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Retificação I.  EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º9/2018-00043   

 

 

A Comissão de Licitação do Município de SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, 

por meio da  PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA e 

este pregoeiro, torna Pública a Retificação I ao  Edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 

Nº 9/2018-00043, que passa ter a redação a seguir especificada, permanecendo 

inalteradas as demais disposições do referido instrumento convocatório: 

 

Onde se lê: 

 

DA LEGISLAÇÃO 

6. O Edital da presente licitação pública reger-se-á, principalmente, pelos 

comandos legais seguintes: 

6.1 - Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 - Instituto do Pregão; 

6.2 - Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e alterações posteriores - Lei de Licitações; 

6.3 - Lei n.º 8.078, de 11.09.90 - Código de Defesa do Consumidor; 

6.4 - demais legislação em vigor e nas exigências deste Edital e seus Anexos. 

6.5 - Decreto nº 3.931, de setembro de 2011. Regulamenta o Sistema de Registro de 

Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666/93.  

 

Leia - se : 

 

DA LEGISLAÇÃO 

6. O Edital da presente licitação pública reger-se-á, principalmente, pelos 

comandos legais seguintes: 

6.1 - Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 - Instituto do Pregão; 

 

6.2. - Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e alterações posteriores - Lei de Licitações; 

 

6.3. - Lei n.º 8.078, de 11.09.90 - Código de Defesa do Consumidor; 

 

6.4.  Lei Complementar 123/2006, e alterações posteriores - Estatuto da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; 

 

6.5.  Demais legislação em vigor e nas exigências deste Edital e seus Anexos. 
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Onde se lê: 

 

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

9. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que : 

9.1 - detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 

9.1.1.  que tenha comparecido no teste de aceitabilidade dos itens ofertado pela licitante; 

9.2 - comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no Capítulo - DA 

DOCUMENTAÇÃO. 

9.3 - 

10. Não poderão concorrer neste Pregão : 

10.1 - consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

10.2 - empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo 

Município de SÃO  

DOMINGOS DO CAPIM; 

10.3 - empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição. 

 

Leia - se : 

 

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

 

9. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação e que comprovem possuir os documentos de habilitação 

requeridos no Capítulo - DA HABILITAÇÃO. 

 

9.1. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007 e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da 

Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 

9.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 

9.3. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 

da legislação vigente; 

 

9.4. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

 

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

 

9.6. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 
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9.7. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

 

9.8. A licitante que desejar usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 

49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, deverá apresentar declaração que cumpre os 

requisitos estabelecidos no artigo 3° da referida lei. 

 

10. A não apresentação da declaração supracitada, impedirá o licitante de ser 

beneficiado com o tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 

2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte; 

 

Onde se lê: 

 

DO PROCEDIMENTO 

 

11. No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, serão recebidos 

os credenciamentos e aberta pelo(a) Pregoeiro(a) a sessão pública  destinada ao 

recebimento da declaração de habilitação e ao recebimento e abertura dos envelopes  

Proposta  e  Documentação. 

 

12. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante: 

a) retardatária, a não ser como ouvinte; 

b) que não apresentar a declaração de habilitação. 

 12.1.  Serão aplicadas as penalidades previstas na Condição 108 deste Edital à licitante 

que fizer declaração falsa. 

 

13. No horário indicado para início do Pregão, pretendendo a licitante credenciar 

representante, deverá apresentar à(o) Pregoeiro(a) documento comprovando possuir 

poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos relativos a 

este Pregão. 

 

13.1 - Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da 

licitante, presente ao evento, devidamente credenciado. 

 

14. No mesmo ato, o(a) Pregoeiro(a) receberá a declaração de habilitação e os 

envelopes Proposta e Documentação, em separado, procedendo, em seguida, à abertura 

dos envelopes Proposta e aos seguintes procedimentos: 

 

14.1 - exame de conformidade da proposta, consistindo em  conferência, a nálise e 

classificação das propostas em confronto com o objeto e exigências deste Edital; 

 

14.2 - classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas apresentadas com 

valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), em relação ao menor preço, 

levando em consideração as prerrogativas da Lei Complementar n° 123/2006. 
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 14.2.0 - A licitante que deixa de apresenta a declaração de enquadramento perde o 

direito de usufruir dos dispositivos das leis complementares 123/06  e 147/ 14 

 

14.2.1 - Art. 44 da Lei Complementar nº 123/06.   Nas licitações será assegurada, como 

critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 

pequeno porte.  

