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LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE, TIPO DE MENOR PREÇO POR ITEM  

nº 24012017-03-0003-PMP  
 

EDITAL CARTA CONVITE nº 24012017-03-0003-PMP 
 
1. PREÂMBULO 
1.1.  Convidamos V. Sa. à apresentar, perante a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Pacajá, localizada na Avenida João Miranda dos Santos n° 67, Bairro Novo Horizonte, CEP. 
68485-000, Pacajá/PA, convidá-lo(s) a participar deste processo licitatório, apresentando sua PROPOSTA 
para o OBJETO indicado no item 2, pertinente à LICITAÇÃO que será realizada no dia 02 de março de 
2017, às 08h30min. Local: CPL Sala 02, Avenida João Miranda dos Santos nº 67, bairro Novo Horizonte, 
na modalidade CARTA CONVITE, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, de acordo com o que 
determina a Lei Federal 8.666/93 e 8.883/94 e suas alterações, que regem as licitações e contratos públicos, 
e a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, as normas legais e regulamentares aplicáveis, e 
as cláusulas e condições deste ato convocatório. 
1.2. Conforme disposto no inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
deverão participar deste certame exclusivamente microempresas e empresas de pequeno porte cujo objeto 
social seja compatível com o objeto da licitação e que atenda a todas as exigências estabelecidas neste 
edital. 
1.3. Os documentos de habilitação, bem como a proposta, deverão ser ENTREGUES no local supra 
indicado, em envelopes fechados, distintos, com identificação externa do seu conteúdo, na forma descrita 
abaixo, até as 08h30, de 02 de março de 2017, sendo ABERTOS a seguir, observado o devido processo 
legal. 
 
2. DO OBJETO 
2.1. Constitui objeto da presente licitação a escolha da melhor oferta para Contratação de empresa para 

fornecimento de materiais descartáveis, para atender a demanda das Secretarias e Fundos 
Municipais, devidamente relacionada e especificada no Formulário Padronizado da Carta Proposta 
com Especificação do Objeto - Anexo I, que passa a fazer parte integrante deste Edital independente de 
transcrição. 

 
3. DOS ANEXOS 
3.1. Integram este ato convocatório os Anexos abaixo relacionados, dele fazendo partes integrantes e 
inseparáveis para todos os efeitos legais. 
 

Anexo I Formulário Padronizado da Carta Proposta com Especificação do Objeto 
Anexo II Modelo de Procuração 
Anexo III Minuta da Carta de Apresentação da Documentação 

Anexo IV Minuta da Declaração com Base no Disposto na Lei Complementar N°. 123/2006 e 
Alterações Posteriores (ME/EPP). 

Anexo V Minuta da Declaração de Inexistência de Vínculo Familiar, Relação Parental e/ou 
Sócio Comum 

Anexo VI Minuta da Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

Anexo VII Minuta da Declaração de Veracidade de Documentos com Autorização de 
Verificação e Disponibilidade de Condições e Estrutura 

Anexo VIII Minuta da Declaração de Inexistência de Menor Trabalhador 
Anexo IX Minuta da Declaração de Cumprimento de Requisitos de Idoneidade e Inexistência 
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de Fatos Impeditivos 
Anexo X Solicitação de Retirada de Edital 
Anexo XI Minuta do Contrato 

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
4.1. Poderão participar do certame empresas constituídas para o objeto da licitação, convidadas, e as 
demais cadastradas ou não no município de Pacajá/PA, que manifestarem a intenção de participar do 
certame, fazendo a solicitação por escrito do Edital de forma presencial no endereço acima, de segunda a 
sexta-feira, das 08h00min às 12h00min. ou mediante solicitação enviada ao endereço eletrônico, 
pmpacaja.licitacao@gmail.com, com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das 
propostas. 
4.2. A concorrente poderá ser representada no procedimento licitatório por seu(s) representante(s) 
legal(is), ou por procurador munido de procuração com firma reconhecida em cartório, conforme consta do 
ANEXO II – MODELO DE PROCURAÇÃO (com firma reconhecida), apresentada até o início da sessão 
de abertura dos envelopes. A falta de representante munido de procuração não impede a participação no 
certame, porém a concorrente não poderá exercer, no ato da sessão, os direitos que dependam da 
manifestação daquele representante. 
4.3. Fica estabelecida a obrigatoriedade do CERTIFICADO DIGITAL DA EMPRESA (Obrigatório de 
acordo com a RESOLUÇÃO Nº. 11.535/TCM, de 01 de julho de 2014), para a assinatura do Contrato, no 
caso de contratação da empresa.  
4.4. Estão impedidas de participar da presente Licitação:  
4.4.1. Empresas declaradas inidôneas ou suspensas de licitar e/ou contratar, no âmbito do Órgão e/ou da 
Administração Pública Estadual, conforme o art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666/93, com as modificações 
introduzidas pela Lei nº. 8.883/94 e/ou impedidas de licitar e contratar com a administração conforme o art. 
7 da Lei nº. 10.520/02; 
4.4.2. Empresas entre cujos dirigentes, diretores, sócios, responsáveis ou empregados, haja algum 
dirigente ou servidor do Municipio de Pacajá;  
4.4.3. Empresas prestadoras de serviços que tenham como sócios, gerentes ou diretores cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos 
respectivos membros e/ou de servidor ocupante, no âmbito do mesmo Ministério Público, de cargo de 
direção, chefia ou assessoramento; 
4.4.4. Empresas, isoladas ou em consórcio, responsáveis pela elaboração do projeto básico ou executivo 
ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) 
do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 
4.4.5. Duas ou mais empresas, com participação societária entre si e empresas do mesmo grupo 
econômico de direito e de fato; 
4.4.6. Interessadas que estejam sob regime de falência, concordata ou recuperação judicial, recuperação 
extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja 
sua forma de constituição; 
4.4.7. Empresas estrangeiras que não funcionem no país. 
 
5. DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
5.1. A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito de reconhecimento como tal 
e do tratamento diferenciado previsto na lei Complementar 123/2006, em que deverá ser comprovada 
mediante apresentação de Declaração, nos termos constantes do Minuta da Declaração com base no 
disposto na Lei Complementar n°. 147/2014 e alterações posteriores (ME/EPP) deste Edital, firmada pelo 
representante legal da empresa, ainda deverá ser comprovada mediante apresentação de documentação, a 
ser apresentada fora dos envelopes 01 e 02, sendo para: 
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5.1.1. Empresas que são optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei Complementar nº. 
123/2006: 
5.1.1.1. comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da receita Federal, 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm;  
5.1.1.2. declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos 
previstos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. 
5.1.2. Empresas que não são optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei Complementar 
123/06: 
5.1.2.1. cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e respectivo 
recibo de entrega, comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do 
Artigo 3º da LC 123/06, ou apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do 
Exercício – DRE, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado sede do licitante;  
5.1.2.2. declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos 
previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. 
5.1.3. Empresas que são ou não optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei 
Complementar 123/06, deverão apresentar Certidão simplificada ou de inteiro teor, expedida pela Junta 
Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante, que demonstre a razão social da empresa licitante, seus 
sócios, sócio dirigente, ramo de atividade, capital social, comprovação da condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias consecutivos de 
antecedência da data prevista para apresentação das propostas. 
 
6. DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DOS ENVELOPES 
6.1. A documentação necessária à habilitação e a proposta financeira dos interessados nesta licitação 
será entregue em envelope individual, devidamente fechado e rubricado no fecho, contendo em sua parte 
externa o descrito: 
 
6.1.1. Envelope nº. 01 - Documentos de Habilitação: 

 
ENVELOPE 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ - PA  
LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE, TIPO DE MENOR PREÇO POR ITEM nº 
24012017-03-0003-PMP  
RAZÃO SOCIAL E No DO CNPJ. DO LICITANTE  
 
6.1.2. Envelope nº. 02 - Proposta Financeira: 
 
ENVELOPE 02 - PROPOSTA DE PREÇOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ - PA  
LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE, TIPO DE MENOR PREÇO POR ITEM nº 
24012017-03-0003-PMP  
RAZÃO SOCIAL E No DO CNPJ. DO LICITANTE  
 
7. Do Envelope Nº. 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
7.1. O envelope nº. 01 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” – deverá ser apresentado de forma 
inviolável, fechado, colado e rubricado no local de seu fechamento, com os documentos exigidos nos 
subitens 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 e 7.1.5, em cópia autenticada por Cartório competente, ou conferida por 
servidor da Administração (com exceção dos documentos exigidos nos itens 7.1.4 e 7.1.5), devendo no 
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referido caso, o licitante apresentar os originais durante a Sessão, para a devida conferência, sendo que a 
apresentação do original, não substitui documentos que não constem no envelope Documentação, 
constando: 
 
7.1.1. Da Habilitação Jurídica 
7.1.1.1. Credenciamento ou Procuração do Representante legal do licitante, com a apresentação da Carteira 
de Identidade ou documento equivalente do mesmo. Caso o representante seja sócio ou titular da empresa, 
deverá o mesmo apresentar documento que comprove esse fato. Em qualquer caso, deverá ser apresentada 
a Carteira de Identidade ou documento equivalente, com a qual se apresentará a Comissão Permanente de 
Licitação;  
7.1.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, podendo ser 
substituído pelo CRC (Certificado de Registro Cadastral) Federal ou Estadual, que deverá constar o objeto 
da Empresa, ficando facultado ao Contratante proceder diligências para sanar quaisquer dúvidas quanto à 
veracidade das informações prestadas; 
7.1.1.3. Decreto de Autorização e Ato de Registro pelo Órgão competente, em se tratando de empresas 
estrangeiras em funcionamento no País, quando suas atividades assim exigirem, com a devida 
representação; 
7.1.1.4. Certidão simplificada ou de inteiro teor, expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou 
domicilio da licitante, que demonstre a razão social da empresa licitante, seus sócios, sócio dirigente, ramo 
de atividade, capital social, comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com 
data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias consecutivos de antecedência da data prevista para 
apresentação das propostas. 
7.1.1.5. A não apresentação ou incorreção do documento de Credenciamento, não inabilitará a licitante, 
mas impedirá seu representante de se manifestar e responder pela mesma, salvo as vias recursais.  
 
7.1.2. Da Regularidade Fiscal  
7.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
7.1.2.2. Prova de regularidade na inscrição do Cadastro Municipal, por meio de Alvará de Funcionamento 
ou Atestado ou Certidão de Funcionamento, da sede ou domicílio do licitante;  
7.1.2.3. Prova de regularidade fiscal das Fazendas Federal (Receita Federal e da Procuradoria Geral da 
República com relação a Dívida Ativa), e prova de regularidade relativa a Seguridade Social - INSS, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
7.1.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão de Tributos Estaduais) emitido pelo 
Órgão competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa do proponente, na forma da lei, quando 
for o caso. Sendo que para as empresas sediadas no Pará serão exigidas as Certidões Negativa de Natureza 
Tributária e de Natureza não Tributária ou as de Regularidade Fiscal de Natureza Tributária e de Natureza 
Não Tributária;  
7.1.2.5. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, da sede do licitante, sendo que para as empresas 
estabelecidas na cidade de Belém, deverão apresentar a Certidão Negativa de Débito e a Certidão de 
Regularidade Fiscal, de acordo com o art. 4º da Instrução Normativa nº 004/99, de 29.07.1999, publicada 
no Diário Oficial do Município de Belém, em 27.08.99; 
7.1.2.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Lei nº 8.036, de 
11/05/90 e Lei nº 9.012, de 30/03/95); 
7.1.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de Maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 12.440 de 2011); 
7.1.2.8. As certidões ou informações obtidas por meio eletrônico, só terão validade, depois de confirmadas 
pelo Órgão licitante, nos termos do art. 32, § 2º da lei licitatória e demais regulamentos;  
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7.1.2.9. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
7.1.2.10. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e 
empresas de pequeno porte, será assegurado, as mesmas, 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;  
7.1.2.11. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.1.2.10, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de 
junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
7.1.3. Da Qualificação Técnica  
7.1.3.1. Prova de registro ou inscrição da empresa e de seus responsáveis técnicos junto ao Conselho 
Regional de Fármácia;  
 
7.1.4. Declarações da Licitante:  
7.1.4.1. Deverá a proponete apresentar as seguintes Declarações, previstas neste Edital e acostadas: Anexo 
V - Minuta da Declaração de Inexistência de Vínculo Familiar, Relação Parental e/ou Sócio Comum; 
Anexo VI - Minuta da Declaração de Elaboração Independente de Proposta; Anexo VII - Minuta da 
Declaração de Veracidade de Documentos com Autorização de Verificação e Disponibilidade de 
Condições e Estrutura; Anexo VIII - Minuta da Declaração de Inexistência de Menor Trabalhador; Anexo 
IX - Minuta da Declaração de Cumprimento de Requisitos de Idoneidade e Inexistência de Fatos 
Impeditivos. 
7.2. As Certidões ou documentos exigidos neste Convite que não apresentarem expressamente o prazo 
de validade serão aceitos somente se a emissão tenha sido efetuada até 90 (noventa) dias anteriores a data 
designada para entrega dos envelopes.  
7.3. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO exigidos neste Convite e não trazidos à reunião destinada à habilitação, no respectivo 
envelope, salvo na hipótese constante do art. 48, §3º, da Lei nº 8.666/93. 
7.4. Documentação com prazo de validade vencido ou ausência de qualquer documentação constante 
nos subitens comprovante opção simples, CNPJ, Certidão Conjunta Receita Federal, Contribuições 
Previdenciárias e FGTS, ensejará verificação, pela Comissão, no site oficial do respectivo órgão e, se 
comprovada a regularidade, será juntado aos autos o respectivo documento.  
7.5. A previsão do item 7.4 não impedirá a inabilitação da licitante caso ocorra dificuldade de acesso ao 
site oficial do respectivo órgão.  
7.6. Serão consideradas habilitadas as empresas licitantes que atenderem satisfatoriamente às 
disposições deste item. 
7.7. Os envelopes contendo as “Propostas Financeiras” das empresas não habilitadas serão devolvidos, 
devidamente lacrados, aos representantes das empresas licitantes. 
7.8. Caso haja algum recurso decorrente da primeira fase, (abertura do envelope nº 01 “Documentos de 
Habilitação”), as “Propostas Financeiras” dos licitantes habilitados só serão abertas após cumpridas as 
exigências legais, ou seja, quando tiverem sido esgotados os trabalhos da fase de Habilitação, quando será 
marcado o dia, horário e local previamente acertados com os participantes, para dar continuidade ao 
certame. 
7.9. Não havendo inabilitados ou se todas as empresas habilitadas manifestarem desistência expressa de 
interpor recurso, intenção esta que será consignada em Termo de Renúncia ou Ata a ser lavrada, assinada 
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por todos os licitantes presentes, ou após o julgamento dos recursos interpostos, proceder-se-á a imediata 
abertura das propostas, sendo as mesmas rubricadas, folha por folha, por todos os licitantes na presença da 
Comissão Permanente de Licitação, que as autenticará com suas rubricas.  
7.10. Do resultado do julgamento da habilitação, caberá recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar 
da lavratura da Ata ou da publicação no Diário Oficial do Estado, na forma do art. 109, I e § 6º da Lei nº. 
8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94.  
7.11. A empresa que inserir certidões e ou documentos tidos como falsas serão remetidas ao 
Procuradoria Geral do Município, para adoção das providências legais e judiciais cabíveis;  
 
