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PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 012/2020 - PMA 

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2020 – PMA 
 

EDITAL 

 

PREÂMBULO  

O MUNICÍPIO DE ANAJÁS, torna público que realizará a licitação na modalidade de Pregão 
Presencial, tipo menor preço por item, conforme descrito neste Edital, em conformidade com a Lei 
nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e com as normas subsidiárias da Lei n°. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores.  

Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, definidos neste 
Edital, deverão ser entregues no local, data e horário a seguir:  

LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL – Prédio da Prefeitura Municipal de 
Anajás - Av. Pedro José da Silva, nº 01, Centro, CEP. 68.810-000, Anajás – Pará.  

DATA: 03/03/2020 HORÁRIO: 09H00min 

 

As condições estabelecidas por esta licitação estão enumeradas a seguir:  
 

1. OBJETO 

1.1 – O presente Pregão tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
LOCAÇÃO DE ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS 
NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificações e condições 
constantes deste Edital e da Planilha de Especificações e Quantidades. 

  

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1 – Poderão participar deste Pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências 
constantes deste Edital e seus Anexos.  

2.2 – Não poderá participar, direta ou indiretamente, desta licitação:  

2.2.1. Empresas que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, 
liquidação, estrangeiras que não funcionem no país, nem aquelas que tenham sido declaradas 
inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital, 
bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com o 
Município. 

2.2.2.  Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 
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2.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

2.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

2.2.5. Empresas constituídas em consórcios; (Por não se tratar de objeto complexo); 

2.2.6. Pela simples participação no presente processo licitatório, a empresa estará aceitando 
todas as condições estabelecidas no edital.   

 

DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1 – No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, o representante da 
proponente deverá apresentar, inicialmente em separado dos envelopes, documento que o 
credencie a participar desta licitação respondendo por sua representada, devendo ainda, 
identificar-se civilmente exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente com 
foto.  

3.1.1 – O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público ou instrumento particular de 
procuração, no qual conste expresso poder para formular ofertas e lances de preços verbais, dar 
descontos assinar atas e planilhas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em 
nome do proponente/outorgante (conforme Anexo I). 

3.1.1.1 – Em caso de credenciamento por procurador ou em caso de substabelecimento é 
obrigatório a apresentação da Procuração original que concede poderes ao Procurador.  

3.1.1.2 – No caso de representação por sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 
proponente, tal condição deverá ser demonstrada mediante apresentação de documento de 
identificação civil, acompanhando do respectivo Contrato ou Estatuto Social, no qual estejam 
expressos seus poderes para individualmente exercer direito e assumir obrigações em nome da 
empresa. 

3.1.1.3. No caso de Microempreendedor Individual apresentar o documento de identidade com 
foto e o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, disponível em 
http://www.portaldoempreendedor.gov.br. 

3.1.1.4. Deverão apresentar, também, declaração de que ostentam a condição de MEI, ME e 
EPP, que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no § 4º do art. 3º da Lei nº 
123/2006 

4. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

4.1 – A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os 
Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo com a 
Lei nº. 10.520/02, em conformidade com este Edital e seus anexos, no local e horário já 
determinado.  

4.1.1 – A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados em dois 
envelopes distintos e fechados, contendo os seguintes sobrescritos: 
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RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
 

ENVELOPE “A” – PROPOSTA DE PREÇOS 
ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
4.2 – Antes do início da sessão, os interessados deverão comprovar por meio de instrumento próprio, 
conforme Condição 3 deste Edital, os poderes para formulação de lances verbais, sob pena de não 
poder ofertar lances, descontos e para a prática dos demais atos do certame. 
4.3 -  Uma vez entregues os credenciamentos e identificados todas as proponentes presentes, não 
será permitida a participação de retardatários.  
4.4 -   Aberta à sessão, o interessado, pelo seu representante legal, apresentará a declaração dando 
ciência o Pregoeiro de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, (conforme Anexo II) e 
entregará os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação, procedendo-
se à imediata abertura dos envelopes de propostas de preços e à verificação da conformidade destas 
com os requisitos estabelecidos neste Edital, desclassificando àquelas cujos preços estejam acima 
dos estimados pela Administração Municipal. 
 
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1 - A proposta de Preços e os documentos que a instruir, deverá ser apresentada por meio de carta 
datilografada ou impressa, em uma única via sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, 
numerada sequencialmente, preferencialmente em papel timbrado proponente, redigida com clareza 
em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, datada, assinada na 
última folha e rubricada nas demais pelo proponente ou seu representante legal.  
5.2 – A Proposta de Preços deverá:  
5.2.1 – Indicar nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax e endereço 
eletrônico (e-mail) se houver, para contato.  
5.2.2 – Prazo de validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
5.2.3 – Ser apresentada com cotação de preços em moeda nacional (Real), expressa em algarismos e 
por extenso, válidos para a data de apresentação e pelo prazo de vigências da proposta.  
5.2.4 – Conter planilha de preços, com os preços por Item e global em algarismos e por extenso, pelos 
qual o proponente compromete-se a entregar o objeto constante deste Edital, conforme as 
especificações constantes na Planilha de Especificações e Quantidades. Havendo divergência entre 
os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão os valores por extenso. 
5.2.5 – Prazo de entrega do objeto da licitação Condição 14 deste Edital.  
5.2.6 – Declaração informando as especificações dos produtos, que permitam a avaliação por parte do 
Pregoeiro, comprometendo-se a proponente a entregar rigorosamente os produtos descritos em sua 
proposta, de acordo com o Edital.  
5.2.7 – Não será aceito declarações genéricas tais como os produtos em conformidade com o Edital, 
devendo o proponente declarar em sua proposta comercial todas as exigências previstas no subitem 
5.2.6 deste Edital.  
5.2.8 – Em caso de divergência entre os valores unitários e valores globais serão considerados os 
primeiros, estando autorizada o Pregoeiro a proceder aos cálculos aritméticos para obtenção do valor 
global total.  
5.2.9 – Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços, sendo vedada à utilização de 
qualquer elemento, critério ou fator sigiloso ou subjetivo que possa, ainda que indiretamente, elidir o 
princípio da igualdade entre os proponentes ou induzir o julgamento a ter mais de um resultado.  
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5.3 – Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos emitidos da proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerado pleito 
de acréscimos, a esse ou a qualquer titulo. 
5.4 – A apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte do proponente, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  
5.5 – O fornecedor deverá substituir os produtos entregues com problemas quanto as suas validades 
ou que apresentar adulteração de qualidade ou que venha sofrer eventual alteração de suas 
características dentro de seus prazos de validades, quando for o caso.  
5.6 – À proposta escrita no que concerne ao objeto condições de execução, prazo de entrega, prazo 
de validade da proposta, não será objeto de alteração. Apenas os preços cotados poderão ser 
revistos, para fins de oferta de lances.  
5.7 – Quando na proposta de preços não constar o prazo de entrega e o prazo de validade, 
entende-se que estão aceitos os constantes do edital. 