 

14.2.2 - § 1º  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.  

                                

 14.2.3 - § 2º  Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º 

deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 

   

14.3 - seleção das melhores propostas, até o máximo de três, quaisquer que sejam os 

preços ofertados,  quando não verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços 

nas condições definidas no subitem anterior; 

 

14.3.1 - havendo empate no terceiro valor, serão selecionadas todas as licitantes que 

tenham ofertado o mesmo preço; 

 

14.4 - colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado para que os 

representantes legais das licitantes participem da etapa competitiva, por meio de lances 

verbais; 

 

14.5 - início da etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser formulados de 

modo sucessivo, em valores distintos e decrescentes. 

Observação: Uma vez iniciada a abertura do envelope Proposta, não serão permitidas 

quaisquer retificações que possam influir no resultado final deste Pregão, ressalvado o 

disposto na Condição 34. 

 

15. Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o(a) 

Pregoeiro(a) convidará individualmente os representantes legais das licitantes 

classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir da licitante 

detentora da proposta de maior preço e as demais, em ordem decrescente de preços 

ofertados. 

 

15.1 - A desclassificação da proposta da licitante importa sua exclusão das fases 

seguintes; 

 

15.2 - após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
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16. A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo 

Pregoeiro, ficará excluída dessa etapa e terá mantido o seu último preço apresentado 

para efeito de ordenação das propostas. 

17. O Pregoeiro convocará todas as licitantes que participaram da fase de oferta de 

lances, comunicando a respeito da aceitabilidade da proposta, e, também ser analisada a 

documentação da empresa ofertante do menor preço. 

 

18. A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no 

envelope Documentação, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste 

Edital ou com irregularidades, será inabilitada, sem prejuízo de serlhe aplicada, no que 

couber, as penalidades previstas na Condição 108  deste Edital e demais cominações 

legais. 

 

18.1 - Não será admitida complementação de documentos posteriormente à sessão. 

 

19. Caberá a(o) Pregoeira(o), ainda, como parte das atribuições que lhe competem 

durante a realização deste Pregão: 

 

19.1 - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 

 

19.2 - examinar a aceitabilidade da proposta ou do lance de menor preço, quanto ao 

objeto e valor, decidindo, motivadamente, a respeito da escolha que vier a ser adotada; 

 

19.3 - adjudicar o objeto deste Pregão à licitante vencedora, detentora da proposta 

considerada como a mais vantajosa para o(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  após 

constatado o atendimento das exigências deste Edital; 

 

19.4 - receber, examinar e instruir os recursos contra suas decisões, relativamente a 

este Pregão; 

 

19.5 - encaminhar a Autoridade Superior do(a)  processo relativo a este Pregão, 

devidamente instruído, após ocorrida a adjudicação, com vistas à homologação deste 

procedimento licitatório e à contratação do objeto com a licitante vencedora. 

 

20. À Autoridade Superior do(a)  caberá : 

 

20.1 - adjudicar os resultado deste Pregão, após decidido(s) o(s) recurso(s) 

interposto(s) contra ato(s) do(a)  Pregoeiro(a); 

 

20.2 - homologar o resultado deste Pregão, após decididos os recursos porventura 

interpostos contra atos do(a) Pregoeiro(a), e promover a celebração do contrato 

correspondente. 

 

21. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Proposta e 

Documentação em um único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser 
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concluídos e (ou) surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os 

motivos serão consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada 

posteriormente. 

21.1 - A interrupção dos trabalhos de que trata esta condição somente dar-se-á após a 

etapa competitiva de lances verbais; 

 

21.2 - os envelopes não abertos e rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo(a) 

Pregoeiro(a) e pelos representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder 

do(a) Pregoeiro(a) e sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para 

prosseguimento dos trabalhos. 

 

22. Qualquer reclamação a respeito deverá ser feita, no ato da reunião, pelos 

representantes legais das licitantes presentes. Não acolhida a reclamação, a matéria 

relativa ao procedimento pode ser objeto de recurso. 

 

23. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, 

obrigatoriamente, pelo(a) Pregoeiro (a), pela equipe de apoio e pelos representantes 

legais das licitantes presentes à sessão deste Pregão. 

 

24. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes 

Documentação, não caberá desclassificar as licitantes por motivo relacionado com a 

proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

 

25. É facultada à(o) Pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquer fase deste 

Pregão, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam 

constar originariamente da proposta ou da documentação. 

 

25.1 - Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência 

promovida. 

