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AC–Ativo Circulante  
RLP–Realizável a Longo Prazo  
PC–Passivo Circulante  
PNC- Passivo Não Circulante  
ELP–Exigível a Longo Prazo  
PELP- Passivo Exigível a Longo Prazo  
AT– Ativo Total 
 
c) A não apresentação do cálculo será realizado pela comissão técnica através do balanço 
patrimonial. Os Balanços deverão conter as assinaturas do (s) representante (s) legal (is) e do 
contador responsável da Proponente, devidamente registrados na Junta Comercial, bem como, os 
Termos de Abertura e de Encerramento do livro Diário, também registrados na Junta Comercial ou 
Cartório de Registro;  
 
d) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham balanço de 
encerramento do exercício, deverão apresentar demonstrações contábeis consolidando seus direitos, 
obrigações e patrimônio líquido relativo ao período de sua existência; 
  
e) Para sociedade anônima, cópia autenticada da publicação do balanço patrimonial em Diário Oficial 
ou jornal de grande circulação da sede da licitante. 
 
f) Demonstrações contábeis realizados/elaborados via Escrituração Contábil digital através do 
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED deverão ser apresentados com autenticação da 
Junta Comercial; 

 
g) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou concordata expedida pelo distribuidor de 
juízo da sede da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade. Será aceita também certidão (s) 
negativa de ações cíveis nos casos em que o órgão distribuidor fornecê-las. 
 
h) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da empresa licitante, exceto para as 
empresas classificadas como MEI; 
 
10.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
a) A comprovação da qualificação técnica deverá ser feita através de apresentação de no mínimo 01 
(um) atestado de capacidade técnica fornecida por pessoa física ou jurídica de direito público ou 
privado comprovando que já forneceu ou fornece os materiais dessa natureza e que sejam 
compatíveis com o objeto licitado, obrigatoriamente, acompanhado de nota fiscal, com assinatura 
reconhecida em cartório. 

 
a.1) fica desobrigado de reconhecimento em cartório, quando o atestado de capacidade técnica for 
fornecido por órgãos públicos, Municipal, Estadual ou federal. 
 
b) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para fornecer o 
objeto licitado. 
 
c) Alvará de funcionamento. 
 
 
10.2.5. DECLARAÇÕES 
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10.2.5.1. Os Licitantes deverão apresentar declaração, devidamente assinada pelo representante 
legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que: 

 
 Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento 

de todas as informações, condições, locais e grau de dificuldade dos materiais a serem 
fornecidos; 

 Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração 
Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; 

 Declaração que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo 
funções de gerência, administração ou tomada de decisão; 

 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 
32, § 2°, da Lei 8.666/93 (conforme modelo anexo); 

 Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, menores de 16 anos, em qualquer trabalho, 
exceto na condição de aprendiz a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da 
Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo anexo). 

 Declaração que não possui ou possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo 
de 5% de pessoas portadoras de deficiência de acordo com o disposto no art. 28, §6º da 
Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11.06.2008), em função de 
possuir menos de 20 (vinte) funcionários em seu quadro de pessoal. 

 Declaração que se responsabiliza civilmente pelos serviços contratados, por prejuízos e 
danos que venha a causar aos alunos, aos empregados, a contratante e/ou, a terceiros, 
depois de comprovada sua negligência. 
 

10.2.5.2. A falta de quaisquer documentos e declarações relacionados acima resultará da 
desclassificação do participante no certame, salvo, melhor julgamento da comissão. 

 

11. DA PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI 

 

11.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, 147/2014 e 
155/2016, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. 
 
11.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Eventual interposição de 
recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado. 
 
11.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 11.1.1, 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 para nova sessão pública os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
 
11.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que 
as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 
5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial 
não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 
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11.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
11.4.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
11.4.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem 11.4.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 
subitem 11.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
10.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 11.3, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
10.4.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
10.4.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 
sob pena de preclusão. 

 

12. DOS RECURSOS 

 
12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação 
das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-
razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
12.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 
 
12.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
 
12.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
12.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao 
licitante vencedor. 
 
