
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2020 

Processo nº 347/2020-SEMSA/AP 

 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE GLOBAL 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES, por meio da Secretaria de 

Municipal de Saúde - SEMSA, e esta Pregoeira, designada pela Portaria nº 029/2019-

PMFG, torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade de 

DISPENSA ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE GLOBAL, em sessão 

pública virtual, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia 

e autenticação - em todas as suas fases, o qual será regido pela Lei Complementar nº 

123/2006, e no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, e alterações posteriores pelo disposto no 

presente Edital e seus respectivos Anexos, e nas demais normas aplicáveis ao objeto 

deste certame. 

 

DATA DA DISPUTA DE PREÇOS: 02/06/2020 HORÁRIO: 14:h (horário de Brasília). 

Recebimento das propostas de preços: a partir das 08h00minhs do dia 29/05/2020, até 

às 8h(horário de Brasília) do dia 02/06/2020. 

Abertura das Propostas: a partir das 11h (horário de Brasília) do dia 02/06/2020. 

Local: www.licitacoes-e.com.br. 

Nº licitação: 817505 

 

I. OBJETO 

 
1.1. A presente licitação tem como objeto a DISPENSA DE LICITAÇÃO, EM CARÁTER 

EMERGENCIAL, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EPI, 

MÉDICO-HOSPITALAR) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

FERREIRA GOMES- SEMSA NO COMBATE AO COVID-19 (CORONAVÍRUS). 

II. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME E DA FORMA DE 

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

2.1. Modalidade: 

2.1.1. Cotação de Licitação, por meio do Sistema de Compras Eletrônicas 

www.licitacoes-e.com.br, com base legal no inciso II do art. 24 da Lei Nacional nº 

8666/93, e Art. 4-E LEI Nº 13.979/2020; 

Considerando que o Governador do Estado do Amapá publicou o Decreto nº 1.375 de 

17 de março de 2020, publicado do DOE nº 7125, que decreta situação de emergência em 

todo o território do Amapá visando a prevenção, mitigação, preparação e resposta ao 

risco de Desastre Natural – Biológico - Epidemia – Doença infecciosa viral causada pelo 

novo Coronavírus - COVID-19; 

 

Considerando a Lei Orgânica do Município, c/c o Decreto Legislativo Federal Nº. 006/2020, 

que Reconhece Calamidade Nacional em função da epidemia de Coronavírus (COVID-19), bem 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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como o Decreto Estadual Nº. 1.539 de 18 de abril de 2020, e, também os Decretos Municipais No. 

125/2020- PMFG; 126/2020-PMFG; 129/2020-PMFG; 153/2020-PMFG e pela ADIn 6.341-STF,e 

 

Considerando a prorrogação, pelo Decreto No. 153/2020-PMFG, da vigência dos 

Decretos no. 125/2020-PMFG; 126/2020- PMFG e 129/2020- PMFG, que dispõem sobre as 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), no 

âmbito da administração pública do Município de Ferreira Gomes;  

 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (Covid-19). 

 

Considerando a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (Covid-19) e a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020 que 

regulamenta a operacionalização da referida lei. 

 

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que Declara 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo coronavírus (Covid-19). 

 

2.2. Tipo 

2.2.1. Menor Preço 

2.3. Critério de Julgamento 

2.3.1. Menor preço total do LOTE com disputa de lances (quantidade multiplicado 

pelo preço unitário). Quantidade não inferior ao previsto no Termo de Referência em 

anexo. 

2.3.2. As propostas lançadas pelo fornecedor no Sistema Eletrônico de acordo com as 

especificações e exigências legais e deste edital serão classificadas conforme o preço, 

sendo considerado vencedor do item aquele que apresentar o menor preço total do 

LOTE, após a fase de lances. 

2.3.3. Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta no 

sistema, preços superiores aos de referência de mercado, apurados e divulgados pelo 

Sistema. 

2.3.4. O não atendimento dos requisitos para participação ensejará a 

desclassificação da proposta no sistema e o impedimento automático da participação na 

disputa. 