8. DO ENVELOPE Nº 02 “PROPOSTA FINANCEIRA”  
8.1. O envelope nº 02 – “PROPOSTA FINANCEIRA” – será apresentado de forma inviolável, fechado, 
colado e rubricado no local de seu fechamento, devendo conter a Proposta Financeira, datilografada ou 
equivalente em papel timbrado da empresa, redigida em idioma nacional, de forma clara e detalhada, 
isentas de emendas ou rasuras, com todas as suas folhas rubricadas e a última assinada pelo seu responsável 
legal, com especificação clara e de acordo com estabelecido neste Convite, seus anexos e especificações 
técnicas. 
8.2. O Anexo I - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA, que acompanha este ato 
convocatório, deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta Financeira, 
devidamente preenchido com preço unitário e total de cada item. Devendo os preços unitários e totais 
conter somente 02 (dois) dígitos, após a vírgula, relativo e considerados como centavos. 
8.3. Os Preços unitários e totais do objeto deste Convite, deverão estar expresso em moeda corrente 
nacional, apurado à data da apresentação da proposta, não poderá constar a inclusão de encargos 
financeiros ou previsão inflacionária. 
8.4. Não serão levadas em consideração as Propostas Financeiras apresentadas por telex, telegrama, fax 
ou internet.  
8.5. A entrega das propostas significará que o proponente está de acordo com o respectivo processo 
licitatório. 
8.6. Poderão, a critério da Comissão Permanente de Licitação, ser relevados erros ou omissões formais 
dos quais não modifiquem as Habilitações ou as Propostas e nem resultarem prejuízos para o julgamento 
das mesmas ou para o Município de Pacajá/PA. 
8.7. Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas necessárias à execução e ou entrega 
do objeto ora licitado, tais como: tributos, fretes, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
e outras despesas de qualquer natureza. 
8.8. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua apresentação. 
8.9. Deverão constar na Proposta, data e assinatura do(a) responsável legal pela Empresa e rubrica em 
todas as vias. Na omissão, a Comissão Permanente de Licitação autorizará perante os licitantes presentes, a 
assinatura e rubrica por seu responsável, convalidando a exigência, não acarretando a inabilitação ou sua 
desclassificação. 
8.10. Caso a empresa interessada não queira mandar representante para a reunião de abertura e 
julgamento, poderá Protocolizar seus envelopes no endereço mencionado no Preâmbulo deste Convite. 
 
9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO  
9.1. Da Abertura dos envelopes "Documentos de Habilitação"  
9.1.1. No dia, hora e local designados no Preâmbulo deste Instrumento, serão abertos os envelopes 
contendo a documentação que será devidamente rubricada pela Comissão Permanente de Licitação e pelos 
proponentes. Após o exame da documentação feito pela Comissão Permanente de Licitação, esta 
proclamará os habilitados e lavrará Ata assinada pelos integrantes da Comissão Permanente de Licitação e 
representantes dos licitantes presentes. 
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9.1.2. Caso haja licitante não habilitado e que venha a apresentar recurso, observar-se-á o prazo do item 
11, deste Convite, ficando suspensos a classificação e o julgamento até decisão do recurso. 
9.1.3. Proclamados os habilitados, se todos os licitantes desistirem dos recursos, o que será consignado 
em Termo de Renúncia ou na Ata do certame, será procedido o julgamento dos preços, o mesmo ocorrendo 
para as demais fases. 
9.1.4. A inabilitação do licitante e a renúncia de recurso importam preclusão do seu direito de participar 
das fases subsequentes. Após a fase de habilitação, não caberá desistência de proposta;  
9.1.5. Quando todos forem inabilitados poderá a Administração fixar o prazo de 03 (três) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação. 
9.2. Da Abertura dos Envelopes "Proposta Financeira"  
9.2.1. Os envelopes "Proposta Financeira" de proponentes habilitados serão abertos a seguir, no mesmo 
local pela Comissão Permanente de Licitação, desde que haja renúncia expressa dos proponentes da 
interposição de recursos, de que trata o artigo 109, I, "a" da Lei Federal nº 8.666/93, a qual será 
devidamente consignada na Ata do certame. Caso contrário, a data de abertura será comunicada às 
proponentes, através de ofício, após julgado o recurso interposto, ou decorrido o prazo de interposição. 
9.2.2. Uma vez abertos os envelopes, as Propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo 
admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas 
apresentarem em relação às exigências e formalidades previstas neste Convite, com exceção do previsto 
nos subitens 7.4. e 10.2.3., salvo a possibilidade de diligências. 
9.2.3. As Propostas que apresentarem erros de cálculos terão os valores corrigidos automaticamente pela 
Comissão Permanente de Licitação, devendo prevalecer para participação do certame licitatório a Proposta 
devidamente retificada. 
9.2.4. As Propostas serão examinadas e rubricadas pela Comissão Permanente de Licitação, bem como 
pelas proponentes ou seus representantes presentes, e será procedida a leitura dos preços e condições 
oferecidas. 
9.2.5. Desta fase, será lavrada a Ata circunstanciada a respeito, que deverá ser assinada pelos 
representantes presentes e pela Comissão Permanente de Licitação, devendo toda e qualquer declaração 
constar obrigatoriamente da mesma. 
9.3. Dos Critérios para Julgamento  
9.3.1. Serão desclassificadas as Propostas, que:  
9.3.1.1. Não obedecerem às condições estabelecidas no Convite e especificações contidas em seus Anexos; 
9.3.1.2. Apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou excessivos no global ou por item. Poderá a 
Administração, nessa hipótese, solicitar justificativa para avaliação da capacidade de realização, através de 
documentação e composição da forma do preço ofertado, para que comprove que os custos de insumos são 
coerentes com os do mercado; 
9.3.1.3. Tenham evidentes erros de impressão de que inviabilizem as propostas.  
9.3.2. As Cláusulas obrigatórias do Convite não admitem modificação volitiva em suas propostas pelos 
licitantes, sendo que estas devem conter apenas o exigido no Convite e em seus Anexos. 
9.3.3. Havendo discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, sempre que a 
eles se precisar recorrer. Ocorrendo discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes 
últimos. 
9.3.4. Se todas as Propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos Licitantes o prazo 
de 03 (três) dias úteis para apresentação de outra, escoimadas das causas que ensejaram a desclassificação. 
9.3.5. Da Classificação das Propostas, que:  
9.3.5.1. As Propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela Comissão Permanente de Licitação, que 
fará a classificação pelo menor valor do item da Proposta, orientando-se pelo tipo de licitação de menor 
preço por item, e aos requisitos contidos no Edital e seus anexos, cujos preços forem compatíveis com os 
de mercado. 
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9.3.5.2. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte. 
9.3.5.3. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada. 
9.3.5.4. No caso de empate em duas ou mais propostas proceder-se-á da seguinte forma: 
9.3.5.4.1. 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; 
9.3.5.4.2. não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos subitem 
9.3.5.1. deste convite, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  
9.3.5.4.3. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.3.5.3. deste convite, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
9.3.5.5. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 9.3.5.4. e seus subitens deste 
convite, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
9.3.5.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada, pela 
Comissão Permanente de Licitação, para apresentar verbalmente nova proposta no prazo máximo de 10 
(dez) minutos, sob pena de preclusão, que deverá ser entregue datilografada ou equivalente em papel 
timbrado da empresa, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contado da comunicação do resultado lavrada 
em Ata. 
9.3.5.7. O disposto no subitem 9.3.5.5. somente se aplicará quando a proposta mais bem classificada não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver microempresa ou empresa 
de pequeno que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 9.3.5.3. deste convite. 
9.3.5.8. Nos demais casos, ocorrendo igualdade de preços entre 02 (duas) ou mais propostas, após 
obedecido ao disposto no §2º, do Art. 3º da Lei 8.666/93, o critério a ser adotado para o desempate será 
obrigatoriamente o SORTEIO.  
9.4. Da Adjudicação e Homologação 
9.4.1. A Administração fará a adjudicação à empresa licitante vencedora. 
9.4.2. Adjudicado o objeto, a Comissão Permanente de Licitação encaminhará os autos ao Gestor 
Municipal, para fins de deliberação quanto à homologação da Licitação. 
 