12.6. Os autos dos procedimentos permanecerão com vistas franqueadas aos interessados, na sede 
da Prefeitura Municipal de Curuçá/PA. 
 

13. DA VIGÊNCIA 

 
13.1. - O prazo de vigência do contrato é até 31/12/2019, contado do dia posterior à data de sua 
publicação no flanelógrafo da Prefeitura Municipal ou Diário Oficial. 
 
13.2. – O prazo de vigência das contratações decorrentes desse processo apresentará como termo 
inicial o recebimento da ordem de compra (Anexo IV), e como termo final o recebimento definitivo do 
objeto pela Administração, observado os limites de prazo de entrega fixados neste edital. 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR DO MATERIAL E PENALIDADES: Os materiais oferecidos 
pelo fornecedor deverão atender: 
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14.1. Ao disposto no padrão de identidade estabelecida na legislação vigente e as especificações 

técnicas elaborados pela Prefeitura Municipal de Curuçá/PA e/ou Fundo Municipal de Saúde. 

  

14.2. Os preços adjudicados no pregão para registro de preço.  

 

14.3. Fornecer os materiais objeto desta licitação em estrita conformidade com as disposições deste 

edital e seus anexos, e com os termos da proposta de preços, não sendo admitidas retificações, 

cancelamentos, quer que seja nos preços, quer seja nas condições estabelecidas.  

 

14.4. Fornecer os materiais objeto desta licitação de acordo com as ordens de compras emitidas pela 

Prefeitura Municipal de Curuçá/PA e/ou Secretaria Municipal de Saúde. 

  

14.5. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Prefeitura de Curuçá/PA, por 

escrito, em duas vias e entregues mediante recibo.  

 

14.6. Não será autorizada subcontratação. 

  

14.7. Responsabilizarem-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução da contratada ou em conexão com ele, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por 

parte da Contratante. 

  

14.8. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes de trabalho 

com seus empregados, em virtude da execução da presente contratação ou em conexão com ele, 

ainda que ocorridos em dependências da Prefeitura Municipal de Curuçá. 

 

14.9. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, a critério da 

Administração, referentes à execução do serviço, nos termos da Lei vigente. 

  

14.10. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o 

inciso XIII, do artigo 55, da Lei Nº 8.666/93 e alterações.  

 

14.11. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação 

falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o estado pelo prazo de até 

cinco anos e, se for o caso, será descredenciado da Planilha de Fornecedores por igual período, sem 

prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei. 

  

14.12. O fornecedor advertido pela Prefeitura Municipal de Curuçá/PA e/ou Secretaria Municipal de 

Saúde, e que continuar praticando a execução do objeto acima do preço registrado, ou fora dos 

padrões de qualidade, ou não cotados na planilha de preços acordados em laços contratuais, será 
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desclassificado e impedido de realizar qualquer fornecimento de material à prefeitura por um período 

de 12 (doze) meses. 

  

14.13. O não cumprimento do cronograma de fornecimento do objeto em tempo previamente 

estabelecido pela administração implicará na suspensão do ato contratual de forma unilateral pela 

administração pública. 

  

14.15. O fornecedor deverá emitir as notas fiscais de acordo como apresentado na proposta 

consolidada, sob a pena de sua NF ser glosada pelo Departamento de Contabilidade. 

  

14.16. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução 

total ou parcial do objeto adjudicado, a Prefeitura Municipal de Curuçá/PA poderá garantida a prévia e 

ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, 

mediante instauração de processo para averiguação pela Prefeitura Municipal de Curuçá/PA. 

 

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

15.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão por conta das 
dotações orçamentárias do exercício financeiro de 2019. Projeto Atividade: 10.301.0017.1.031 – 
Programa de Requalificação de UBS – Reforma e Equipamentos. Classificação Economica: 
4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente. 
 

16. DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 
16.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.2. Após a homologação referida no item anterior, os licitantes classificados serão convocados para 
assinarem o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 
 
a) Para fins de formalização do contrato administrativo, deverá ser respeitada e especificada a ordem 
de classificação do certame. 

