.2059 – ASSISTÊNCIA HOSPITALARE AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

Elementos de Despesas: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO; 

Fonte de Recursos: 0.1.40/002.001 ou 0.01.29/002.001 – Recursos Próprios/SUS.  

9 - DA RESCISÃO 

9.1. O CONTRATO, poderá ser rescindido uni ou bilateralmente, sendo que o primeiro caso somente pôr parte 

da CONTRATANTE, atendida a conveniência administrativa ou na ocorrência dos motivos alentados nos 

artigos 79 e seguintes da Lei Federal 8.666/93. 

9.2 A contratante poderá proceder á rescisão contatual em caso de proceder a notificação extrajudicial nos 

termos dos itens 3.7 e 3.9 e não atendidas as determinações/solicitações/requerimentos nos prazos 

estipulados. 

9.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa 

prevista no artigo 77 da Lei Federal 8.666/93. 

10 - DA CLÁUSULA PENAL  

10.1. Nos termos do Art. 86 da Lei n.º 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre 

o valor do valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do 

objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

10.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das 

condições avençadas, a Licitante ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n.º 

8.666/93: I- advertência; II-multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, III- suspensão temporária de 

participar de licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 02 (dois) 

anos, e IV-declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

10.3. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o 

Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, 

desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 

pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.  
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11- DOS CASOS OMISSOS 

11.1. Os casos omissos como as dúvidas serão resolvidas com base na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, e 

no Edital de Pregão Presencial n.º. 008/2019, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento 

ainda que delas não se faça aqui menção expressa. 

12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. A CONTRATADA, se compromete em apresentar, sempre que solicitada, documentos fiscais que 

comprovem a regularidade com os Tributos Federais, Estaduais e Municipais, bem como com os Encargos 

Sociais, gerados em função da execução do objeto do presente CONTRATO. 

12.2. A CONTRATADA no ato de celebração do presente CONTRATO, firma termo de responsabilidade geral e 

irrestrita pela procedência dos produtos e qualidade durante a execução objeto deste CONTRATO. 

12.3. O objeto do presente CONTRATO poderá sofrer acréscimos ou supressões em conformidade com o 

estabelecido nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

12.4. A contratada deve manter durante a execução do Contrato, todas as CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E 

QUALIFICAÇÃO exigidas na licitação (art.55, inciso XIII da Lei nº 8666/93) inclusive manter em dias 

suas obrigações, de forma a garantir a plena e contínua execução deste Contrato.  

 

12.5. O CONTRATANTE fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários no fornecimento dos materiais, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

inicialmente estipulado no CONTRATO. 

12.6. O CONTRATANTE se obriga a: 

a) Designar fiscais servidoras MICKAELLE DE BASTOS CARVALHO –, sob o numero de matricula 

010660 como FISCAL TITULAR, e a servidora, MARINA SILVA PEDROSA sob o numero de matricula 

010713 como FISCAL SUPLENTE, para representá-la perante a CONTRATADA, para todas as questões 

que envolvam o presente Termo de CONTRATO e ADITIVOS. 

 

13 - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO - A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus 

adiamentos na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela 

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

quadro de aviso da Prefeitura Municipal de Redenção e Câmara Municipal, obedecendo ao art. 74 da Lei 

Orgânica do Município, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja seu valor.     

14 - DO FORO 

14.1. Com a renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam, fica eleito o FORO da Comarca de 
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Redenção – PA., para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes deste CONTRATO, cabendo à parte 

vencida em demanda judicial pagar os honorários de advogado da parte vencedora, na base de 20% (vinte pôr 

cento) sobre o valor da ação, além das custas processuais, emolumentos e demais combinações. 

E, por estarem as partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, de pleno acordo com o disposto neste 

instrumento, assinam-no na presença das duas testemunhas abaixo, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma. 

Redenção - PA, _____ de ____________ 2019. 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO – PA         EMPRESA CONTRATADA. 

              SECRETARIO DE SAÚDE                                      Sócio-Gerente 

     CONTRATANTE.                 CONTRATADO. 

 

 

Testemunhas: 

 

______________________________________________________________                ____________________________________________________________ 

CPF/MF        CPF/MF. 
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ANEXO III 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 019/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2019 
 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Nome da Empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, 

sediada _____(endereço completo)_____________________, por seu representante 

abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei, nos termos do inciso VII, 

artigo 4º da Lei Federal 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos 

da habilitação exigidos no Edital de Pregão Presencial nº 008/2019. 
 
 

local e data. 
 
 
 

___________________________________________ 

Nome e Ass. do Rep. Legal da empresa e CNPJ 
 

 
 

 
 
 
OBS: ENTREGAR JUNTO AO CREDENCIAMENTO. 
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ANEXO IV 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 019/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2019 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 

ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI 9.854/99. 