 
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
6.1 – Serão desclassificadas as propostas que: 
6.1.1 – Apresentam preços ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.   
6.1.2 – Não atendam às exigências do Edital e seu Anexo e sejam omissas ou apresentem 
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.   
6.1.3 – Com preços excessivos, assim considerados aqueles cujo valor seja superior ao estimado pela 
Administração Municipal.  
6.1.4 – Que apresentarem preços manifestamente inexequíveis, em termos análogos aos do art. 48, 
inciso II da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.  
6.2 – A classificação das propostas será pelo critério do menor preço por item.  
6.2.1 – Concluída a fase de classificação, o Pregoeiro dará início à etapa de oferecimento verbal de 
lances pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva em valores distintos e 
decrescentes.  
6.2.2 – Será classificado pelo Pregoeiro para participar da etapa competitiva de lances verbais, o 
proponente que apresentar proposta aceitável e de menor preço por item e os proponentes que 
apresentarem propostas com valores até 10% (dez por cento) superior àquele. Se não houver pelo 
menos 03 (três) ofertas de acordo com esta condição, serão classificadas as melhores propostas 
subsequentes, até o máximo de 03(três).  
6.3 – Aos proponentes classificadas conforme subitem 02 será dado oportunidade para nova disputa, 
por meio de lances verbais, sucessivos, de valores distintos e decrescentes em relação à proposta de 
menor preço.  
6.3.1 – A desistência de apresentar lance, oralmente, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará 
exclusão do proponente da fase competitiva e a impossibilidade de vir a formular lances na rodada 
subsequente, salvo do que propôs o menor preço, se este não for superado pelas novas ofertas. 
6.3.1.1 – O silêncio do representante do proponente ou não formulação do lance, após a terceira 
chamada do Pregoeiro, implica desistência de apresentá-lo.  
6.3.2 – A fase de lances verbais não ultrapassará o limite máximo de 10 (dez) minutos para cada item, 
prorrogáveis por mais 05 (cinco) minutos, a critério do Pregoeiro, quando houver muitos proponentes. 
6.4 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes na Condição 11 deste Edital, sem prejuízo das demais cominações legais. 
6.5 – Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva e serão ordenadas as ofertas, 
exclusivamente pelo critério de menor preço por item.  
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6.6 – O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da primeira classificada, 
decidindo motivadamente a respeito. Sendo aceitável a proposta, o Pregoeiro dará por encerrada a 
etapa competitiva e ordenará as ofertas.  
6.7 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas todas as ofertas, o Pregoeiro procederá à abertura 
do envelope contendo os documentos de habilitação do proponente que apresentou a melhor 
proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no Edital.  
6.8 – Constatado o atendimento pelo às exigências editalícias, o proponente será declarado vencedor.   
6.9 – Se a melhor oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, 
examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração da melhor proposta, 
sendo o respectivo proponente, uma vez habilitado, declarado vencedor.  
6.10 – Nas situações dos subitens 6.6 e 6.9, deste Edital bem como quando houver apenas uma 
proposta escrita ou não forem formulados lances oralmente, o Pregoeiro deverá negociar diretamente 
com o representante do proponente para que seja obtido um menor preço.  
6.11 – O resultado da sessão objetivará a lavratura de ata circunstanciada, na qual serão registradas 
as ocorrências relevantes e a sequência legal dos atos, em rigorosa ordem cronológica e que, ao final, 
será assinada pelo Pregoeiro e pelos representantes dos proponentes presentes. 
 
7. DA HABILITAÇÃO 
 
7.1 – As empresas devidamente CADASTRADAS ou NÃO CADASTRADAS no Cadastro Geral de 
Fornecedores da Prefeitura Municipal de Anajás apresentarão os seguintes documentos de 
Habilitação, em única via, conforme condições a seguir: 
 
RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
7.1.1 – Registro comercial em se tratando de empresa individual:  
7.1.2 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em valor devidamente registrado, para as 
sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações acompanhando dos documentos 
comprobatórios de eleição de seus administradores;  
7.1.3 – Inscrição do ato constitutivo, devidamente registrado, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício, para as sociedades simples e demais entidades;  
7.1.4 – 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  
7.1.5 – O Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitida pela CPL da Prefeitura Municipal de 
Anajás, em validade, substitui apenas a documentação referente aos subitens 7.1.1 a 7.1.3, para os 
proponentes CADASTRADOS.  
7.1.6 – Os documentos indicados nos itens 7.1.1 a 7.1.3, deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva. 
 
RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 
7.1.7 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).  
7.1.8 – Prova de Inscrição na Fazenda Estadual.  
7.1.9 – Prova de Inscrição na Fazenda Municipal.  
7.1.10 – Prova de regularidade com a Fazenda Nacional e a Seguridade Social, através da 
apresentação dos seguintes documentos:  
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7.1.10.1 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão Conjunta de 
Débitos relativos a tributos Federais e a Dívida Ativa da União, conforme Decreto Federal nº 5.512 de 
15/08/2002, admitindo-se que seja emitida via Internet no original, em validade;  
7.1.10.2 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando a situação regular da proponente, no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
lei, em validade; 
7.1.11 – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e prova de regularidade para com a 
Fazenda Municipal do domicilio ou sede da proponente, em validade;  
7.1.11.1 – A aceitação de certidões emitidas via Internet ficará sujeita à confirmação de sua validade 
mediante simples consulta “on line” ao cadastro emissor respectivo pelo Pregoeiro, devendo emiti-las 
e juntá-las aos autos.  
7.1.12 - Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social 
devidamente autenticados com o selo do Contador competente (Declaração de Habilitação 
Profissional – DHP), conforme disposto na Resolução CFC nº 871 de 23/03/00, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação 
dessa documentação e proposta de preços exigidos neste Edital. No caso ainda de proponente 
constituído como Sociedade Anônima, deverá, obrigatoriamente, comprovar que o Balanço Patrimonial 
está arquivado na Junta Comercial da sua Sede ou Domicilio, conforme estabelece o art. 289, § 5º, da 
Lei nº 6.404/76. Nesta oportunidade, o proponente deverá demonstrar sua boa situação de liquidez, 
através da seguinte fórmula financeira: 
 

IGL = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL À LONGO PRAZO 
PASSICO CIRCULANTE + EXIGÍVEL À LONGO PRAZO 

 
7.1.12.1 – Somente serão habilitados os proponentes que apresentarem índice de liquidez 
Permanente igual ou maior a 1,00 (um) ou que, quando não apresentarem o índice mínimo exigido, 
comprovarem possuir capital mínimo ou valor de patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por 
cento) do valor da proposta apresentada, devendo-se essa comprovação ser feita relativamente à data 
da apresentação da proposta na forma da Lei.  
7.1.13 – Certidões Negativas de Falências e Recuperação Judicial (conforme Lei nº 11.101/05), 
expedida pela Central de Certidões do Tribunal de Justiça ou Órgão equivalente do domicilio ou da 
sede do proponente, expedida até 90 (noventa) dias antes da abertura desta licitação; 
7.1.13.1 – Onde não houver Central de Certidões do Tribunal de Justiça, deverá ser apresentada 
Certidão emitida pela Secretaria do tribunal de Justiça ou Órgão equivalente do domicilio ou da sede 
do proponente constando a quantidade de Cartórios Oficiais de Distribuição de Pedidos de Falência e 
Recuperação Judicial (conforme Lei nº 11.101/05), devendo ser apresentadas Certidões expedidas na 
quantidade de cartórios indicadas no respectivo documento, no prazo referido no item 7.1.13.1. 
7.1.14 - Prova de regularidade fiscal e trabalhista, conforme determina a Lei nº. 12.440 de 07 de julho 
de 2011, comprovada com a seguinte Certidão: a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, 
expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho. 
 
RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
7.1.15 – Atestado de Comprovação de Aptidão Técnica, acompanhada da prova fiscal (Nota 
Fiscal/Fatura), contrato ou documento como prova do efetivo fornecimento, devendo o mesmo ter sido 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a boa e regular execução de 
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contratações similares ao objeto do Edital e seus anexos, em condições compatíveis de quantidades e 
prazos.  
7.1.15.1 – A ausência de apresentação de atestado claro legível e idôneo, conforme estabelece este 
Edital, tendo em vista o vulto da aquisição, é motivo de inabilitação, a critério do Pregoeiro.  
7.1.15.1.2 – O licitante poderá apresentar tantos atestados de aptidão técnica quantos julgar 
necessários para comprovar que já executou objeto semelhante ao da licitação. 
7.1.15.1.3 – No caso de pessoa de direito público o atestado deverá ser assinado pelo titular da pasta 
ou pelo responsável do setor competente do órgão.  
7.1.15.1.4 – A ausência de apresentação de atestado claro legível e idôneo, conforme com este Edital, 
tendo em visitas as características do objeto, é motivo de inabilitação mediante decisão motivada da 
Pregoeiro.  
7.1.16 – A documentação de habilitação dos proponentes cadastrados e não cadastrados no Cadastro 
Geral de fornecedores da Prefeitura Municipal de Anajás, deverá conter ainda:  
7.1.16.1 – Declaração de que não possui em seu quadro de pessoas e nem utilizará, sob qualquer 
pretexto, empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre; nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz, 
a partir de 14 (quatorze) anos.  
7.1.16.2 – Declaração expressa do proponente de que recebeu o edital e todos os documentos que o 
integram, dispondo de todos os elementos e informações necessárias a elaboração da proposta de 
preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação.  
7.1.16.3 – Declaração, sob as penas da Lei, de que os documentos e declarações apresentadas são 
fieis e verdadeiros.  
7.1.17 – Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente INABILITADO.  
7.1.18 – Sob pena de inabilitação os documentos apresentados deverão está em nome do 
proponente, com o nº do CNPJ e o endereço respectivo conforme segue:  
7.1.18.1 – Se o proponente for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. 
7.1.18.2 – Se o proponente for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.  
7.1.18.3 – No caso dos subitens anteriores, serão dispensados da filial aqueles documentos que 
COMPROVADAMENTE, forem emitidos SOMENTE em nome da matriz, e vice-versa. 
 
8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
8.1 – Até três dias úteis da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão.  
8.2 – O Pregoeiro decidirá no prazo de 24 horas.  
8.2.1 – A impugnação feita tempestivamente pelo proponente não impedirá de participar do Pregão até 
o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.  
8.2.2 – Acolhida à impugnação, ou determinadas às providências requeridas, será designada nova 
data para realização da sessão pública, exceto quando estas não afetarem a formulação das 
propostas.  
8.2.3 – A impugnação aos termos do instrumento convocatório, ainda que tempestiva, não terá efeito 
suspensivo. 
 