 

26. A adjudicação deste Pregão e a homologação do seu objeto somente serão 

efetivadas: 

 

26.1 - se não houver manifestação da licitante de sua intenção de interpor recurso, 

devidamente registrada em ata durante o transcurso da sessão do Pregão; 

a) nesse caso, a adjudicação caberá à(o) Pregoeiro(a); 

 

26.2 - se houver interposição de recurso contra atos do(a) Pregoeiro(a), após o 

deferimento ou indeferimento do recurso interposto e dado conhecimento do seu 

resultado; 

 

a) nesse caso, a adjudicação e a homologação caberão à Autoridade Superior do(a). 
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27. A abertura dos envelopes Proposta e Documentação será realizad a sempre em 

sessão pública, devendo o (a) Pregoeiro(a) elaborar a ata circunstanciada da reunião, 

que deverá obrigatoriamente ser assinada pelo(a) Pregoeiro (a), pelos membros da 

equipe de apoio que formularem parecer técnico sobre o julgamento deste Pregão, seja 

com relação às propostas ou às documentações, e pelos representantes das licitantes 

presentes. 

 

28. Da ata relativa a este Pregão constarão os registros dos representantes 

credenciados das licitantes, da análise das propostas e dos documentos de habilitação, 

dos preços das propostas escritas e dos lances verbais apresentados, da manifestação da 

licitante de interpor recurso, sem prejuízo de outros registros entendidos necessários. 

 

29. Após concluída a licitação e assinado o pertinente contrato, os envelopes não 

abertos contendo a documentação das demais licitantes ficarão em posse do(a)  

Pregoeiro(a), à disposição das licitantes, pelo período de 10  (dez) dias úteis, após o que 

serão destruídos. 

 

Leia - se : 

 

 

DO PROCEDIMENTO 

 

11. No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, serão recebidos 

os credenciamentos e aberta pelo(a) Pregoeiro(a) a sessão pública  destinada ao 

recebimento da declaração de habilitação e ao recebimento e abertura dos envelopes  

Proposta  e  Documentação. 

12. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante: 

 

c) retardatária, a não ser como ouvinte; 

d) que não apresentar a declaração de habilitação. 

 

 12.1.  Serão aplicadas as penalidades previstas na Condição 108 deste Edital à licitante 

que fizer declaração falsa. 

 

15. No horário indicado para início do Pregão, pretendendo a licitante credenciar 

representante, deverá apresentar à(o) Pregoeiro(a) documento comprovando possuir 

poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos relativos a 

este Pregão. 

 

15.1 - Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da 

licitante, presente ao evento, devidamente credenciado. 
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16. No mesmo ato, o(a) Pregoeiro(a) receberá a declaração de habilitação e os 

envelopes Proposta e Documentação, em separado, procedendo, em seguida, à abertura 

dos envelopes Proposta e aos seguintes procedimentos: 

 

16.1 - exame de conformidade da proposta, consistindo em  conferência, a nálise e 

classificação das propostas em confronto com o objeto e exigências deste Edital; 

 

16.2 - classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas apresentadas com 

valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), em relação ao menor preço, 

levando em consideração as prerrogativas da Lei Complementar n° 123/2006. 

                             

 14.2.0 - A licitante que deixa de apresenta a declaração de enquadramento perde o 

direito de usufruir dos dispositivos das leis complementares 123/06  e 147/ 14 

 

14.2.1 - Art. 44 da Lei Complementar nº 123/06.   Nas licitações será assegurada, como 

critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 

pequeno porte.  

 

14.2.2 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 05% (cinco por 

cento) superiores à proposta mais bem classificada.  

                                  

14.3 - seleção das melhores propostas, até o máximo de três, quaisquer que sejam os 

preços ofertados,  quando não verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços 

nas condições definidas no subitem anterior; 

 

14.3.1 - havendo empate no terceiro valor, serão selecionadas todas as licitantes que 

tenham ofertado o mesmo preço; 

 

14.4 - colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado para que os 

representantes legais das licitantes participem da etapa competitiva, por meio de lances 

verbais; 

 

14.5 - início da etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser formulados de 

modo sucessivo, em valores distintos e decrescentes. 

Observação: Uma vez iniciada a abertura do envelope Proposta, não serão permitidas 

quaisquer retificações que possam influir no resultado final deste Pregão, ressalvado o 

disposto na Condição 34. 