 
 

 
 

........................................ (nome da empresa licitante), inscrito no CNPJ 

nº............................., por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr.(a)................................ portador(a) da Cédula de Identidade 

nº........................... e do CPF nº......................................., declara, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854, 
de 27.10.99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em Trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 14 (quatorze) 

anos, salvo na condição de menor aprendiz. 
 

Ressalva (se for o caso): emprega menor, a partir de quatorze anos, na 

condição de aprendiz. 
 

________________________________ 

(local e data) 
 
 
 
 

 
____________________________________________ 

Nome e número da Carteira de Identidade ou documento legalmente 

aceito do responsável pela empresa. 



 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 
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ANEXO V 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 019/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2019 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a) 

_____________________________________________________________, portador(a)  

do Documento de Identidade n.º ____________________, inscrito no CPF sob o 

nº _____________________, como representante da empresa _____________________, 
inscrita no CNPJ sob o nº __________________, para participar da licitação 
acima referenciada, instaurada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO- PA, 
na qualidade de representante legal, outorgando-lhe plenos poderes para 
pronunciar-se em nosso nome, bem como formular proposta comercial, 
efetuar lances, assinar documentos, manifestar-se em nome da empresa, 
requerer vista de documentos e propostas, interpor recurso e praticar 
todos os atos inerentes ao certame, a que tudo daremos por firme e valioso. 
 
 

Local e Data 

 
 

Assinatura: _________________________________________________________ 

Nome legível: _______________________________________________________ 

Qualificação: __________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
Atenção: Reconhecer firma. 
 

 

 

 

 
 
 



 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 
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ANEXO VI 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 019/2019. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2019. 
 

MODELO DE CARTA PROPOSTA PARA FORNECIMENTO. 

À Prefeitura Municipal de Redenção- PA. 

Prezados Senhores, 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 – Comissão de Licitações – Carta - 
Proposta de Fornecimento. Apresentamos nossa proposta para 
fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo 01, que 
integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
REPRESENTANTE E CARGO: 
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 
ENDEREÇO e TELEFONE: E-MAIL 
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 
 
2. CONDIÇÕES GERAIS 

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório 
que rege a presente licitação. 
 

 
 
 
 
 
 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)  
 

2.2. A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de 

abertura do Pregão. 

 

2.3. O Prazo de Entrega é de 08 (dias) dias corridos, a partir da emissão da 

nota de empenho. 
 

2.4. O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao 

pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, 

taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre a prestação de serviços. 
LOCAL E DATA 

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 

(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA). 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
UND 

 
QTD 

 
MARCA 

Valor 
Unitário - 

R$ 

Valor 

Total - R$ 

1       
2       



 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 
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ANEXO VII 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2019. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019. 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (XXXXXXX), sediada (Endereço Completo), de

clara, sob as penas da Lei, que 
até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e partic
ipação no presente processo, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

(Local e Data) 

 
______________________________________________ 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa  
proponente e carimbada com o 

número do CNPJ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 
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ANEXO VIII 

COMPROVANTE DE RECIBO DO EDITAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA 

Recibo do Edital Pregão Presencial 008/2019 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E 

MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA 

ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

Declaro Recebimento do Edital Supra Citado. 

 

Empresa: ____________________________________________ 

CNPJ: _____________________________ 

Endereço: ________________________________________  

Cidade: ________________ Setor: ____________________ 

Telefone: _______________________ 

Fax: 

E-mail do representante: ________________________________ 

Nome do representante: _________________________ CPF: 

______________________ 

 

       

    

 

    Assinatura: _____________________________________Data:    /    / 

 

 



 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 
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ANEXO IX 

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 

Nome: 

Razão social: 

Endereço completo: 

Telefone (fax): 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2019 

 PREGÃO Nº 008/2019

  

A empresa _______________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. _______________, 

sediada na (endereço), ____, (bairro) - (cidade), por intermédio de seu representante 

legal, ______________, Sócio Administrador, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 

____________ e do CPF n.º _____________, Telefone (94) _____________, DECLARA, 

especialmente para o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019, que em seu 

quadro societário, cotistas ou dirigentes não compõe nenhum integrante que tenha 

parentesco com servidor do órgão licitante, ou cônjuge, companheiro, parente em linha 

reta e colateral, consanguíneo ou afim de servidor público do órgão ou entidade 

licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da 

comissão de licitação, pregoeiro ou autoridade ligada à contratação, conforme 

disposições previstas na legislação vigente. 

 

Data e local: 

 

                         ____________________________________ 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 