9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
9.1 – Declarado o vencedor qualquer proponente poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias consecutivos para 
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apresentação das razões do recurso, ficando os demais proponentes desde logo intimados para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do termino do prazo do 
recorrente, sendo- lhes assegurada vista imediata dos autos.  
9.1.1 – Quando o prazo de interposição de recursos administrativos ou de contrarrazões terminar em 
dia não útil, o prazo final será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.  
9.1.2 – Os recursos poderão ser interpostos no protocolo da PMA (endereço no preâmbulo) das 
8h00min às 13h00min obedecendo aos prazos legais.  
9.1.3 – Findo o prazo do item 9.1, o recurso será julgado pelo Pregoeiro, no prazo de dois dias úteis.  
9.1.4 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento, devendo a decisão mencioná-los expressamente, cabendo a autoridade designar dia, 
hora e lugar para repetição dos atos, se for o caso. 
9.2 – O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo.  
9.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do proponente importará a decadência do direito ao 
recurso.  
9.4 - O não oferecimento de razões no prazo deste edital fará deserto o recurso.  
9.5 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na PMA, no 
endereço mencionado no preâmbulo deste Edital, no horário de funcionamento da Comissão. 
 
10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
10.1 – Decididos os recursos ou concluído o processo sem eles o Presidente da CPL adjudicará o 
objeto ao proponente vencedor e fará encaminhar o processo diretamente a Prefeita Municipal de 
Anajás para homologação do procedimento.  
10.2 – Homologado o resultado, o adjudicatário será convocado a comparecer, no prazo da lei, para 
apresentar a nova proposta atualizada, com a devida recomposição dos custos unitários decorrentes 
da diminuição dos valores na fase de lances verbais ao Pregoeiro visando à celebração do contrato ou 
retirar o instrumento equivalente, devendo manter as mesmas condições de habilitação exibidas na 
licitação.  
10.2.1 – Se o vencedor do certame não apresentar situação regularidade fiscal em validade no ato da 
assinatura do contrato (ou retirada do instrumento equivalente), ou recusar-se a assiná-lo, ou sobrevier 
fato impeditivo de sua celebração, a sessão será retomada e os demais proponentes chamados, 
procedendo-se na forma prevista neste Edital, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
 
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
11.1 – O proponente que der causa ao retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, não apresentar documentos ou 
apresentar documento ideologicamente falso ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e de 
contratar com a Administração Municipal no prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.  
11.1.1 – A sanção referida no subitem 11.1, deste Edital será aplicada pela autoridade competente, 
em processo regular que assegure ao acusado o direito prévio da citação e da ampla defesa, com os 
recursos a ela inerente.  
11.2 – Pela inexecução total ou parcial do compromisso assumido, a Prefeitura Municipal de Anajás 
poderá aplicar ao fornecedor garantido a prévia defesa, as seguintes sanções:  
11.2.1 – Advertência;  
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11.2.2 – Multas moratórias de 1% (um por cento) do valor do Contrato por dia, até o trigésimo dia de 
atraso, se a entrega do objeto não for realizada na data prevista sem justificativas aceitas pela 
Administração Municipal.  
11.2.3 – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto da licitação não entregue, na hipótese 
da rescisão administrativa, se o Contratado recusa-se a entregá-lo. 
 
12. DO PAGAMENTO 
 
12.1 – O pagamento resultante da contratação será efetuado de acordo com as normas da Prefeitura 
Municipal de Anajás, de acordo com os valores propostos mediante apresentação de faturas 
devidamente atestadas por funcionário que não seja o Ordenador de Despesas. 
 
13. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
13.1 – As despesas decorrentes da prestação de serviço, o objeto desta licitação correrão à conta dos 
recursos consignados no orçamento do exercício de 2020, cujos: programa de trabalho, elemento de 
despesa e fonte, específicos, constará na respectiva Nota de Empenho: 
 
EXERCÍCIO 2020: 
 

DOTAÇÃO PROGRAMA E. DE 
DESPESA 

10 301 0200 2.048 Manutenção das Ações Atenção Básica 3.3.90.39.00   
10 302 0210 2.053 Manutenção do Centro de Saúde de Anajás – Hospital Municipal 3.3.90.39.00 

 
14. DA ENTREGA  
 
14.1 – A ENTREGA DOS PRODUTOS, será de acordo como estabelecido no Termo de Referência, 
detalhamento dos produtos, e a vigência do contrato será a partir da data da sua assinatura até dia 31 
de dezembro de 2020, podendo ser renovado através de Termo Aditivo, desde que haja interesse das 
partes contratantes. 
 
15. DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 

 
15.1 – Após a assinatura do Ato de Homologação do procedimento licitatório e da Adjudicação do 
objeto, a adjudicatária será convocada para retirar assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo de 05 
(cinco) dias, sob pena de decair do direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 
81, da Lei nº 8.666/93; podendo este prazo ser prorrogado uma única vez, por igual período quando 
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
Prefeitura Municipal de Anajás.  
15.2 – Na hipótese de não assinar o Termo de Contrato no prazo previsto no item anterior, fica 
facultado à Administração Municipal, desde que haja conveniência, proceder a adjudicação às demais 
proponentes, observando os dispostos no § 2º do art. 64 da Lei nº 8.666/93 e demais alterações 
posteriores.  
15.3 – A adjudicatária fica obrigada a aceitar nas mesmas condições editalícias e contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem no valor total do contrato em até 25% (vinte e cinco por 
cento).   
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15.4 – O objeto desta licitação será recebido na forma prevista no art. 73, da Lei nº 8.666/93 e demais 
alterações posteriores.  
15.5 - A adjudicatária deverá entregar o objeto de acordo com as especificações estabelecidas neste 
Edital e seus anexos, obrigando-se a substituir aqueles não achados conformes pela contratante.  
15.6 - A adjudicatária não poderá ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente o objeto deste Edital 
sem prévia autorização por escrito da Prefeitura Municipal de Anajás. 
15.7 – A adjudicatária deverá apresentar no ato da assinatura do Termo de Contrato, o número da 
agência e o número da conta corrente do Banco para efeito de pagamento. 
 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1 – A autoridade competente, designará o Pregoeiro que coordenará esta licitação, 
necessariamente escolhido dentre os servidores municipais, devidamente capacitado para o exercício 
da função, nos termos da Lei n° 10.520/02. 
16.2 – É facultada ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligencia destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria consta no ato da sessão pública.  
16.3 – A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões 
de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou provocação de qualquer 
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.  
16.3.1 – No caso de revogação ou anulação do procedimento licitatório ficará assegurada 
oportunidade de ampla e prévia manifestação dos interessados na forma da Lei.  
16.3.2 – A anulação pode ser declarada a qualquer tempo atingindo o contrato, se posterior à sua 
celebração.  
16.3.3 – O proponente não terá direito a indenização em decorrência de anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o seu direito quando for constada a boa-fé para ser ressarcida pelos encargos 
que tiver suportado em eventual cumprimento da obrigação decorrente da execução do objeto deste 
certame.  
16.4 – Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a 
Administração Municipal não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.  
16.5 – Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
16.6 – Quando todos os proponentes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, 
a Prefeita Municipal poderá fixar aos proponentes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentar uma 
nova documentação ou uma nova proposta escoimadas nas causas que ensejaram a inabilitação ou 
desclassificação.  
16.7 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente no mesmo horário e no local devidamente estabelecido neste Edital desde que não haja 
comunicação do Pregoeiro em contrário.  
16.8 – Fazem parte deste Edital os seguintes Anexos: 
 