 

15. Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o(a) 

Pregoeiro(a) convidará individualmente os representantes legais das licitantes 

classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir da licitante 

detentora da proposta de maior preço e as demais, em ordem decrescente de preços 

ofertados. 
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15.1- A desclassificação da proposta da licitante importa sua exclusão das fases 

seguintes; 

 

15.2 - após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

16. A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo 

Pregoeiro, ficará excluída dessa etapa e terá mantido o seu último preço apresentado 

para efeito de ordenação das propostas. 

17. O Pregoeiro convocará todas as licitantes que participaram da fase de oferta de 

lances, comunicando a respeito da aceitabilidade da proposta, e, também ser analisada a 

documentação da empresa ofertante do menor preço. 

 

18. A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no 

envelope Documentação, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste 

Edital ou com irregularidades, será inabilitada, sem prejuízo de serlhe aplicada, no que 

couber, as penalidades previstas na Condição 108  deste Edital e demais cominações 

legais. 

 

18.1 - Não será admitida complementação de documentos posteriormente à sessão. 

 

19 Caberá a(o) Pregoeira(o), ainda, como parte das atribuições que lhe competem 

durante a realização deste Pregão: 

 

19.1 - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 

 

19.2 - examinar a aceitabilidade da proposta ou do lance de menor preço, quanto ao 

objeto e valor, decidindo, motivadamente, a respeito da escolha que vier a ser adotada; 

 

19.3 - adjudicar o objeto deste Pregão à licitante vencedora, detentora da proposta 

considerada como a mais vantajosa para o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 

DOMINGOS DO CAPIM  após constatado o atendimento das exigências deste Edital; 

 

19.4 - receber, examinar e instruir os recursos contra suas decisões, relativamente a 

este Pregão; 

 

19.5 - encaminhar a Autoridade Superior do(a)  processo relativo a este Pregão, 

devidamente instruído, após ocorrida a adjudicação, com vistas à homologação deste 

procedimento licitatório e à contratação do objeto com a licitante vencedora. 

 

20 À Autoridade Superior do(a)  caberá : 
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20.1 - adjudicar os resultado deste Pregão, após decidido(s) o(s) recurso(s) 

interposto(s) contra ato(s) do(a)  Pregoeiro(a); 

 

20.2 - homologar o resultado deste Pregão, após decididos os recursos porventura 

interpostos contra atos do(a) Pregoeiro(a), e promover a celebração do contrato 

correspondente. 

 

21 Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Proposta e 

Documentação em um único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser 

concluídos e (ou) surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os 

motivos serão consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada 

posteriormente. 

 

21.1 - A interrupção dos trabalhos de que trata esta condição somente dar-se-á após a 

etapa competitiva de lances verbais; 

 

21.2 - os envelopes não abertos e rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo(a) 

Pregoeiro(a) e pelos representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder 

do(a) Pregoeiro(a) e sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para 

prosseguimento dos trabalhos. 

 

22 Qualquer reclamação a respeito deverá ser feita, no ato da reunião, pelos 

representantes legais das licitantes presentes. Não acolhida a reclamação, a matéria 

relativa ao procedimento pode ser objeto de recurso. 

 

23 Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, 

obrigatoriamente, pelo(a) Pregoeiro (a), pela equipe de apoio e pelos representantes 

legais das licitantes presentes à sessão deste Pregão. 

 

24 Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes 

Documentação, não caberá desclassificar as licitantes por motivo relacionado com a 

proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

 

25 É facultada à(o) Pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquer fase deste 

Pregão, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam 

constar originariamente da proposta ou da documentação. 

 

25.1 - Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência 

promovida. 

 

26 A adjudicação deste Pregão e a homologação do seu objeto somente serão 

efetivadas: 
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26.1 - se não houver manifestação da licitante de sua intenção de interpor recurso, 

devidamente registrada em ata durante o transcurso da sessão do Pregão; 

b) nesse caso, a adjudicação caberá à(o) Pregoeiro(a); 

26.2 - se houver interposição de recurso contra atos do(a) Pregoeiro(a), após o 

deferimento ou indeferimento do recurso interposto e dado conhecimento do seu 

resultado; 

 

a) nesse caso, a adjudicação e a homologação caberão à Autoridade Superior do(a). 

 

27. A abertura dos envelopes Proposta e Documentação será realizad a sempre em 

sessão pública, devendo o (a) Pregoeiro(a) elaborar a ata circunstanciada da reunião, 

que deverá obrigatoriamente ser assinada pelo(a) Pregoeiro (a), pelos membros da 

equipe de apoio que formularem parecer técnico sobre o julgamento deste Pregão, seja 

com relação às propostas ou às documentações, e pelos representantes das licitantes 

presentes. 