10. DO PRAZO DE RECURSOS E DAS INFORMAÇÕES 
10.1. A interposição de recursos obedecerá ao que estabelece o art. 109 da Lei nº. 8.666/93, podendo o 
licitante inconformado, no prazo de 02 (dois) dias úteis, recorrer da decisão da Comissão Permanente de 
Licitação, contados da comunicação da decisão lavrada em Ata, se presentes todos os licitantes, ou da 
publicação no Diário Oficial do Estado do Pará. 
10.2. Os recursos interpostos deverão ser dirigidos ao Gestor Municipal, sendo que a Comissão 
Permanente de Licitação poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou nesse mesmo 
prazo, fazê-lo subir devidamente informado ao Chefe da Instituição, onde este decidirá em 05 (cinco) dias 
úteis, contados do recebimento do Recurso, nos termos do art. 109 da Lei nº. 8.666/93, com as 
modificações da Lei nº. 8.883/94. 
10.3. Os recursos relativos à Habilitação ou a inabilitação, ou ao julgamento das Propostas, terão efeito 
suspensivo conforme o art. 109, §2º da Lei 8.666/93, sendo os mesmos admitidos antes da abertura das 
fases posteriores à recorrida, sobrestando-se o prazo sempre que ocorrerem fatos que invalidem recursos, 
defesa, contraditório, dentre outros. 
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10.4. O recorrente deverá fazer acompanhar de seu recurso ou impugnação, todas as provas admitidas em 
direito que julgar necessárias para comprovação de suas alegações. 
10.5. Se todos os Licitantes desistirem dos recursos, os quais serão consignados em Termo de Renúncia 
ou Ata, a Comissão Permanente de Licitação prosseguirá a efetivação do procedimento nas fases 
respectivas. 
10.6. Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, os termos do Convite, o licitante que 
tenha aceito sem objeção ou deixe de apontar falhas ou irregularidades, até o 2º dia útil que anteceder a 
abertura do envelope com as propostas, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
10.7. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Licitação excluir-se-á o dia do começo e incluir-se-á o 
do vencimento. Se este recair em dia sem expediente normal no Órgão, o término do prazo ocorrerá no 
primeiro dia útil subsequente. 
10.8. O Gestor Municipal, decorridos os prazos para recursos e decididos aqueles interpostos, 
homologará ou não a Licitação. 
10.9. A Comissão Permanente de Licitações prestará todos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados 
pelos interessados, deverão ser requeridos por escrito, e assim serão respondidos, com cópia para todos os 
interessados, até 02 (dois) dias úteis da data indicada no subitem 1.3. deste ato convocatório. 
10.10. Todas as interposições de Recursos devem ser protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura 
Municipal Pacajá, localizada na Avenida João Miranda dos Santos n° 67, Bairro Novo Horizonte, CEP. 
68485-000, Pacajá/PA, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 12h00min. 
10.11. Os pedidos de Esclarecimentos deverão ser requeridos por escrito, e assim serão respondidos, com 
cópia para todos os interessados, até 02 (dois) dias úteis da data indicada no subitem 1.2 deste ato 
convocatório, podendo ser protocolados na forma das interposições de Recursos ou pelo correio eletrônico, 
pmpacaja.licitacao@gmail.com. 
 
11. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
11.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de 
contrato, cuja minuta integra este Edital. 
11.2. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito do adjudicatário 
perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
estiverem com os prazos de validade vencidos, esta Administração verificará a situação por meio eletrônico 
hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos 
passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
11.3. O adjudicatário deverá assinar o instrumento de contrato no prazo de 02 (dois) dias corridos 
contados da data da convocação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a critério da 
Administração, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital. 
11.4. Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a 
situação regular perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), ou se recusar a celebrar a contratação, será convocado outro licitante na ordem de 
classificação das propostas, e assim sucessivamente, com vistas à celebração da contratação. 
11.5. Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de regularidade 
fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar, previamente à assinatura 
do contrato, a regularidade fiscal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação da homologação 
do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, sob pena de a contratação não se 
realizar, decaindo do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
11.6. Não ocorrendo à regularização prevista no subitem anterior, facultar-se-á à Administração: 
11.6.1. a retomada, em sessão pública, dos procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o 
exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas 
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de pequeno porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.3.5.3. 
deste convite; 
11.6.2. a revogação da licitação (LC n° 123. art. 43, §2º). 
11.7. A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade 
com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na 
licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a 
validade. 
11.8. O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com 
as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste ato 
convocatório. 
11.9. O contrato terá vigência de até 31 de dezembro de 2017, contados a partir da sua assinatura, 
prorrogável na forma do art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. 
11.10. A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por 
cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, I e §1º, da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
11.11. Não obstante a boa-fé dos ora contratantes, esses elegem o foro da comarca de Pacajá/PA, para 
dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato. 
 