 

17. DO PAGAMENTO 

 
17.1. Pelo fornecimento dos materiais contratados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA até o 
trigésimo dia útil após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente a Contratante e o atesto 
da nota fiscal pela Secretaria ou Setor competente. 
  
17.2. O pagamento será efetuado à CONTRATADA através de transferência bancária diretamente na 
conta da empresa contratada, vedada transferências para outras contas.  
 
17.3. O pagamento somente será efetuado mediante:  
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 
CONTRATADA, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do 
prazo de validade expresso na própria certidão, composta de: Certidão de Quitação de Tributos 
Federais, neles abrangidos as contribuições sociais, administrados pela Secretaria da Receita 
Federal; Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional-
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Ministério da Fazenda; Certidão expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou Distrito Federal e 
Certidão Expedida pela Prefeitura Municipal, quando couber;  
b) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (art. 27, a, 
Lei n° 8.036/90), através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;  
c) Prova de situação regular perante o Tribunal Superior do Trabalho (Lei n°12.440/11). 
 

18. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
18.1. Não poderá a Contratada subcontratar os materais previstos em laços contratuais. 
 

19. CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO 
 
19.1. Homologado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante vencedor será 
convocado para firmar o termo de contrato administrativo, conforme minuta constante do Anexo 
deste edital no prazo de até 05 (cinco) dias após o recebimento da comunicação.  
19.1.1. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 
solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pela Prefeitura Municipal de Curuçá/PA, secretarias e autarquias. 
 
19.2. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de 
assinar o contrato administrativo ou o termo equivalente, não tendo solicitado prorrogação de prazo 
com justificativa aceita pelo Pregoeiro, este examinará as propostas subseqüentes e habilitação dos 
licitantes, segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao Edital, 
podendo ainda, negociar o preço.  
 
19.3. O contrato administrativo a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Curuçá/PA, com 
interveniência da Secretaria Municipal de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde e o licitante 
vencedor, que incluirá as condições estabelecidas neste Edital, seus anexos e legislação pertinente 
para a fiel execução do objeto licitado. 
  
19.4. O contrato administrativo vigorará até 31 de dezembro de 2019, com eficácia legal a partir da 
assinatura do mesmo, podendo, se vantajoso para a administração pública municipal, ser prorrogado, 
através de Termo Aditivo, conforme previsão legal. 
  
19.5. A firma contratada deverá manter, durante a vigência do contrato administrativo, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, devendo comunicar a Prefeitura Municipal de Curuçá/PA e/ou Secretaria 
Municipal de Saúde, imediatamente, qualque alteração que possa comprometer a manutenção da 
contratação, bem como reapresentar os documentos com prazo de validade expirado. 
  
19.6. Qualquer tolerância por parte da PMC, no que tange ao cumprimento das obrigações 
assumidas pela licitante vencedora, durante o cumprimento do contrato administrativo, não importará, 
em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em 
pleno vigor todas as cláusulas do referido contrato administrativo e podendo a administração pública 
municipal exercer seus direitos a qualquer tempo. 
  
19.7. A PMC não aceitará a entrega dos materiais em desacordo com o previsto no contrato 
administrativo, podendo rescindi-lo nos termos do artigo 78, inciso I e aplicar o disposto no artigo 24, 
inciso XI, da Lei n. º 8.666/93.  
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19.8. A licitante contratada e a PMC poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato administrativo, nos termos do artigo 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, por repactuação precedida 
de cálculo e demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios 
estabelecidos em planilha de custos e formação de preços e demonstrativo de encargos sociais e 
fiscais. 
 
19.13. Os funcionários da empresa contratada deverão trabalhar portando crachá de identificação e 
uniforme condizentes com a função. 
 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

20.1. É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

 

20.2. 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 ofício ou por provocação de qualquer 

pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

  

20.2.1. A anulação do procedimento induz à do contrato.  

20.2.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 

suportado no cumprimento do contrato.  

 

20.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e ao 

Órgão não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou do resultado do processo licitatório. 