 ANEXO I – MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAL  

 ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO/CREDENCIAL 

 ANEXO III – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO.  
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 ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 

 ANEXO V –- MODELO DE DECLARAÇÃO DE FIÉS E VERDADEIROS; 
 ANEXO VI -MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS DOS DOCUMENTOS DA 

LICITAÇÃO. 

 ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO. 

 ANEXO  VIII – TERMO DE REFERÊNCIA.  

 ANEXO IX – MODELO DE PROPOSTA; 

 ANEXO X -PLANILHA DE CARACTERÍSTCA / QUANTIDADES /PREÇOS. 
 
16.9 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal. 
16.10 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a verificação de suas condições de habilitação e a exata 
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão do Pregão.  
16.11 – As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados.  
16.12 – Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado por escrito, no endereço da CPL indicado no 
preâmbulo deste Edital, até 02 dois dias úteis antes da data de abertura do Pregão.  
16.13 – Nenhuma pessoa física ou jurídica ainda que credenciada possa representar mais de um 
proponente, sob pena de não participação dos proponentes representados.  
16.14 – A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.  
16.15 – Todos os documentos poderão ser apresentados com cópia autenticada por Cartório 
competente ou conferida com o original por servidor da PMA. 
16.16 – Para as demais condições de contratação, observar-se-ão as disposições constantes dos 
Anexos deste Edital.  
16.17 – Este Edital e seus anexos poderão ser examinados sem ônus para o interessado. Caso haja 
interesse, poderão ser retirados antes da realização desta licitação.   
16.18 – Os casos omissos serão resolvidos, com base da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, e 
subsidiariamente na Lei nº 8.666 e suas alterações posteriores.  
16.19 – Qualquer alusão à marca constante das especificações técnicas do objeto desta licitação, 
deverá ser considerada marca de referência, admitindo-se apresentação de similar.  
16.20 – Para dirimir as questões oriundas do presente Edital é competente o Foro da Cidade de 
Anajás/PA, com a exclusão expressa de qualquer um outro por mais privilegiado que seja. 
 
Anajás, 14 de Março de 2020. 
 
 
 

________________________________ 
OZIMAR MARTINS PALHETA 

Pregoeiro  
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ANEXO I – MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAL 
 
 

OUTORGANTE: FIRMA “A” 
 
Qualificação (nome, endereço, razão social, etc) 
 
 
 
OUTORGADO 
(NOME DO Outorgado RG) 
 
 
OBJETO:.   
 
Representar a Outorgante no Pregão nº 008/2020. 
 
PODERES   
 
Apresentar documentação e proposta, participar de sessões públicas de abertura de propostas e de 
documentos de habilitação, oferecer lances verbais, assinar ata, registrar ocorrências, formular 
impugnações, interpor recursos, prestar declaração, assinar todos os atos e quaisquer documentos 
indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

 
 
 

____________________, _______ de ____________ de 2020. 
 
 
 

EMPRESA “A” 
 
 

______________________________  
CARGO E NOME 
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO/HABILITAÇÃO 
 
 
 

Declaro para os devidos fins junto à CPL que cumpro plenamente os requisitos de habilitação. 
 
 

_____________________,______ de _______________ de 2020.  
 
 
 
 

  ___________________________________  
EMPRESA / REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO III  
 

MINUTA DO CONTRATO Nº ................./20.....PMA 
 
 

TERMO DE CONTRATO Celebrado entre O MUNICÍPIO DE 
ANAJÁS, e a empresa......................, na forma abaixo: 

 
Aos............(.......)dias do mês de..................de..................nesta cidade de Anajás-PA, O MUNICÍPIO 
DE ANAJÁS, neste ato representada por sua Titular, a Senhora (nome, contratando)........................, 
nacionalidade, estado civil, profissão do titular do órgão que realiza a contratação), residente e 
domiciliada nesta cidade, na..................(rua/avenida), nº portador da Cédula  doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE e do outro lado ......................(nome CONTRATADO, pessoa jurídica 
da direito privado), sediada na cidade de ................, na ......................, nº..............., inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, sob o nº ..........................., neste ato representado por 
seu Representante Legal o Senhor (nome), (nacionalidade), (estado civil), domiciliado na ..................... 
(rua/avenida), nº..........,......... portador da Cédula de Identidade nº ...................... e do CPF nº 
.................., em consequência do resultado da Licitação, na modalidade ....................... de Nº 
.............../201...., é assinado o presente TERMO DE CONTRATAÇÃO DE 
................................................., que se regerá pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 
comas alterações introduzidas pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1993, e pelas cláusulas e 
condições seguintes: 
 
PRIMEIRA: OBJETIVO – Por meio deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar ao 
CONTRATANTE o fornecimento de.........................(discriminar o objeto), conforme a proposta datada 
de ....................., que se encontra rubricada pelas partes e passa a integrar o presente instrumento, 
como se nele estivesse transcritos. 
 