12. DOS RECURSOS  
12.1. Os recursos financeiros para atender às despesas decorrentes desta licitação estão previstos na 
Dotação Orçamentária, sob a seguinte classificação funcional programática dos programas de recursos 
federais e recursos prórios. 
  
13. DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
13.1. A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
13.2. A Administração rejeitará no todo ou em parte o objeto executado, se este estiver em desacordo 
com o objeto contratado (art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93). 
13.3. A entrega dos produtos será de forma parcelada, de acordo com as necessidades da 
contratante, no máximo em 01 (um) dia ininterruptos, contados após o recebimento da solicitação 
emitida pela contratante. 
13.4. Local e forma de entrega dos produtos: O local de entrega dos medicamentos será feito diretamente 
no Departamento Municipal de Saúde, nesta cidade de Pacajá/PA ou no estabelecimento do vencedor do 
certame caso o estabelecimento esteja localizado em no máximo a 30 km do Departamento de Saúde, sendo 
que os medicamentos deverão estar em suas embalagens originais, e estas não poderão estar violadas, sob 
pena de recusa em seu recebimento. 
13.5. Os medicamentos fornecidos deverão estar regulares perante a Agência nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA. 
13.6. Os objetos da presente licitação serão recebidos provisoriamente no prazo máximo em 01 (um) dia 
ininterruptos, para verificação da conformidade do material com as especificações contidas no anexo único, 
as quais deverão estar acondicionados em suas caixas, embalagens, etc, e definitivamente no prazo de 05 
(dois) dias úteis, após a verificação da quantidade e qualidade dos mesmos, mediante atestado definitivo de 
recebimento passado por servidor do Departamento requisitante.  
13.7. Todos os produtos deverão apresentar validade mínima de 12 meses, a contar da data de entrega 
dos produtos, com a data final de sua validade impressa.  
13.8. Os produtos, objeto deste convite, que porventura for constatado sua falsificação ou adulteração, 
deverão ser substituídos pela licitante vencedora, imediatamente, após notificação do Ministério Público, 
sem prejuízo das sanções legais.  
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14. DAS SANÇÕES 
14.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades: 
a) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 
b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração 
de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93.  
14.2. O atraso injustificado na entrega ou execução do objeto deste instrumento, sem prejuízo do 
disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado 
por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção: 
a) atraso de até 15 (quinze) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e 
b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia. 
14.3. Pela não entrega ou execução total ou parcial do objeto deste instrumento, poderão ser aplicadas ao 
contratado as seguintes penalidades: 
a) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou 
b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de 

inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93. 
14.4. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 
14.5. Pela não-regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das microempresas 
e empresas de pequeno porte, no prazo previsto neste Edital, a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor estimado de contratação do 
objeto, cominada com a aplicação de suspensão de 02 (dois) anos temporariamente para licitar e contratar 
com o município e ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 
8.666/93; (LC nº 123, art. 43, §2º). 
14.6. O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da 
data da intimação do interessado.  
14.7. O valor das multas será recolhido aos cofres do município, dentro de 03 (três) dias úteis da data de 
sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 
 
15. DO PAGAMENTO 
15.1. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados em até 90 (noventa) dias após a entrega 
do objeto e apresentação da nota(s) fiscal(is)/fatura(s) correspondente aos itens fornecidos e ou prestados e 
de acordo com as especificações do objeto desta licitação, mediante quitação de boleto de cobrança 
bancária, crédito em conta corrente ou cheque nominal a seu favor, à vista de fatura que deverá ser 
apresentada pela Contratada. 
15.2. O gestor do contrato somente atestará o recebimento do objeto e liberará a(s) nota(s) 
fiscal(is)/fatura(s) para pagamento quando cumpridas pela Contratada todas as condições pactuadas.  
15.3. Para habilitar-se ao pagamento a Contratada deverá protocolar no Protocolo Geral da Prefeitura 
Municipal de Pacajá/PA, nota(s) fiscal(is)/fatura(s), especificando os produtos, quantitativos e seus 
correspondentes valores em moeda corrente nacional, devendo estar formalmente atestado pelo servidor 
designado para tal. 
15.4. Caso a Contratada não protocolize seu pedido de pagamento nos prazos avençados, reserva-se o 
Contratante o direito de pagar o valor da nota(s) fiscal(is)/fatura(s), somente no mês subsequente sem 
alteração de valor, ou aplicação de qualquer cominação legal. 
15.5. Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação, pela Contratada, de que se encontra 
em dia com suas obrigações para com o sistema social, mediante apresentação das certidões de 
regularidade de débito do adjudicatário perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
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15.6. Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação, pela Contratada, de que se encontra 
em dia com suas obrigações para com o sistema social, mediante apresentação das certidões de 
regularidade de débito do adjudicatário perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1. Caso se comprove a limitação de mercado ou o desinteresse das convidadas, fatos que serão 
consignados em ata pela Comissão, a licitação terá prosseguimento mesmo sem o comparecimento mínimo 
de 3 (três) concorrentes em condições de propor (art. 22, § 7º, da Lei Federal nº 8.666/93). 
16.2. A Prefeitura Municipal de Pacajá poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte, nos 
termos do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93. 
16.3. Não serão admitidas a esta licitação empresas: 
a) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da Administração Pública em 

geral, nos termos do artigo 87, IV da Lei 8.666/93; 
b) suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar com a Administração 

Pública em geral, nos termos do artigo 87, III da Lei 8.666/93; 
c) sob processo de concordata ou falência; 
d) sob a forma de consórcio. 
16.4. As impugnações a este ato convocatório deverão ser dirigidas à Comissão Permanente de 
Licitações e protocolizadas no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Pacajá. 
16.5. Os recursos administrativos serão dirigidos ao Prefeito Municipal de Pacajá, por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitações, devendo ser protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal 
de Pacajá, sendo processados e julgados na conformidade do art. 109 da Lei Federal 8.666/93. 
16.6. A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação 
estender-se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64 §3º Lei Federal nº 8.666/93. 
16.7. Todas as comunicações referentes a este certame serão afixadas no Quadro de Avisos da sede da 
Prefeitura Municipal de Pacajá ou publicados no Diário Ofical do Estado, além de efetuadas diretamente 
aos interessados. 
 
Pacajá, Estado do Pará,  de fevereiro de 2017. 
 