  

20.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

 

20.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local definidos, e novamente 

publicados na Imprensa Oficial. 

  

20.6. 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 da 

Prefeitura Municipal de CURUÇÁ/PA. 

 

20.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato e a 

prevalência sobremaneira do interesse público. 

20.8. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a 

realização de licitação especifica para a contratação pretendida, assegurada preferência ao 

fornecedor registrado em igualdade de condições. (Decreto 7.892/2013 – Artigo 16◦). 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

======================================================================================== 

24 

=============================================================================================== 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 

Praça Coronel Horácio, nº. 70, Bairro Centro, CEP: 68.750-000 CURUÇÁ/PA 

licitação.pmc@outlook.com – Fone: (91) – 3722-1169 

 

  

20.9. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 

presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro no endereço da 

Prefeitura Municipal de Curuçá/PA ou através do email: licitacao.pmc@outlook.com. 

  

20.12. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

  

20.13. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, da Lei 8.666/93 

e o Decreto no 7.892/2013 e todas as legislações correlatas. 

 

20.14 Será expedida Comunicação Oficial ao Conselho Municipal de Saúde e ao Poder Legislativo 

Municipal para acompanhamento de todas as fases do presente processo licitatório a partir da data 

de abertura do certame. 

 
Curuçá/PA, 21 de fevereiro de 2019.  

 

 

RANDSON ANDRÉ SILVA FERREIRA 

Pregoeiro Oficial 
Portaria nº 160/2018-GP 
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ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇOS 

(Papel timbrado da empresa) 

 

Licitação: N°. 5/2019xxxx-xx-PMC-PP-FMS 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL/FMS 

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM  

Órgão Requistante: Prefeitura Municipal de Curuçá/PA 

Unidades Gestoras: Fundo Municipal de Saúde de Curuçá/PA 

Licitante: _________________________________________________  

CNPJ: ______________  

Telefone Fax: (___) ____________ Celular: (____) ___________  

E-mail:________________________________  

Endereço: _____________________________  

Conta Corrente: ________ Agência: ________ Banco: __________ 

 

 

ITENS UNIDADE MARCA QUANT. V. UNIT. TOTAL 

      

      

 

 

Data: _________________  

Validade da proposta: ____ Dias  

Prazo de Entrega: _____________  

 

Dados do receptor das ordens de compras:  

Nome: _____________________________________  

CPF: ______________________________________  

Telefone (FAX): ______________________________  

Celular: ____________________________________  

Email: ______________________________________  

 

Nome do representante: _________________________________________  

CPF: ________________  

Assinatura do representante legal: _____________________________ 
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA/DESCRIÇÃO DO OBJETO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 5/2019xxxx-xx-PMC-PP-FMS 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
1.1. O presente Pregão para Aquisição de equipamentos e material permanente que será destinado 
as Estratégias Saúde da Família/Atenção Básica, conforme proposta do Ministério da Saúde nº 
11674.805000/1180-04, de acordo com Termo de Referência em Anexo. 

 
2. JUSTIFICATIVA  
 
2.1. Considerando que o direito ao acesso ao serviço público é ato consagrado na Constituição 
Federal de 1988 e sobre o qual demanda o Estado a responsabilidade de garantir a meios para que 
os serviços possam ser prestados a contento para a população em geral. 

2.2. Considerando que a oportunização de meios adequados para a prestação dos serviços no que 

tange as diversas áreas da administração pública, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

2.3. Considerando a necessidade real da oferta de serviços que demandam a ultilização de material 
permanente, por parte do poder público municipal, para fazer face aprestação de serviços com 
qualidade. 
2.4. Considerando ainda que os materiais em epigrafe são imprescindveisl para execução de serviços, 
no cumprimento das atividades-fins desta municipalidade. 
2.5. Considerando a saúde quanto direito social a ser garantido, os princípios constitucionais que 
permeiam a administração pública, as regras do direito público e de contabilidade pública e o dever do 
estado em retornar aos cidadãos através de serviços públicos os impostos que ingressam nos cofres 
públicos em forma de receita. 
2.6. Tendo em vista a necessidade premente de a Administração Pública dar continuidade as 
atividades administrativas e rotineiras, em atendimento ao Art. 37º da Constituição Federal, o qual 
bem versa sobre o princípio vinculante da eficiência na administração pública, considerando que a 
aquisição dos materiais justifica-se devido à necessidade da Prefeitura Municipal de Curuçá e/ou 
Secretaria Municipal de Saúde. 
 