 

28. Da ata relativa a este Pregão constarão os registros dos representantes 

credenciados das licitantes, da análise das propostas e dos documentos de habilitação, 

dos preços das propostas escritas e dos lances verbais apresentados, da manifestação da 

licitante de interpor recurso, sem prejuízo de outros registros entendidos necessários. 

 

29. Após concluída a licitação e assinado o pertinente contrato, os envelopes não 

abertos contendo a documentação das demais licitantes ficarão em posse do(a)  

Pregoeiro(a), à disposição das licitantes, pelo período de 10  (dez) dias úteis, após o que 

serão destruídos. 

 

Onde se lê: 

 

DOS PRAZOS 

 

38. A licitante vencedora ficará obrigada a iniciar os serviços ou fornecimento 

licitados, conforme a necessidade e o interesse do(a) FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da Autorização 

para a execução do serviço expedida pelo Chefe do Setor de Compras ou responsável 

indicado pela  . 

 

39. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias co ntados da data de 

recebimento e abertura dos envelopes Documentação e Proposta. 

 

40. Caso os prazos estabelecidos nas Condições anteriores não estejam indicados na 

proposta, os mesmos serão considerados como aceitos pela licitante para efeito de 

julgamento. 
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41. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do 

período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse 

do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE este(a) poderá solicitar prorrogação geral da 

validade acima referida, por igual prazo, no mínimo. 

 

42. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos 

envelopes Proposta e Documentação, sem a solicitação ou a convocação de que tratam 

as Condições 41 e 80, respectivamente, ficam as licitantes liberadas dos compromissos 

assumidos. 

 

43. O Contrato ser firmada entre esta Municipalidade e a vecedora do certame terá 

validade de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada 

por até idêntico período, desde que haja anuência das partes. 

      

43.1. A detentora do contrato poderá manifestar, por escrito, seu eventual interesse 

público na prorrogação do ajuste, em prazo não inferior a 90 (noventa) dias do término 

da sua vingência. A inexistência de pronunciamento, dentro desse prazo, dará ensejo à 

Administração, a seu exclusivo  critério, de promover nova licitação, descabendo à 

detentora o direito a qualquer recurso ou indenização. 

 

43.2. À Prefeitura do Município de SÃO DOMINGOS DO CAPIM, demonstrado o 

interesse público, é assegurado o direito de exigir que a empresa detentora, conforme o 

caso, prossiga na execução do ajuste, mediante aditamento da ata, pelo período de até 

90 (noventa) dias, a fim de evitar brusca interrupção nos fornecimentos, observando, 

porém, o prazo limite de vigência de 24(vinte e quatro) meses e se a proposta continuar 

se monstrando mais vantajosa para a Administração Pública.      

 

Leia - se : 

 

DOS PRAZOS 

 

38.A licitante vencedora deverá efetuar a entregar o bem licitado, conforme a 

necessidade e o interesse do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

SAO DOMINGOS DO CAPIM no prazo máximo de até 05 (dias) dias úteis após o 

recebimento da Autorização para a execução do mesmo,  pelo Chefe do Setor de 

Compras ou responsável indicado pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM/PA. 

 

39. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias contados da data de 

recebimento e abertura dos envelopes Documentação e Proposta. 
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40. Caso os prazos estabelecidos nas Condições anteriores não estejam indicados na 

proposta, os mesmos serão considerados como aceitos pela licitante para efeito de 

julgamento. 

 

41. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do 

período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse 

do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO  DE SAO DOMINGOS DO 

CAPIM este(a) poderá solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por igual 

prazo, no mínimo. 

 

42. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos 

envelopes Proposta e Documentação, sem a solicitação ou a convocação de que tratam 

as Condições 41 e 80, respectivamente, ficam as licitantes liberadas dos compromissos 

assumidos. 

 

43. O Contrato será firmada entre o Município de São Domingos do Capim/PA e a 

empresa  vencedora do certame  até 31 de dezembro de 2018, contados a partir da data 

de sua assinatura. 