__________________________ 
Francisco Rodrigues de Oliveira 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE TIPO DE MENOR PREÇO POR ITEM nº 
24012017-03-0003-PMP 
CARTA CONVITE nº 24012017-03-0003-PMP 
 
Razão Social da Proponente:  
Endereço:  
Telefone: CNPJ:                                               E_MAIL 
 
 
Constitui objeto da presente licitação a escolha da melhor oferta para contratação de empresa para 
fornecimento de materias descartáveis, para atender a demanda das secretarias e fundos municípais. 
 
LOTE 01 – MATERIAL DESCARTÁVEL 
ITEM QUANT UNID DISCRIMINAÇÃO 

1.  50 UNID Coador de pano pp/ café 

2.  800 PCT Colher descartável c/ 50 unid 

3.  100 PCT Copo descartável 200 ml C/ 100 

4.  250 PCT Copo descartável 300 ml pct C/ 25X 100 

5.  3000 PCT Copo descartável 180 ml pct C/ 100 

6.  1500 PCT Copo descartável 50 ml C/ 100 

7.  800 PCT Prato descartável tam. 18 cm 

8.  500 PCT Prato descartável tam. 21 cm 

9.  200 PCT Prato descartável fundo 

10.  30 UNID Caixa de isopor 3 lt 

11.  5 UNID Caixa de isopor 120 lt  

12.  10 UNID Caixa de isopor 60 lt  

13.  20 UNID Caixa de isopor 27 lt  

14.  100 CX Marmitex em alumínio nº 09 cx c/ 100 

15.  2 UNID Máquina de embalar marmitex 

16.  100 UNID Papel alumínio 

17.  50 UNID Papel filme pvc7,5 x 35 mm 

18.  3 UNID Caixa térmica 12 lt 

19.  3 UNID Caixa térmica 30 lt 
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LOTE 02 – MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO 
ITEM QUANT UNID DISCRIMINAÇÃO 

1.  200 UNID Flanela 34X50 cm 

2.  150 UNID Pano de prato 60 X45 cm 

3.  200 UNID Saco de pano alvejado 56X77 cm 

4.  200 UNID Saco de pano cru 56X77 cm 

5.  40 UNID Toalha de rosto 40X70 de 80 á 100% algodão 

 
Observação: O Presente processo foi estimado com uma cotação média de R$ 44.075,63 (quarenta e 
quatro reais e setenta e cinco e sessenta e três centavos). 
 
DECLARAÇÃO 
 
1 – Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de 
seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93). 
2 - Declaro, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no 
edital. 
3 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na 
data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas 
administrativas, seguro, frete e lucro. 
 
Nome do Representante:  
Identidade nº: CPF nº: 
Local e Data: 
Assinatura: 

 
(Carimbo do CNPJ) 
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ANEXO II – MODELO DE PROCURAÇÃO 
LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE, TIPO DE MENOR PREÇO POR ITEM nº 
24012017-03-0003-PMP  
EDITAL CARTA CONVITE nº 24012017-03-0003-PMP 
 
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Comissão Permanente de Licitações 
  
Prezados Senhores,   
  
A ___________ (razão social da empresa) __________, CNPJ nº. ______________________, sediada 
_________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 
____________________________, ___(qualificação sócio/procurador)__, infra-assinado, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº ________________ e do CPF/MF nº __________________, detentor de amplos 
poderes para nomeação de representante para que lhe faça as vezes para fins licitatórios, confere-os à 
___(qualificação procurador), infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ 
e do CPF/MF nº __________________, com o fim específico de representar a outorgante perante a 
Prefeitura Municipal de PACAJÁ/PA, na licitação modalidade CARTA CONVITE, TIPO DE MENOR 
PREÇO POR ITEM nº 24012017-03-0003-PMP, podendo assim retirar editais, propor seu 
credenciamento, apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de credenciamento, 
habilitação, propostas e julgamentos da documentação, dar lances, desistir de lançar, assinar as respectivas 
propostas, atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de 
recursos, bem como assinar todos e quaisquer documentos indispensáveis, enfim, todos aqueles atos que se 
fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.  
  
Localidade, aos ___ dias do mês de _______________de 2017.  
  
  
___(assinatura e dados – Outorgante representante da licitante)___   
   
___(assinatura e dados – Outorgado representante da licitante)___   
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS:  
*A Procuração deverá vir acompanhada dos documentos que comprovem os poderes do outorgante;   
*O Procurador deverá portar os documentos de identificação mencionados na Procuração, em seus originais, no 
momento da Licitação;  
*Deverá a assinatura tanto do Outorgante como do Outorgado, estar reconhecida em Cartório;  
*Se de interesse da Outorgante, acrescentar outros poderes tais como: assinar contratos, termo aditivos, aceitação 
da ordem de serviços e/ou entrega do material estes deverão ser procedidos por meio de procuração pública.  
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ANEXO III – MINUTA DA CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE, TIPO DE MENOR PREÇO POR ITEM nº 
24012017-03-0003-PMP  
EDITAL CARTA CONVITE nº 24012017-03-0003-PMP 
  
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Comissão Permanente de Licitações 
  
Prezados Senhores,   
  
A ___________ (razão social da empresa) __________, CNPJ nº. ______________________, sediada 
_________ (endereço completo)__________, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente 
documentação para, presente licitação na escolha da melhor oferta para Contratação de empresa para 
fornecimento de materiais descartáveis, para atender a demanda da Secretaria e Fundo Municipal de Saúde, 
de conformidade com o Edital mencionado.   
  
DECLARA, sob as penas da lei, por si e por seus sucessores e cessionários estão de acordo e que tem 
pleno, total, amplo e irrestrito conhecimento da natureza, escopo e objeto da presente LICITAÇÃO, a qual 
acata todas as condições previstas neste Edital e seus anexos, bem como às constantes do termo de sujeição 
do Edital;  
  
DECLARA, ainda, conhecer toda a legislação relativa a presente LICITAÇÃO, bem como os termos e 
condições estabelecidos no EDITAL e seus ANEXOS, com os quais CONCORDA.    
  
DECLARA, que, em sendo vencedor do certame, compromete-se a atender aos termos fixados neste Edital 
e em seus Anexos.  
  
E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.   
  
  
Localidade, aos ___ dias do mês de _______________de 2017.  
  
  
___(assinatura e dados – representante da licitante)___   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS:  Esta declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu representante 
legal ou mandatário.   
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ANEXO IV – MINUTA DA DECLARAÇÃO COM BASE NO DISPOSTO NA LEI 
COMPLEMENTAR N°. 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES (ME/EPP) 
LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE, TIPO DE MENOR PREÇO POR ITEM nº 
24012017-03-0003-PMP  
EDITAL CARTA CONVITE nº 24012017-03-0003-PMP 
  
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Comissão Permanente de Licitações 
  
Prezados Senhores,   
 
A ___________ (razão social  da empresa) __________, CNPJ nº. ______________________, 
sediada _________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 
____________________________, ___(qualificação sócio/procurador)__, infra-assinado, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº ________________ e do CPF/MF nº __________________, tendo examinado o 
Edital e seus anexos, vem apresentar a presente documentação para fins do presente processo licitatório 
modalidade CARTA CONVITE, TIPO DE MENOR PREÇO POR ITEM nº 24012017-03-0003-PMP;  
 
  
DECLARA, para fins do disposto no item IV, subitem 4.1.3 do Edital do CARTA CONVITE, TIPO DE 
MENOR PREÇO POR ITEM nº 24012017-03-0003-PMP, sob as sanções administrativas cabíveis e sob 
penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:   
 
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da LC. n° 123/2006;   
  
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3º da LC. n° 123/2006.   
  