3. METODOLOGIA  
 
3.1. A presente contratação será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade Pregão 
Presencial, observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da lei no 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto Federal nº. 3.555, de 08 de agosto de 2000, pela lei no 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, e também pelas condições e exigências estabelecidas 
em Edital.  
 
4. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO  
 
4.1. A escolha da modalidade de Pregão Presencial para a realização deste processo licitatório 
justifica-se pela maior rapidez em sua execução, pela transparência que a modalidade proporciona, e 
pela possibilidade de se obter preços mais vantajosos para Administração, além da possibilidade que 
têm os licitantes de reduzir preços durante a fase de lances.  
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5. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO. 
  
5.1. Os Materiais a serem adquiridos constam na pauta em Anexo II-A que integra este documento.  
 
OBSERVAÇÃO: 
 
Constatado qualquer irregularidade, quanto à qualidade e quantidade, no ato da entrega dos materiais, 
os mesmos serão recusados, devendo ser repostos no prazo de 24 horas, sem adição de qualquer 
ônus para Prefeitura Municipal de Curuçá-PA.  
 
6. DO LOCAL E FORMA DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS  
 
6.1. Os Materiais serão adquiridos de forma IMEDIATA conforme descriminado na Ordem de Compra, 
mediante programação e indicação estabelecida pela Prefeitura Municipal de Curuçá ou órgão 
designado pela mesma. 
6.2. Em hipótese alguma serão aceitos os itens em desacordo com as condições pactuadas, ficando ao 
encargo da contratada o controle de qualidade na entrega dos materiais de sua responsabilidade, bem 
como visando à repetição de procedimentos as suas próprias custas para correção de falhas, visando à 
apresentação da qualidade. 
6.3. Em caso de comprovada superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade 
do adjudicatário e que altere substancialmente as condições de seu cumprimento, será examinado 
pedido de prorrogação.  
6.4. A empresa contrata deverá entregar os materiais que atendam integralmente às características e 
especificações consignadas em sua proposta comercial, além de TODAS as LEGISLAÇÕES 
PERTINENTES em vigor, bem como observar as condições e prazos propostos, assumindo toda e 
qualquer responsabilidade por sua integridade.  
6.5. As unidades administrativas competentes do órgão contratante acompanharão a qualidade dos 
materiais adquiridos, devendo notificar ao órgão gerenciador qualquer ocorrência de irregularidades, via 
protocolo. 
6.6. Os materiais serão inspecionados (qualitativa e quantitativamente) na execução.  
6.7. Caso fique constatada a irregularidade na entrega dos materiais, o contratado após comunicação 
pela Prefeitura Municipal de Curuçá/PA deverá saná-la IMEDIATAMENTE.  
6.8. Em caso de irregularidade não sanada pelo contratado a contratante aplica as penalidades 
cabíveis.  
6.9. Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, o prazo de pagamento será 
suspenso e consideradoa entrega dos materiais em atraso, sujeitando-o à aplicação de multa sobre o 
valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste 
instrumento.  
6.10. Os materiais, mesmo entregue/executado e aceito, fica sujeito à substituição, desde que 
comprovada a pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor.  
6.11. A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal (is), além de outras informações exigidas de acordo 
com a legislação própria:  
6.11.1. especificação correta do objeto;  
6.11.2. Número da licitação e contrato;  
6.12. A contratada deverá entregar a Nota Fiscal/recibo juntamente com as cópias da Certidão Negativa 
de Débito – CND junto ao INSS, expedida pela Receita Federal do Brasil e do Certificado de 
Regularidade de Situação do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal e Certidão de Débitos 
Trabalhistas em prazo de válidade.  
6.13. A referida documentação deverá estar válida durante todo o período de entrega do objeto. No 
caso da validade expirar no decorrer desse período, deverá ser providenciada sua revalidação em 
tempo hábil para não haver atrasos na entrega dos materiais.  
6.14. Reserva-se a Prefeitura Municipal de Curuçá/PA o direito de solicitar da empresa contratada, 
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Laudo(s) da entrega dos materiais, expedido por empresas competentes sem ônus para a Prefeitura.  
6.15. Reserva-se a Prefeitura Municipal de Curuçá/PA o direito de solicitar do licitante vencedor 
informações relacionadas aos materiais a serem adquiridos.  
6.16. O acompanhamento da execução do Contrato ficará a cargo da Prefeitura Municipal de 
Curuçá/PA, mediante nomeação de servidor especialmente designado para este fim, nos termos do art. 
67 da Lei Federal nº 8.666/93.  
6.17. Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de:  
I - fiscalizar e atestar a entrega dos materiais, de modo que sejam cumpridas integralmente as 
condições estabelecidas neste Contrato;  
II - comunicar eventuais falhas na entrega dos materiais, cabendo à CONTRATADA adotar as 
providências necessárias;  
III - garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes 
relacionados com a entrega dos materiais;  
IV - emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial 
aplicações de sanções e alterações do mesmo;  
6.18. A fiscalização exercida pela CONTRATADA não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 
CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual  
  