SEGUNDA: RECEBIMENTO - provisoriamente e definitivamente como disposto no art. 73, da Lei nº 

8.666/93. 
 
TERCEIRA: OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – A CONTRATADA é obrigada a adotar 
todas as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da 
execução contratual. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificam vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, nos prazos e condições 
estabelecidas no Termo de Referência. 
 
QUARTA: CONTRATADA é única, integral e exclusiva responsável, por todos os danos e OUTRAS 

RESPONSABILIDADES DA CONTRATAÇÃO – A prejuízos, CONTRATANTE  ou a terceiros, 
decorrente de sua culpa ou dolo na execução dos de qualquer natureza, causados direto ou 
indiretamente ao  serviços, objeto deste contrato e quaisquer que tenham sido as medidas preventivas 
adotadas, respondendo por si e seus assessores, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização  ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA é também responsável por todos os encargos e 
obrigações concernente às legislações social, trabalhista, tributária, fiscal, comercial, securitária, 
previdenciária que resultem ou venham a resultar a execução deste contrato, bem como por todas as 
despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários extraordinários (diurno e 
noturno), despesas com instalações e equipamentos necessários aos serviços e, em suma, todos os 
gastos e encargos com material e mão-de-obra necessários a completar realização dos serviços. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
decorrentes das legislações mencionadas no parágrafo primeiro, não transfere a CONTRATANTE a 
responsabilidade de seu pagamento, nem pode onerar o objeto do contrato ou restringir a 
regularização e uso do equipamento reparado. 
 
QUINTA: PRAZO DA EXECUÇÃO: O prazo de duração do termo ora contratados é de ___________, 

contados a partir da assinatura e posterior publicação de seu extrato no Diário Oficial. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: O CONTRANTANTE é obrigado a rejeitar, no todo ou em parte, os produtos 
em desacordo com o contrato. 
 
SEXTA: DO PREÇO 
Pelos produtos ora contratados a contratada receberá o valor de R$-------------------------- 
 
SÉTIMA: DA FORMA DE PAGAMENTO – O pagamento à CONTRATADA será efetuado na forma da 
Lei 8.666/93, mediante apresentação de faturas devidamente atestadas pelo setor competente da 
CONTRATANTE, faturas essas que serão processadas e pagas segundo a legislação vigente, 
devendo nesta oportunidade ser comprovado o recolhimento dos encargos previdenciários 
decorrentes desse contrato. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: A inadimplência da CONTRATADA quanto aos recolhimentos dos encargos 
previdenciários, autoriza o Contratante, na ocasião do pagamento, a retenção das importâncias 
devidas, como garantia, até a comprovação perante a fiscalização, da quitação da dívida, na forma do 
parágrafo primeiro, do art. 31 da Lei nº 8.212/91. 
 
OITAVA: GARANTIA DA EXECUÇÃO – A CONTRATADA garante a execução do objeto do contrato, 

comprometendo-se a corrigir qualquer defeito que se verifique no prazo de ................. da data da 
conclusão dos mesmos. 
 
NONA: VALOR – O valor global do presente contrato é estimado em R$: ....................... 

 
DÉCIMA: PENALIDADES – Em caso de inexecução total ou parcial, execução imperfeita ou qualquer 
inadimplemento ou infração contrário a CONTRATADA, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal, ficará sujeito às sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As penas acima referentes serão impostas pela autoridade competente, 
assegurado à CONTRATADA a prévia e ampla defesa na via administrativa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: MULTAS – Serão aplicadas as seguintes sanções pecuniárias: 
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I – Multa moratória de 1% (um por cento) do valor do Contrato por dia, até o trigésimo dia de atraso, se 
o objeto não for entregue na data prevista, sem justa causa aceita pela Prefeitura;  
II – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato não realizado, em caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida.  
III – Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total da 
obrigação assumida.  
IV – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa da adjudicatária em 
assinar o contrato. 
 
DÉCIMA PRIMEIRA: RESCISÃO DO CONTRATO – O presente contrato poderá ser rescindido em 
uma das hipóteses elencadas pelo art. 78, por meio de uma das formas prescritas pelo art. 79, ambos 
os artigos da Lei nº 8.666/93. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO CONTRATANTE – A rescisão 
determinada por ato unilateral da CONTRATANTE acarretara as seguintes consequências, sem 
prejuízo das sanções pertinentes reconhecendo a CONTRATADA, desde já, os direitos de 
CONTRATANTE de: 
 
1. Assunção imediato do objeto deste contrato no estado em que se encontrar, por ato seu;  
2. Ocupação e utilização, se for o caso, do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 
envolvidos na execução deste contrato;  
3. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados ao 
CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: A aplicação das medidas previstas aos itens 1 e 2 desta cláusula fica a critério 

do CONTRATANTE, que poderá dar continuidade ao serviço por execução direta ou indireta. 
 
DÉCIMA TERCEIRA: CESSÃO – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou 
transferência, total ou parcial.   
 
DÉCIMA QUARTA: Pela inadimplência das obrigações contratuais, a Contratada, caso não sejam 
aceitas suas justificativas, estará sujeita as penalidades previstas nos arts. 81 e 86 a 88 do Estatuto 
das Licitações Públicas. 
 
DÉCIMA QUINTA: DOS RECURSOS – Da penalidade aplicada caberá recurso por escrito, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis da notificação a Prefeita Municipal, ficando sobrestada a mesma até o 
julgamento do pleito, nos termos do art. 109, do Estatuto das Licitações Públicas, Lei nº 8.666/93.   
 
