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RETIFICAÇÃO DO EDITAL  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2018-09-PMP-SRP 

Processo Administrativo Nº 09-059/2018 

 

O MUNICÍPIO DE PACAJÁ/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 

com sede Administrativa na Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte, CEP: 68485-000, 

Pacajá/PA, inscrito no CNPJ sob o nº 22.981.427/0001-50, neste ato representado pela Secretária Municipal de 

Saúde, Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde, Srª MARIA CRISTINA DA SILVA ROCHA 

FERREIRA, por meio do Pregoeiro Valdiney Batista de Freitas e Equipe de Apoio composta por: José Dionizio do 

Nascimento Junior, Lenilsa de Souza Lima, Jânio Amaral de Sousa, ambos instituídos pelo Decreto 067/2018, 

comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade de Pregão Presencial para Sistema de Registro de 

Preços, com cota reservada de até 25%, e com os itens 01 a 392, 410, 411 e 412 EXCLUSIVOS PARA 

MICROEMPRESAS – ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP e INCLUSIVE 

MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL - MEI, para itens com valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e 

itens para ampla participação, nos termos do Inciso I do artigo 48, da Lei Complementar nº 123/2006, conforme 

descrito abaixo, e que observará aos preceitos de direito público e, em especial, às disposições da Lei Federal nº 

10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000 e 7892/2013, Lei Complementar nº. 123/2006, aplicando 

subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993, de 23 de junho de 1993, com suas alterações 

posteriores, bem como as demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.  

 

REGIME:   Menor preço Por Item; 

TIPO:    Menor preço por lance; 

REABERTURA: 23/01/2019, às 08:30horas, no Departamento de Licitação, sediada na Avenida João 

Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte, CEP: 68485-000, Pacajá/PA. 

Decorridos 10 (dez) minutos do horário acima estabelecido, o Pregoeiro dará início 

à abertura dos envelopes, não sendo permitido, a partir de então, o recebimento de 

quaisquer outros envelopes. Na hipótese de não haver expediente nesta data, a 

abertura da licitação ocorrerá no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e 

local. 

1. DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto do presente certame a seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para 

formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal, para futuro fornecimento de 

medicamentos comuns e psicotrópicos, e material hospitalar, para manutenção das atividades do Hospital 

Municipal de Pacajá, para futuras contratações, conforme especificações constantes no Termo de Referência 

(Anexo I) deste Edital. 

 

RETIFICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

 

5. DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1. Só poderá deliberar em nome do proponente, formulando ofertas/lances de preços, praticar demais atos 

pertinentes ao certame, o representante munido dos seguintes documentos: 

 

a) Cópia da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente com foto; 
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b) Instrumento Público ou Particular de Procuração, ou Termo de Credenciamento (Anexo III) com firma 

reconhecida com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes 

ao certame, em nome do proponente, acompanhado do documento especificado no subitem 5.1 alínea “c” 

ou “c.1”. 

 

b.1) Se o representante for sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, 

deverá apresentar a carteira de identidade ou outro documento equivalente com foto, juntamente com 

a cópia do Estatuto, Contrato Social ou equivalente que expresse seus poderes para exercer direitos 

e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

 

c) Cópia do registro comercial (se empresa individual) ou cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente registrado (se sociedades comerciais) ou cópia do registro do ato constitutivo 

(se sociedades civis); 

c1) No caso de Microempreendedor Individual o Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual; 

d) Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso VII do artigo 4º da Lei nº 10.520, de 

2002), Anexo V; 

e) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, Anexo VI; 

f) Declaração de microempresa e empresa de pequeno porte, Anexo VIII; acompanhada da (CERTIDÃO 

SIMPLIFICADA DIGITAL) expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de 

Registro do Comércio – DNRC, emitida no exercício de 2019. 

 

f.1.) Nos casos de Microempreendedor Individual (MEI), deverá apresentar apenas a Declaração de 

Microempresa; sendo desobrigado de apresentar a  certidão expedida pela Junta Comercial ou 

pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa 

n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, 

considerando que JUNTA COMERCIAL não faz a emissão para o Microempreendedor Individual 

(MEI); 

5.2. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de um licitante; 

5.3. O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus poderes estará impedido de 

apresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão. 

5.4. Os documentos deverão ser apresentados no processo original ou cópias que serão autenticados pelo Pregoeiro 

na ocasião da abertura dos envelopes de credenciamentos, ou por cópias autenticadas em Cartório, devendo, no 

entanto, estarem perfeitamente legíveis e sem qualquer emenda ou rasura. 

 

RETIFICAÇÃO DA QUALIFIFCAÇÃO TÉCNICA 

 
13.3. Qualificação Técnica: 

 

a) Atestado de capacidade técnica expedida por Órgão da Administração Pública ou Privada, comprovando 

que a licitante manteve ou mantém contrato para o fornecimento da mesma natureza desta licitação, contendo 

o grau de satisfação quanto ao nível de atendimento e qualidade; 

 

b) Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.  
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c) Certidão de Regularidade do Conselho Federal e/ou Regional de Farmácia.  

d) Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária para fornecimento de medicamentos controlados-

psicotrópicos (controle especial) emitido pela ANVISA/MS, para as empresas interessadas em participar dos 

itens (49 a 62 e 211). 

e) Empresas interessadas em licitar o item 375 - BALANÇA DIGITAL ATE 150KG – 30 unid e o item 391 

- BATERIA PARA BALANÇA DIGITAL 3 VOLTS - CR2032 – 720 – unid, ficam dispensadas de apresentar 

as exigências das letras “b” e “c” do item 13.3. Qualificação Técnica. 

 

OBS: Demais condições do edital permanecem inalteradas. 

 

 

 

PACAJA/PA, 08 de janeiro de 2019. 
 

 

 

 

_______________________________ 

Valdiney Batista de Freitas 

Pregoeiro  
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