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
7.1. Sem prejuízo das demais obrigações constantes deste instrumento, a CONTRATADA deverá:  
7.1.1. Responder pelas ações e omissões de seus contratados e pessoas diretamente e indiretamente 
empregadas pelos mesmos, assim como por ações e omissões de seus próprios diretores e 
empregados. Nenhuma disposição deste Contrato criará uma relação contratual com qualquer 
fornecedor ou subcontratado e o CONTRATANTE, para pagar ou fazer com que sejam pagos quaisquer 
dos referidos subcontratados; aja visto a impossibilidade de subcontratação.  
7.1.2. Manter o CONTRATANTE informado de todos os detalhes dos materiais objeto deste Contrato e 
elaborar relatórios específicos, caso solicitado;  
7.1.3. Arcar com os custos decorrentes da utilização, na elaboração dos serviços prestados, de 
materiais, equipamentos, dispositivos ou processos patenteados, devendo preservar, indenizar e 
manter o CONTRATANTE a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas representações de 
qualquer natureza, resultante desta utilização;  
7.1.4. Arcar com o ônus de todas as obrigações tributárias, trabalhistas, previdenciárias ou securitárias, 
devidas no Brasil, incidentes sobre os materiais objeto deste Contrato; 
7.1.5. Executar o objeto e cumprir suas obrigações com diligência, eficiência, racionalidade e economia, 
de acordo com as técnicas e práticas atualizadas, reconhecidas e utilizadas pelo círculo profissional e 
acadêmico pertinente, e com a legislação vigente;  
7.1.6. Agir, em relação a qualquer assunto referente ao presente Contrato, como assessora fiel da 
CONTRATANTE, e resguardar os legítimos interesses desta; 
7.1.7. Não participar, direta ou indiretamente, de qualquer negócio ou atividade profissional que possa 
conflitar com as atividades sob sua responsabilidade, nos termos deste Contrato;  
7.1.8. O Contratado se responsabilizará, em relação aos passageiros e à terceiros, pelos danos que 
resultarem de sua imperícia, negligência e imprudência, inclusive pela culpa de seus 
empregados/prepostos/subcontratados, segundo os princípios gerais da responsabilidade;  
7.1.9. A empresa contratada deverá providenciar a imediata substituição do material danificado, a fim 
de evitar transtornos a administração pública;  
7.1.10. Todas as despesas de manutenção do contrato serão de responsabilidade da contratada.   
7.1.11. A apresentar o Certificado Digital na assinatura do Contrato; 
7.1.12. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da contratante, cujas 
obrigações é atender prontamente;  
7.1.13. A Contratada obriga-se a disponibilizar todo o corpo Técnico especializado, Equipamentos, 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