2.3.5. Participação e Recebimento das Propostas 

2.5.1. Poderão participar desta Cotação Eletrônica de Licitação, na forma eletrônica 

quaisquer licitantes que: 

a) Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, e que 

cumpram com todas as exigências estabelecidas neste edital e seus anexos; 

b) Atendam os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste 

edital; 
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c) Comprovem possuir os documentos de habilitação exigidos neste edital; 

2.5.2. Não poderão concorrer neste Processo: 

a) Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

b) Empresas que sejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição. 

2.5.3. Poderão participar deste processo Pessoas Jurídicas do ramo de atividade 

pertinente ao objeto desta cotação que estiverem habilitadas no www.licitacoes- 

e.com.br. 

2.5.4. A participação dos interessados, no dia e hora fixados para a abertura das 

propostas dar-se-á por meio de digitação da senha privativa da licitante e subsequente 

encaminhamento da proposta, exclusivamente por meio eletrônico, não sendo aceitas 

quaisquer propostas por forma diversa. 

2.5.5. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade 

legal do licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica 

para realização das transações inerentes à Cotação Eletrônica. 

2.5.6. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do sistema ou a PMFG promotor da licitação, responsabilidade 

por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

2.5.7. Os valores deverão estar expressos em moeda corrente nacional, devendo o 

preço incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e 

outros pertinentes ao objeto licitado. 

2.5.8. A participação no certame implicará na validade da proposta pelo prazo de 60 

dias, a contar da data marcada para a abertura das propostas no sitio eletrônico 

www.licitacoes-e.com.br 

2.5.9. A qualificação da empresa e do responsável pela empresa devem constar no 

orçamento a ser anexado à proposta eletrônica enviada ao Sistema Compras Eletrônica 

www.licitacoes-e.com.br após a fase de lances, contendo dentre outras informações: 

CNPJ, endereço, telefones de contato, e-mail, nº conta bancária, etc... 

 

3. DA HABILITAÇÃO: 

 

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados no objeto desta licitação que 

comprovarem possuir os seguintes documentos: 

3.2. Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Cédula de identidade do representante legal da empresa; 

b) Em se tratando de Procuradores deve ser apresentado instrumento de procuração 

pública ou particular com firma reconhecida do qual constem poderes específicos para 

formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 

documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprovem os poderes do mandante 

http://www.licitacoese.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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para a outorga. 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

d) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores, acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva; 

3.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), comprovando 

que o ramo da atividade pertinente e compatível com o objeto licitado; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto licitado; 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (Certidão Conjunta de Débitos 

Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União), Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

lei. 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justiça do Trabalho; 

3.5. Relativa à Qualificação Técnica: 

a) Apresentação de 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, conforme modelo 

do ANEXO IV, que comprove já ter fornecido os itens constantes do objeto desta 

licitação, bem como se foram cumpridos os prazos estabelecidos e o grau de satisfação. 

Tal atestado devera ser fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em 

papel timbrado, assinado e datado; 

 

3.6. Declarações: 

 

a) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) 

com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99), ANEXO III. 

b) Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente 

impeditivo de habilitação, fornecida pela empresa e devidamente assinada pelo sócio, 

dirigente, proprietário ou procurador - Anexo II. 
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c) Declaração, por parte da licitante, de Elaboração de Proposta Independe – Anexo VII. 

d) Declaração, por parte da licitante, de enquadramento de Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte – Anexo V. 

3.7. A Pregoeira verificará a autenticidade da documentação obrigatória, constante no 

item 3 deste Edital, enviada por e-mail, mediante consulta, nos sítios oficiais, na base de 

dados dos órgãos e entidades emissores de certidões, constituindo a verificação meio 

legal de prova, para fins de habilitação. 

3.9. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 

qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, a Pregoeira inabilitará a licitante. 

3.10. Também será inabilitada a licitante contra a qual venha a restar comprovado, 

ainda que posteriormente à fase de habilitação, fato com ela relacionado e ensejador de 

inabilitação. 