DECLARA ainda que a empresa seja excluída das vedações constantes do § 4º do artigo 3º da Lei 
Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006.   
 
Localidade, aos ___ dias do mês de _______________de 2017.  
 
___(assinatura e dados – representante da licitante)___   
  
  
 
 
 
 
  
OBS_1:  A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição jurídica da empresa 
licitante.   
  
OBS_2:  Esta declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu 
representante legal ou mandatário.   
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ANEXO V – MINUTA DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR, 
RELAÇÃO PARENTAL E/OU SÓCIO COMUM 
LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE, TIPO DE MENOR PREÇO POR ITEM nº 
24012017-03-0003-PMP  
EDITAL CARTA CONVITE nº 24012017-03-0003-PMP 
 
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Comissão Permanente de Licitações 
  
Prezados Senhores,   
  
A ___________ (razão social  da empresa) __________, CNPJ nº. ______________________, 
sediada _________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 
____________________________, ___(qualificação sócio/procurador)__, infra-assinado, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº ________________ e do CPF/MF nº __________________, tendo examinado o 
Edital e seus anexos, vem apresentar a presente documentação para fins do presente processo licitatório 
modalidade CARTA CONVITE, TIPO DE MENOR PREÇO POR ITEM nº 24012017-03-0003-PMP;  
  
DECLARA, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro societário membro e/ou representante 
legal, que seja; cônjuge, companheiro(a), parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 
afinidade, até o terceiro grau, de agente público municipal que exerce cargo de direção, chefia, 
coordenação, supervisão, em provimento efetivo e/ou em comissão, função de confiança, no âmbito da 
administração municipal, que impeça a contratação com o Poder Público Municipal.  
 
DECLARA, ainda, sob as penas da lei, que sendo vencedor do presente certame não possuirá em seu 
quadro societário membro e/ou representante legal, que seja; cônjuge, companheiro(a), parente em 
linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de agente público municipal 
que exerce cargo de direção, chefia, coordenação, supervisão, em provimento efetivo e/ou em comissão, 
função de confiança, no âmbito da administração municipal, para execução do objeto contratual com o 
Poder Público Municipal.  
 
DECLARA, estar ciente, que a ocorrendo tal fato de existência de vinculo familiar na fase de 
credenciamento o licitante não terá seu credenciamento acolhido pela Comissão Permanente de Licitações, 
sendo detectado em qualquer fase posterior ao credenciamento a mesma será inabilitada ou desclassificada 
sua proposta, ou rescindido de imediato seu contrato, sem direito a indenização qualquer que seja e 
instauração de processo administrativo para apurado das penalidades cabíveis. 
 
DECLARA, sob as penas, em especial ao art. 90 da Lei nº 8666/93 e demais congêneres, que não possui 
em seu quadro societário membro e/ou representante legal que mantenha RELAÇÃO PARENTAL OU É 
SÓCIO(S) COMUM(S), com outra empresa participante concorrente A UM MESMO ITEM E/OU 
LOTE LICITADO NESTE CERTAME. 
 
DECLARA assim, se encontrar em conformidade com as orientações contidas nos Acórdãos do Tribunal 
de Contas da União (AC-379/2011-TCU-Plenário; AC-775/2011-TCU-Plenário; AC1793/2011-Plenário), 
em não possuir em seu quadro societário membro e/ou representante legal que mantenha RELAÇÃO 
PARENTAL OU É SÓCIO(S) COMUM(S) com outra empresa participante concorrente A UM 
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MESMO ITEM E/OU LOTE LICITADO NESTE CERTAME, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrência(s) posterior(es). 
 
Ciente ainda, de que se verificado a ocorrência da concorrência vedada, no mesmo item e/ou lote a 
proposta apresenta por ambos serão desclassificadas, independente da proposta ofertada. 
 
E por ser expressão da verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.   
  
Localidade, aos ___ dias do mês de _______________de 2017.  
  
  
___(assinatura e dados – representante da licitante)___   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS:  Esta declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu representante 
legal ou mandatário.   
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ANEXO VI – MINUTA DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA  
LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE, TIPO DE MENOR PREÇO POR ITEM nº 
24012017-03-0003-PMP  
EDITAL CARTA CONVITE nº 24012017-03-0003-PMP 
 
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Comissão Permanente de Licitações 
 
Prezados Senhores,   
(Identificação completa do representante da licitante – qualificação/documentos), como representante 
devidamente constituído de (identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para 
fins do disposto no Edital da CARTA CONVITE, TIPO DE MENOR PREÇO POR ITEM nº 
24012017-03-0003-PMP, declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, 
que:  
a) A proposta apresentada para participar da CARTA CONVITE, TIPO DE MENOR PREÇO 
POR ITEM nº 24012017-03-0003-PMP, foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e o 
conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CARTA CONVITE, TIPO DE MENOR 
PREÇO POR ITEM nº 24012017-03-0003-PMP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da CARTA CONVITE, TIPO DE 
MENOR PREÇO POR ITEM nº 24012017-03-0003-PMP, não foi informada, discutida ou recebida de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da CARTA CONVITE, TIPO DE MENOR PREÇO 
POR ITEM nº 24012017-03-0003-PMP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
c) Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da CARTA CONVITE, TIPO DE MENOR PREÇO POR ITEM nº 
24012017-03-0003-PMP, quanto a participar ou não da referida licitação;   
d) O conteúdo da proposta apresentada para participar da CARTA CONVITE, TIPO DE MENOR 
PREÇO POR ITEM nº 24012017-03-0003-PMP, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da CARTA CONVITE, 
TIPO DE MENOR PREÇO POR ITEM nº 24012017-03-0003-PMP, antes da adjudicação do objeto da 
referida licitação;  
e) O conteúdo da proposta apresentada para participar da CARTA CONVITE, TIPO DE MENOR 
PREÇO POR ITEM nº 24012017-03-0003-PMP não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de OURILÂNDIA DO 
NORTE antes da abertura oficial das propostas;   
f) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la se responsabilizando pelas informações declaradas e em executar o objeto 
licitado no prazo do Edital e seus anexos, que os preços se referem a preços usuais de mercado.   
 
Localidade, aos ___ dias do mês de _______________de 2017.  
 