======================================================================================== 

29 

=============================================================================================== 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 

Praça Coronel Horácio, nº. 70, Bairro Centro, CEP: 68.750-000 CURUÇÁ/PA 

licitação.pmc@outlook.com – Fone: (91) – 3722-1169 

 

Alimentação, Transporte e todas as despesas que por ventura forem necessárias para o fornecimento 
do objeto, sem qualquer ônus adicional à Contratante. 
7.1.14. A Contratada obriga-se a manter durante a execução do contrato as mesmas condições de 
habilitação apresentada por ocasião homologação do resultado final da licitação, comprovando tal 
situação sempre que for solicitado pela Contratante; 
7.1.15. A Contratada obriga-se a indicar e manter, durante o cumprimento do contrato, funcionário da 
empresa com poderes para resolver quaisquer adversidades referentes a obrigações contratuais para 
atuar como preposto, mantendo atualizado o seu telefone de contato.  
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
8.1. Efetuar os pagamentos devidos à contratada.  
8.2. Receber o material contrato, nos termos, prazos, condições e especificações estabelecidas no 
instrumento contratual.  
8.3. Designar servidor responsável para fiscalização o acompanhamento do contrato.  
8.4. Aplicar à contratada as penalidades depois de constatadas às irregularidades, garantido o 
contraditório e a ampla defesa.  
8.5. Fornecer à contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais condições 
necessárias à execução do contrato. 
8.6. Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.  
8.7. A gestão e o acompanhamento do contrato ficarão a cargo do setor competente indicado pela 
contratante. 
 
9. DAS PENALIDADES  
 
9.1. À CONTRATADA, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas, alternativa ou 
cumulativamente, as penalidades previstas no Capítulo IV da Lei 8.666/93, ou seja;  
9.2. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a 
Prefeitura Municipal de Curuçá-PA, as sanções administrativas aplicadas ao licitante serão as 
seguintes:  
9.2.1. Advertência;  
9.2.2. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;  
9.2.3. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e  
9.2.4. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior.  
9.3. Na hipótese de descumprimento de qualquer das condições avençadas, implicará multa 
correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o 
valor total do Contrato de Prestação de Serviço, subtraído o que foi executado.  
9.4. Aplicação de multa diária de 0,5% sob o valor da quilometragem/dia, devidamente atualizado por 
dia em que paralisar o transporte contratado sem motivo justificado;  
9.5. No caso de rescisão do contrato, motivado por falhas do contratado fica a mesma sujeita as 
penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da lei 8.666/93, multa de 2% sob o valor total do contrato 
atualizado;  
9.6. Não havendo mais interesse da Prefeitura Municipal de Curuçá-PA, na execução parcial ou total do 
Contrato de Prestação de Serviço, em razão do descumprimento pelo Contratado de qualquer das 
condições estabelecidas para a entrega do material objeto deste certame, implicará multa no valor de 
20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato.  
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9.7. As multas a que se referem os itens acima serão descontadas dos pagamentos devidos pela 
Prefeitura Muncipal de Curuçá/PA ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e 
poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas nesta cláusula.  
9.8. Sempre que não houver prejuízo para a Prefeitura Municipal de Curuçá-PA, as penalidades 
impostas poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério.  
9.9. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por 
parte do adjudicatário, na forma da lei. 
  