3.11. Após o término do certame, a licitante vencedora enviará a proposta ajustada ao 

lance final e demais documentos de habilitação, a serem remetidos em anexo na 

plataforma licitações-e, caso não sendo possível e dentro do prazo e solicitado a 

pregoeira via sistema que se encaminhe ao endereço eletrônico cpl.fgomes@gmail.com , 

no prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitação da Pregoeira, que se procederá via 

sistema licitações-e. 

4. DEMAIS CONDIÇÕES: 

4.1 O prazo de entrega do objeto deste Termo será de até 04 (quatro) dias, contados a 

partir da data do recebimento da Nota de Empenho. 

4.2 Condições de Pagamento: o pagamento será efetuado, em moeda corrente nacional, 

em até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo, mediante a apresentação da 

“Nota Fiscal” devidamente atestada pela fiscalização. 

4.3 É facultado ao órgão que lança o presente edital, em qualquer fase do procedimento, 

a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do 

procedimento licitatório, ou solicitar esclarecimentos adicionais aos licitantes, que 

deverão ser satisfeitos no prazo máximo de 24 horas. 

4.4 Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, 

no máximo, duas casas decimais após a vírgula. 

4.5 A PMFG, caberá aplicar a Empresa vencedora, total ou parcialmente 

inadimplente, as sanções previstas no Anexo I deste edital, na Lei nº 8666, de 21 de 

junho de 1993 e suas alterações, bem como quaisquer outros dispositivos legais, 

garantindo-se amplo direito de defesa. 

4.6 Para obter maiores informações sobre como participar da Cotação Eletrônica, a 

empresa poderá entrar em contato com a CPL/PMFG, pelo e-mail: 

cpl.fgomes@gmail.com. 

mailto:cpl.fgomes@gmail.com
mailto:%20cpl.fgomes@gmail.com.
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4.7 Para todas as referências de tempo contidas neste edital será observado o horário 

de Brasília (DF) e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 

documentação relativa ao certame. 

4.8 A Nota de Empenho substituíra o instrumento contratual, conforme disposto no 

art. 62, da Lei nº 8.666/93. 

4.9 Fica eleito o foro do estado do Amapá, para dirimir quaisquer dúvidas na 

realização desta compra. 

Ferreira Gomes-AP, 26 de maio de 2020. 

 

 

 

 

Luana Brito 

Pregoeira - CPL/PMFG 
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APROVO, o presente Projeto Básico 

nos termos da Lei 8.666/1993. 

 

Em,___/___/2020 

 

 

ALESSANDRA LORENA ISAKSSON RABELO 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

PROCESSO Nº 347/2020-SEMSA/AP 

PROJETO BÁSICO SIMPLIFICADO Nº 002/2020-SEMSA/AP 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, VISANDO A AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS DE CONSUMO (EPI, MÉDICO-HOSPITALAR) PARA ATENDER A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIRA GOMES- SEMSA NO COMBATE AO 

COVID-19 (CORONAVÍRUS). 
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1. OBJETO 

1.1. O presente tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EPI, 

MÉDICO-HOSPITALAR) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

FERREIRA GOMES- SEMSA NO COMBATE AO COVID-19 (CORONAVÍRUS), conforme 

condições, especificação e quantidade constante neste Projeto. 

2. JUSTIFICATIVA  

2.1. Considerando a designação imediata e urgente dos órgãos de segurança pública do Estado do 

Amapá para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do Coronavírus, bem como, a necessidade pública de adquirir com celeridade materiais de consumo, 

destinados a prevenção individual, de terceiros e ao atendimentos pré-hospitalares, perante as atividades 

e atribuições desenvolvida por esta secretaria. 

2.2. Considerando o número elevado de casos suspeitos, confirmados e óbitos decorrentes de 

infecção por Coronavírus no Brasil e no mundo e a decorrente constatação de um constante aumento do 

número de casos suspeitos e de uma confirmação do vírus no município de Ferreira Gomes e no Estado 

do Amapá, capital Macapá. 

2.3. Considerando a imediata e iminente necessidade de se estabelecer em todo o Estado do Amapá 

bem como seus municípios, ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação frente 

aos efeitos decorrentes da infecção por Coronavírus, que levam os órgãos de saúde, em todos os seus 

níveis e atribuições a um estado constante de alerta e prevenção individual e coletiva. 