 

Onde se lê: 

 

DA DOCUMENTAÇÃO 

 

58. As licitantes regularmente cadastradas no Cadastro de Fornecedores do(a) 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, as quais terão suas condições de habilitação 

verificadas pela Comissão de Licitação, ou que apresentarem Certificado de Registro 

Cadastral do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE deverão apresentar em envelope 

fechado os documentos relacionados a seguir: 

 

59. A licitante não cadastrada no Cadastro de Fornecedores do(a)  ou que por 

qualquer motivo opte por habilitar-se perante a Comissão de Licitação deverá apresentar 

em envelope fechado os documentos relacionados a seguir 48 (quarenta e oitos) horas 

antes da abertura dos envelopes: 

 

Leia - se : 

58.As licitantes regularmente cadastradas no Cadastro de Fornecedores da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM/PA, as quais terão 

suas condições de habilitação verificadas pela Comissão de Licitação, ou que 

apresentarem Certificado de Registro Cadastral da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SAO DOMINGOS DO CAPIM deverão apresentar em envelope fechado os 

documentos relacionados a seguir: 
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59.A licitante não cadastrada no Cadastro de Fornecedores da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA que demonstre interesse em 

cadastrar-se, deverá apresentar em envelope fechado contendo todas as documentações 

exigidas nos artigos 27 a 31 da Lei Federal n° 8.666/93, em dias de expediente normal, 

das 08:00 as 13:00 horas, o qual será analisado pela Comissão Permanente de Licitação 

e posterior emissão de Certificado de Registro Cadastral -CRC. 

 

 

 

 

 

Onde se lê: 

 

DO TERMO DE CONTRATO 

 

78. Sem prejuízo do disposto nos Capítulos III a IV da Lei n.º 8.666/93, o Contrato 

referente ao fornecimento dos produtos constantes do objeto será formalizado e conterá, 

nece ssariamente, as Condições já especificadas neste Ato Convocatório e os termos 

contidos nas Cláusulas da Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 

79. Caso a dentedora não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, 

ou recuse a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observadas a ordem 

de classificação, para relebrar o contrato. 

             

             79.1. O licitante vencedor deverá assinar o contrato, dentro do prazo de 

05(cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação para tal, através de faz ou 

de correio eletrônico. 

 

Leia - se : 

DO TERMO DE CONTRATO 

 

78. Sem prejuízo do disposto nos Capítulos III a IV da Lei n.º 8.666/93, o Contrato 

referente ao fornecimento dos produtos constantes do objeto será formalizado e conterá, 

necessariamente, as Condições já especificadas neste Ato Convocatório. 

79. Caso a licitante vencedora deixar de apresentar situação regular no ato da 

assinatura do contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes 

remanescentes, observadas a ordem de classificação. 

             

79.1. O licitante vencedor deverá assinar o contrato, dentro do prazo de 05(cinco) dias 

úteis a contar do recebimento da comunicação. 
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Onde se lê: 

 

     DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

 

84. O prazo de vigência do contrato será a partir da data de sua assinatura por 12 

(doze) meses, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo 

início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o 

último. 

 

84.1 - Os contratos decorrentes deste PP seram firmados conforme a necessidade da 

administração em contratar os serviços, sendo sua virgência estipulada nos instrumentos 

contratual, nos termos do Art. 57. 

 

Leia - se : 

 

     DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

 

85. O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2018, contados a 

partir da assinatura, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, 

tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir 

o último. 

 

Onde se lê: 

 

86.2 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo 

com a necessidade e o interesse do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE no prazo 

máximo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento; 

 

Leia - se : 

86.2 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo 

com a necessidade e o interesse do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento; 

 

 

 

Considerando o prazo mínimo para a apresentação das propostas prevista no Art. 

4, V da Lei Federal n° 10.520/2002; Considerando que a publicação do edital foi em 11 

de outubro de 2018; Considerando que as referidas alterações não afetam a formulação 

das propostas conforme preconiza o Art. 21, § 4° da Lei Federal n° 8.666/93, fica 

mantido a data da sessão pública para recebimento e abertura das propostas de preços, 

qual seja, dia 29/10/2018, às 11:00, na sala de Reunião da Comissão de licitação de São 

Domingos do Capim/PA, no endereço originalmente designado.  
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Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da 

abertura dos envelopes referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia útil de 

funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO 

CAPIM/PA. 

 

O Edital do procedimento licitatório encontra-se disponível aos interessados na 

sala da Comissão de Licitação, sito Avenida Dr. Lauro Sodré, Nº 206, Centro, São 

Domingos do Capim/PA, CEP: 68.635-000. 

 

 

. 

 

 

 

 

SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA,  16 de outubro  de 2018. 

 

 

 

 

FABIO JUNIOR CARVALHO DE LIMA 

Pregoeiro 
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