DÉCIMA SEXTA: ALTERAÇÃO DE CONTRATO – O presente contrato poderá ser alterado, com as 
devidas justificativas, por meio de aditamento, nos casos apontados pelo art. 65 da Lei nº 8.666/93.   
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas o condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na compra ora contratada, em até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado.    
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PARÁGRAFO SEGUNDO: No caso de supressão, se a CONTRATADA já houver executado, estes 
deverão ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovada, 
podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão desde que 
regularmente comprovados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem 
como a superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a data de apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados implicarão a revisão destes para mais 
ou para menos, conforme o caso.   
 
PARÁGRAFO QUARTO: Incumbe obrigatoriamente à CONTRATADA comunicar ao CONTRATANTE 
os eventos previstos no parágrafo anterior e repassar-lhe os acréscimos ou diminuição dos preços dos 
serviços ora contratado sob pena, de no caso de redução do valor dos serviços, ser obrigada a 
indenizar imediatamente o CONTRATANTE com a cominação das demais penalidades cabíveis.   
 
DÉCIMA SÉTIMA: DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO - O preço proposto será reajustado, por 
acordo das partes, buscando sempre o equilíbrio financeiro do contrato, sempre observando os índices 
de reajuste aprovados pelo Governo Federal.    
 
DÉCIMA OITAVA: DOCUMENTAÇÃO – A CONTRATADA e seu representante legal apresentaram 
neste ato os documentos comprobatórios de suas condições jurídico-pessoais indispensáveis à 
lavratura do presente, inclusive a comprovação de regularidade com a Seguridade Social, com 
apresentação de certidão negativa de débitos previdenciários e do FGTS. 
 
DÉCIMA NONA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO – As despesas com a execução do 

presente contrato correrão, no presente exercício de 2020, à conta da seguinte dotação orçamentária: 
 
 
 
VIGÉSIMA: FORO - O foro do presente contrato é o desta cidade de ANAJÁS, com expressa renúncia 
da CONTRATADA a qualquer outro que tenha ou venha a ter, por mais privilegiado que seja. 
 
VIGÉSIMA PRIMEIRA: PUBLICAÇÃO – O CONTRATANTE obrigar-se a prover às suas expensas, 

devendo nesta data providenciá-la a publicação na forma de extrato, do presente contrato, no Diário 
Oficial a contar do quinto dia útil do mês subsequente ao da assinatura.   
 
VIGÉSIMA SEGUNDA: CLÁUSULA ESSENCIAL – A CONTRATADA está obrigada a manter, durante 

toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
VIGÉSIMA TERCEIRA: NORMAS APLICÁVEIS - O presente Contrato rege-se por toda legislação 

aplicável à espécie e ainda pelas disposições que a complementarem, alterarem ou regulamentarem, 
especialmente a Lei Federal n° 8.666/93. 
 
 
ANAJÁS (PA), ---- de ---------------------- de 20----. 
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CONTRATANTE 
MUNICÍPIO DE ANAJÁS 

MARIA JACY TABOSA BARROS 
PREFEITA MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 

CONTRATADA  
EMPRESA  

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 

 
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020 

 
 

A (Empresa Licitante), por seu representante legal, que para os devidos fins requeridos no 
inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal, que não tem em seus quadros de empregados, 
menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, salvo as condições de aprendiz, a 
partir de 14 anos. 

 
 
ANAJÁS-PA, ...... de ...................... de 2020. 
 
 
 
(Nome e assinatura do Responsável legal da Empresa Licitante) 
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ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE FIÉS E VERDADEIROS 

 
 
 

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020 
 
 
 
 

A (Empresa Licitante), Declara sob penas da Lei, de que os documentos e declarações apresentados 
são fieis e verdadeiros. 
 
 
 
ANAJÁS-PA, ..... de .............................. de 2020. 
 
 
 
(Nome e assinatura do Responsável legal da Empresa Licitante) 
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ANEXO VI 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS DOS DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO. 
 
 
 
 
 
 
 

A (Empresa Licitante), por seu(s) Responsável (is) Legal (is) DECLARA que recebeu toda a 
documentação e tem pleno conhecimento relativo ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, composta 
do Edital e seus elementos constitutivos. 

 
 
 
 

ANAJÁS-PA, ...... de ....................... de 2020. 
 
 
 
 
 

(Nome e assinatura do Responsável legal da Empresa Licitante)
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE Pregão Presencial nº 
008/2020. A _______ (RAZÃO SOCIAL) _________, inscrita no CNPJ/MF (Nº)_____, por intermédio do 
seu representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades da Lei, ser microempresa 
/empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente. 
 
 
 
Anajás, ________de ___________________ de 2020 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
(Nome/cargo/assinatura) 
 
OBS: DEVERÁ SER ASSINADO PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA OU 
PROCURADOR CREDENCIADO, DESDE QUE TENHA PODERES OUTORGADOS PARA TANTO, 
APRESENTADA NO CREDENCIAMENTO FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO VIII 

TERMO DE REFERÊNCIA  

MUNICÍPIO DE ANAJÁS 
2020 

 

1 – OBJETO 

Constitui objeto deste Termo de Referência a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

LOCAÇÃO DE ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS 

NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

2 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E MODALIDADE LICITATÓRIA 

2.1 – A contratação, objeto deste Termo de Referência, deverá ocorrer por intermédio de Pregão 

presencial, considerando que o Município de Anajás não dispõe de tecnologia e de serviço de internet 

estável que possibilite a realização da licitação na modalidade de pregão na sua forma eletrônica, 

sem que haja constantes desconexões, inviabilizando completamente a adoção do pregão eletrônico 

no momento do certame. 

Ademais tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, Lei 

Complementar nº 123/2006 e demais legislações aplicáveis a este evento e nas condições e 

exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao assunto. 

3 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A Contratação de Empresa Especializada na Locação de Analisador Automático para Hematologia, a fim 
de Atender as Necessidades do Fundo Municipal de Saúde, a presente Contratação tem como 
Finalidade Atender a demanda estimada de Material visando atender as necessidades do Fundo 
Municipal de Saúde.  