2.4. Considerando o teor da Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, bem como, do 

Decreto Estadual nº 1413, de 19 de março de 2020 e do Decreto Municipal nº 0126/2020-PMFG, de 23 

de março de 2020, que decretaram o estado de EMERGÊNCIA E DE CALAMIDADE PÚBLICA, 

frente à disseminação do Coronavírus no Brasil. 

2.5.  Por fim, considerando a tutela e as competências constitucionais dos profissionais de saúde, 

bem como, a proteção de toda a população local, nacional e internacional. Justifica-se, a presente 

aquisição, em caráter emergencial de empresa(s) que possam fornecer o material de consumo essenciais 

ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus, visando atender assim ao 

todo a Secretaria Municipal de Saúde de Ferreira Gomes. 

3. FINALIDADE PÚBLICA 

3.1. A finalidade pública configura-se no atendimento emergencial aos profissionais da saúde/ 

servidores que encontram-se na linha de frente desta pandemia que diuturnamente vem enfrentamento a 

emergência de saúde pública de caráter mundial, denominada pandemia do Coronavírus, de forma a 

melhor servir a população amapaense com um todo e conter a proliferação em massa desse vírus no 

Município de Ferreira Gomes, com ações preventivas e repressivas, com itens essenciais a resguardar a 

saúde desses profissionais em sua missão. 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES 

4.1. O objeto a ser adquirido deverá atender as especificações técnicas mínimas e quantidades 

estimadas a seguir:  

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 

Item Descrição Ref. Qtd 

1 
MACACÃO IMPERMEÁVEL PERSONALIZADO- Material: bagunzito 

impermeável; Tipo: impermeável; Tipo manga: Manga longa com elástico; 
Und 25 
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Tipo frente: Com velcro; Tipo Capuz: Com elástico; Tipo tornozelo: Com 

elástico; Tamanho: P; Cor: Azul;  Modelo: unissex. 

2 

MACACÃO IMPERMEÁVEL PERSONALIZADO- Material: bagunzito 

impermeável; Tipo: impermeável; Tipo manga: Manga longa com elástico; 

Tipo frente: Com velcro; Tipo Capuz: Com elástico; Tipo tornozelo: Com 

elástico; Tamanho:M; Cor: Azul; Modelo: unissex. 

Und 40 

3 

MACACÃO IMPERMEÁVEL PERSONALIZADO- Material: bagunzito 

impermeável; Tipo: impermeável; Tipo manga: Manga longa com elástico; 

Tipo frente: Com velcro; Tipo Capuz: Com elástico; Tipo tornozelo: Com 

elástico; Tamanho: G; Cor: Azul; Modelo: unissex. 

Und 25 

4 

MACACÃO IMPERMEÁVEL PERSONALIZADO- Material: bagunzito 

impermeável; Tipo: impermeável; Tipo manga: Manga longa com elástico; 

Tipo frente: Com velcro; Tipo Capuz: Com elástico; Tipo tornozelo: Com 

elástico; Tamanho: GG; Cor: Azul; Modelo: unissex. 

Und 10 

5 Avental Impermeável Personalizado  Und 100 

6 Avental em TNT descartável  Und 2.000 

7 
Bota em PVC preta cano alto com fechamento total, forração interna; 

Número 36 
Pares 15 

8 
Bota em PVC preta cano alto com fechamento total, forração interna; 

Número 37 

Pares 
15 

9 
Bota em PVC preta cano alto com fechamento total, forração interna; 

Número 38 

Pares 
10 

10 
Bota em PVC preta cano alto com fechamento total, forração interna; 

Número 39 

Pares 
10 

11 
Bota em PVC preta cano alto com fechamento total, forração interna; 

Número 40 

Pares 
10 

12 
Bota em PVC preta cano alto com fechamento total, forração interna; 

Número 41 

Pares 
10 

13 
Bota em PVC preta cano alto com fechamento total, forração interna; 

Número 42 

Pares 
10 

14 Luva emborrachada áspera Pares 100 

15 Viseira facial ajustável em acetato Und 50 

4.2. Por se tratar de situação de emergencialidade, o transporte do material poderá ser dispensado, 

caso o Secretaria Municipal de Saúde adote providências de forma a adquirir e atender a urgência e 

necessidade do material. Em se tratado deste caso, a empresa deverá proceder a redução do item 

transporte e custos administrativos diretos e indiretos deste em relação ao seu preço final 

proposto. 