10. DO PAGAMENTO E CONDIÇÕES  
 
10.1. O pagamento em favor do Contratado será realizado por meio de transferência bancária até o 30º. 
(trigésimo) dia útil do mês subseqüente após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, 
devidamente aceita pela Contratante, vedada a antecipação.  
10.2. A nota fiscal deverá vir acompanhada de comprovante de regularidade (certidão negativa) perante 
as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante e comprovante de 
regularidade (certidão negativa) perante a Seguridade Social (INSS), perante o Fundo de Garantia por 
tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho.  
10.3. Caso o Contratado goze de algum benefício fiscal, esta ficará responsável pela apresentação de 
documentação hábil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar nº 
123/2006), pela entrega de declaração, conforme modelo constante da IN nº 480/04, alterada pela IN nº 
706/07, ambas da Secretaria da Receita Federal.  
10.4. Após apresentada a referida comprovação, o Contratado ficará responsável por comunicar a 
Prefeitura Municipal de Curuçá - PA, qualquer alteração posterior na situação declarada, a qualquer 
tempo, durante a execução do Contrato.  
10.5. Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, este ficará pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras 
necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus ao CONTRATANTE.  
10.6. Se, por qualquer motivo alheio à vontade do CONTRATANTE, for paralisada a execução do 
contrato, o período correspondente não gerará obrigação de pagamento.  
10.7. Não caberá pagamento de atualização financeira ao Contratado caso o pagamento não ocorra no 
prazo previsto por culpa exclusiva desta.  
10.8. No caso de pendência de liquidação de obrigações pelo Contratado, em virtude de penalidades 
impostas, a CONTRATANTE poderá descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o 
caso, cobrada judicialmente. 
  
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
11.1. A contratada receberá a ordem de compra em conformidade com a solicitação feita pela Prefeitura 
Municipal de Curuçá-PA, emitida pelo setor devidamente designado pela administração pública para 
esse fim.  
11.2. Os casos omissos ficarão a critério da CONTRATANTE para esclarecimentos e dirimir dúvidas.  
11.3. A CONTRATADA assume integral responsabilidade por danos matérias e/ou financeiros pessoais 
ou a que causar à Prefeitura Municipal de Curuçá-PA, ou a terceiros, por si, representantes e ou 
sucessores.  
11.4. Em caso de não poder entregar os materiais nos dias marcados, a Contratada deverá informar 
com antecedência mínima de até 24:00 horas, caso não informado, caberá sanções conforme prevê as 
clausulas contratuais. 
11.5. Os materiais serão inspecionados (qualitativa e quantitativamente) durante sua execução. 
11.6. Os usuários poderão denunciar irregularidade na qualidade dos materiais. 
                                                                                                               Curuçá/PA, 08 de janeiro de 2019. 

MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE – PMC 
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ANEXO II – A 

 
ESPECIFICAÇÕES DO OBEJETO 

 
 

ITENS UNIDADE MARCA QUANT. V. UNIT. TOTAL 

Armário Vitrine Unid.  10   

Computador – Desktop-básico Unid.  12   

No-Break – para computador/impressora Unid.  06   

Ventilador – parede Unid.  25   

Longarina Unid.  14   

Purificador – Refrigerado Unid.  11   

Autoclave Horizontal de mesa – 75 lt Unid.  11   

Balança Antropométrica – Adulto Unid.  04   

Balança Antropométrica – Infantil Unid.  02   

Mesa de Escritório Unid.  12   

Ar-condicionado Unid.  15   

Consultório Odontológico portátil Unid.  02   

Geladeira/Refrigerador Unid.  07   

Arquivo Unid.  10   

Otóscopio – simples Unid.  01   

Nebulizador – Portátil Unid.  07   

Cadeira Unid.  19   

Detector Fetal Unid.  01   

Mesa de mayo Unid.  02   

Mesa de exames Unid.  01   

Mesa ginelógica Unid.  01   

 
OBS.: As especificações de cada item constam da proposta do ministério da Saúde em anexo. 
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ANEXO III 

(Papel timbrado do emitente do atestado)  
 
 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

 _____________________________________________, atesta para os devidos fins que a Empresa 
____________________________________________, com sede na _______________________, 
forneceu os materiais abaixo relacionados, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na 
contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.  
 
Relação dos materiais fornecidos:  
 
Local e Data:  
 
 

___________________________________________________________________________ 
(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica emitente deste atestado e sua 
assinatura). 

 
 

 
 
OBS.: fica desobrigado de reconhecimento em cartório, quando o atestado de capacidade 
técnica for fornecido por órgãos públicos, Municipal, Estadual ou federal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