4 – ESPECIFICAÇÃO DOS BENS 

A discriminação, quantitativos e média de custo dos produtos estão descritos nas tabelas em anexo, 

considerando a demanda estimada, que deve proceder o contratado com fornecimento. 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QT UND UNITÁRIO TOTAL 

01 NALISADOR AUTOMATICO PARA 
HEMATOLOGIA: 

1. Análise de 26 parâmetros 

• Contagem total de leucócitos (WBC) 

• Contagem total de eritrócitos (RBC 

• Leitura espectrofométrica de 

hemoglobina(cianometahemoglobina) 

(HGB) 

• Determinação hematócrito (HCT) 

• Determinação de volume corpuscular 

médio (VCM) 

• Determinação de hemoglobina corpuscular 

média determinação de anisocitose (RDW) 

• Concentração media de hemoglobina 

(HCM) 
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• Concentração de hemoglobina corpuscular 

media (CHCM) 

• Contagem total de plaquetas  (PLT) 

• Determinação do volume plaquetário médio 

(VPM) 

• Determinação de plaquetócrito (PCT) 

• Determinação da amplitude da distribuição 

de plaquetas (PDW) 

• Contagem de linfócitos (valor absoluto) 

• Contagem de linfócitos (valor relativo) 

• Contagem de monócitos (valor relativo) 

• Contagem de monócitos (valor absoluto) 

• Contagem de neutrófilos (valor absoluto) 

• Contagem de neutrófilos(valor relativo) 

• Contagem de eosinófilos(valor absoluto) 

• Contagem de eosinófilos(valor relativo) 

• Contagem de basófilos(valor absoluto) 

• Contagem de basófilos(valor relativo) 

• Contagem de linfócitos atípicos (valor 

absoluto) 

Contagem de linfócitos atípicos (valor relativo) 

● Contagem de grandes células imaturas 

(valor absoluto) 

● Contagem de grandes células imaturas 

(valor relativo) 

2.Contagem de células pelos métodos: 

Impedância, Citoquímica e Citometria de 

Fluxo(MDSS) 

3.Capacidade mínima 60 amostras/hora 

4.Análise de amostras em tubos abertos com 

aspiração de 30µl em modo CBC ou 53µl em  

modo 5 DIFF. 

5.Limpeza automática da ponteira aspiradora 

6.Seleção de histogramas para 12 ou 26 

parâmetros 

7.Procedimento de limpeza e calibração 

totalmente automatizados 

8.Identificação de amostras: alfanumérica, 

numérica ou seqüencial 

9.Limites de pacientes programáveis 

10. Alarmes patológicos série vermelha, série 

branca e plaquetas 

11. Alarmes para falhas de contagem 

12.Acompanha Impressora Matricial Okidata; 



                          

       COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 

Av. Pedro José da Silva, nº 01, Centro - CEP 68.810-000 - Anajás - Estado do Pará 

CNPJ - 05.849.955/0001-31 – cpl.anajas@gmail.com 

 

 

LICITAÇÃO PMA 

 
Pag.:_______ 

 

 

______________ 

13. Interface RS 232 incluindo gráficos e matriz 

14. Microprocessador 68331 + 2 X 68HC14 

15. Visor com tela de cristal líquido (LCD), 16 

linhas 

16. Leitor de código de barras (opcional) 

17. Dimensões: 51,6 x 44,4 x 48,1 cm 

)Alt./Larg./Prof.) 

18. Peso: 35 kg 

19. Voltagem: 110V a 240V, 50Hz a 60 Hz, 

200 VA 

CONSUMO DE 5 REAGENTES 

 

 

4.1 – DOS PREÇOS DOS ITENS / VALOR DE MERCADO 

OBS: Os valores apresentados neste Termo de Referência, referem-se aos valores máximos 

que poderão ser contratados os itens, conforme os preços referenciais, a partir de valores 

praticados no mercado conforme cotação realizada. 

 

5 – DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA 

5.1 – O prazo das entregas será de até 5 (cinco) dias, contados a partir do recebimento pelo 

fornecedor da Nota de Empenho dos respectivos pedidos. 

52 – Os produtos deverão ser entregues no endereço indicado na solicitação/requisição enviada pela 

Secretaria. 

5.3 – O fornecedor deverá agendar as entregas dos materiais, sob pena de não recebimento imediato 

dos produtos na chegada das mesmas ao endereço supracitado. 

5.4 – Por acordo entre as partes, não poderá ser entregue parceladamente, observado o prazo 

máximo acima, ficando, entretanto, o pagamento condicionado à entrega da totalidade da quantidade 

empenhada. 

5.5 – Os produtos deverão ser entregues como relacionados neste edital, conforme descrição dos 

mesmos, não sendo aceito produtos e partes incompletos,  respeitando as discriminações contidas no 

Termo de Referência, sem defeitos ou avarias, sendo aplicadas todas as normas e exigências legais 

a cargo e responsabilidade do fornecedor.  

5.6. No ato da entrega serão verificadas as especificações e condições, sendo que não satisfeitas às 

exigidas neste anexo, serão devolvidos, devendo ser substituído no prazo máximo de 20 (vinte) dias 

corridos a partir da solicitação de substituição feita pela Secretaria. Cabendo o ônus do envio e 

devolução do mesmo a licitante vencedora.  

5.7. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará à contratada incorrendo em atraso 

na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas no edital. 

5.8. O fornecedor deverá agendar as entregas, sob pena de não recebimento imediato na chegada 

dos mesmos aos endereços mencionados na solicitação/requisição. 

 

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO: 

 

 

Anajás, xx de x xxxxx de 2020. 

 

_________________________________ 

Responsável -  Termo de Referência 
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À Consideração Superior. 

 

De Acordo. 

Aprovo e encaminho para os devidos fins, o presente Termo de Referência  

                                                   

____________________________________________ 

Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO IX 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
“APRESENTAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA” 
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