___(assinatura e dados – representante da licitante)___   
  
OBS_1: Esta declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu 
representante legal ou mandatário.  
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ANEXO VII – MINUTA DA DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DE DOCUMENTOS COM 
AUTORIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO E DISPONIBILIDADE DE CONDIÇÕES E ESTRUTURA 
LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE, TIPO DE MENOR PREÇO POR ITEM nº 
24012017-03-0003-PMP  
EDITAL CARTA CONVITE nº 24012017-03-0003-PMP 
  
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Comissão Permanente de Licitações 
  
Prezados Senhores,   
  
A ___________ (razão social  da empresa) __________, CNPJ nº. ______________________, 
sediada _________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 
____________________________, ___(qualificação sócio/procurador)__, infra-assinado, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº ________________ e do CPF/MF nº __________________, tendo examinado o 
Edital e seus anexos, vem apresentar a presente documentação para fins do presente processo licitatório 
modalidade CARTA CONVITE, TIPO DE MENOR PREÇO POR ITEM nº 24012017-03-0003-PMP;  
 
DECLARA, sob as penas da lei, a veracidade e fidelidade de todos os documentos e informações 
apresentados por esta Licitante na CARTA CONVITE, TIPO DE MENOR PREÇO POR ITEM nº 
24012017-03-0003-PMP;  
DECLARA que, em sendo credenciado e/ou habilitado, estou sujeito à confirmação de toda e qualquer 
informação submetida à apreciação, por meio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES. Para 
tanto, AUTORIZO a Administração Municipal, por meio da COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÕES, com auxílio de técnicos, a conduzir diligências para verificar as declarações, documentos e 
informações apresentadas, e buscar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários para elucidar 
informações contidas nos documentos apresentados, bem como autoriza quaisquer empresas, entidades 
e/ou instituições, mencionadas em qualquer documento, a fornecer toda e qualquer informação e/ou 
declaração apresentada pela empresa licitante. COMPROMETE- SE a informar de imediato, a Prefeitura 
Municipal, por meio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, a ocorrência de qualquer fato 
que possa comprometer ou impedir seu credenciamento e/ou habilitação até a homologação da presente 
licitação. 
DECLARA que possui disponibilidade de condições e estrutura para realizar a entrega do objeto licitado 
em tempo hábil, em conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos.  
Ciente ainda, que ocorrendo à falsificação de qualquer documento e/ou informação incorrerá de imediato 
com a suspenção da execução do objeto licitado e com a rescisão automática da ata de registro de preço 
e/ou contrato administrativo e demais sanções administrativas previstas em na legislação em vigor, sem 
direito a qualquer que seja a indenização ou ressarcimento. 
E por ser expressão da verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.   
  
Localidade, aos ___ dias do mês de _______________de 2017.  
  
___(assinatura e dados – representante da licitante)___ 
 
OBS:  Esta declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu representante 
legal ou mandatário.   
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ANEXO VIII – MINUTA DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR 
LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE, TIPO DE MENOR PREÇO POR ITEM nº 
24012017-03-0003-PMP  
EDITAL CARTA CONVITE nº 24012017-03-0003-PMP 
 
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Comissão Permanente de Licitações 
  
Prezados Senhores,   
  
A ___________ (razão social  da empresa) __________, CNPJ nº. ______________________, 
sediada _________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 
____________________________, ___(qualificação sócio/procurador)__, infra-assinado, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº ________________ e do CPF/MF nº __________________, tendo examinado o 
Edital e seus anexos, vem apresentar a presente documentação para fins do presente processo licitatório 
modalidade CARTA CONVITE, TIPO DE MENOR PREÇO POR ITEM nº 24012017-03-0003-PMP;  
  
DECLARA, sob as penas da lei, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, ressalvado na condição de aprendiz, 
cumprindo o disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela 
Emenda Constitucional, nº 20/98.  
  
E por ser expressão da verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.   
  
Localidade, aos ___ dias do mês de _______________de 2017.  
  
  
___(assinatura e dados – representante da licitante)___   
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
OBS:  Esta declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu representante 
legal ou mandatário.   
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Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de Pacajá 

 
ANEXO IX – MINUTA DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE IDONEIDADE E 
INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE, TIPO DE MENOR PREÇO POR ITEM nº 
24012017-03-0003-PMP  
EDITAL CARTA CONVITE nº 24012017-03-0003-PMP 
  
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Comissão Permanente de Licitações 
  
Prezados Senhores,   
  
A ___________ (razão social  da empresa) __________, CNPJ nº. ______________________, 
sediada _________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 
____________________________, ___(qualificação sócio/procurador)__, infra-assinado, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº ________________ e do CPF/MF nº __________________, tendo examinado o 
Edital e seus anexos, vem apresentar a presente documentação para fins do presente processo licitatório 
modalidade CARTA CONVITE, TIPO DE MENOR PREÇO POR ITEM nº 24012017-03-0003-PMP;  
 
DECLARA, sob as penas da lei, que:   
a) Não foi declarado inidôneo por ato do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal e  
que não teve suspensos seus direitos de transacionar, licitar ou contratar com o Poder Público;  
b) Não se encontra sob processo de recuperação judicial ou extrajudicial;    
c) Não foi apenado com rescisão de contrato quer por deficiência dos serviços prestados,  
quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;    
d) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e  
alterações posteriores;  
e) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente  
processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências.  
  
E por ser expressão da verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.   
  
Localidade, aos ___ dias do mês de _______________de 2017.  
  
  
___(assinatura e dados – representante da licitante)___   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS:  Esta declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu representante 
legal ou mandatário.   
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ANEXO X – SOLICITAÇÃO DE RETIRADA DE EDITAL 
LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE, TIPO DE MENOR PREÇO POR ITEM nº 
24012017-03-0003-PMP  
EDITAL CARTA CONVITE nº 24012017-03-0003-PMP 
 
Eu, ___________, portador (a) da Carteira de Identidade n°. _______ e _______ do CPF n°. _________, 
_______ representante ________ legal, SOLICITO a retirada do edital e seus anexos retro citados, em 
favor da empresa descrita a abaixo: 
 

SOLICITAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS 

Objeto 
Constitui objeto da presente licitação a escolha da melhor oferta para Contratação de 
empresa para fornecimento de materiais descartáveis, para atender a demanda da 
Secretaria e Fundo Municipal de Saúde 

A solicitação seja via endereço eletrônico ou presencial, inicialmente deverá ser preenchida, 
assinada pelo representante legal, e aposto o carimbo do CNPJ. 
 
Quando solicitado via endereço eletrônico, pmpacaja.cpl@gmail.com, a CPL/Pregoeiro(a) 
providenciará o envio logo após o recebimento da solicitação devidamente preenchida, assinada pelo 
responsável legal, carimbada CNPJ, digitalizar e encaminhar esta solicitação em formato PDF. 

 
A solicitação do Edital é de suma importância para o registro dos interessados ao processo 
licitatório, bem como à comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 
convocatório e ou de informações adicionais. 

EMPRESA SOLICITANTE DO EDITAL 
Razão Social:  
CNPJ:  
Endereço:  
Cidade/Estado:  
Telefone:  
E-mail:  
Pessoa para contato:  

 
_______________________________________________ 

Nome do representante da empresa 
Carteira de Identidade N° 

Carimbo CNPJ da empresa solicitante 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: Podendo uma mesma empresa solicitar mais de um Edital, contudo deverá ser procedido uma 
solicitação para cada certame.  
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