4.3. As quantidades e item mensurado são considerados estimados e mínimos, podendo sofrer 

acréscimo mediante a necessidade de atendimento desta secretaria e prolongamento da situação 

emergencial e de calamidade decretada. Para se proceder aos acréscimos de quantitativos se observará a 

disponibilidade orçamentária e os critérios estabelecidos na gestão orçamentária e financeira diante do 

enfretamento a essa pandemia. 

5. PRAZO, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

5.1. A Empresa deverá entregar o objeto de forma imediata e/ou em até 07 (sete) dias consecutivos, 

contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, em caso de descumprimento desse prazo, a 

Empresa ficará sujeita a aplicação das sanções previstas em lei. 

5.2. O prazo inicial de entrega do objeto poderá ser prorrogado, uma única vez e até igual período, 

para tanto a Empresa deverá apresentar, antes do término do prazo inicial, documento formal 
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requerendo e justificando a prorrogação, com base em comprovantes da necessidade de prazo, para 

devida análise e autorização pela Administração da SEMSA/AP.  

5.3. A Empresa deverá fazer a entrega do objeto, em perfeitas condições de uso, no Prédio Anexo da 

Secretaria Municipal de Saúde- SEMSA, localizado na Rua Tiradentes, S/N – Bairro Centro – Ferreira 

Gomes – Amapá – CEP 68.915-000, ficando neste caso sobre guarda e responsabilidade do 

almoxarifado do órgão de destino. 

5.4. Por se tratar de situação de emergencialidade, o transporte do material poderá ser dispensado, 

caso a SEMSA fique encarregada de providenciar de forma a atender a urgência e necessidade do 

material. Em se tratado deste caso, a empresa deverá proceder a redução do item transporte e custos 

administrativos diretos e indiretos deste em relação ao seu preço final proposto. 

5.5. O objeto deverá ser entregue acompanhado das respectivas Notas Fiscais e demais documentos 

exigidos, em dias de expediente normal, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:00h às 13:00h, 

correndo por conta do fornecedor todas as despesas necessárias, tais como: transporte, seguros, tarifas, 

desembaraços e outros.  

5.6. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94, o objeto 

será recebido da seguinte forma:  

5.7. Definitivamente: pelo responsável do Almoxarifado da secretaria ou outro servidor designado 

por conta de especificidade do objeto. Este recebimento será feito mediante Termo de controle de 

entrada, com vistas a se prover a guarda do objeto, verificação de sua conformidade, aceitação e 

posterior distribuição 

5.8. O objeto será recebido de acordo com as quantidades, características, especificações e condições 

estabelecidas neste Contrato.  

5.9. O recebimento consistirá na comparação das características e especificações do objeto e de sua 

Nota Fiscal/Fatura com o constante neste Contrato e/ou na Nota de Empenho emitido para a despesa.  

5.10. A Administração da SEMSA/AP rejeitará o objeto entregue em desacordo com as quantidades, 

características e especificações constantes no instrumento, restando à Empresa a obrigatoriedade da 

reposição, sem ônus para a SEMSA/AP e sem prejuízo das demais sanções administrativas aplicáveis ao 

caso.  

5.11. A Empresa ficará obrigada a substituir o objeto recusado, no prazo máximo de 7 (sete) dias 

úteis, contados a partir da notificação expedida pelo(a) Órgão ou Entidade recebedor, sob pena de 

aplicação das penalidades previstas neste Contrato.  

5.12. Considerar-se-á como data efetiva de entrega, aquela registrada no controle de entrada do 

material no Almoxarifado da SEMSA e em outro local que for designado para sua guarda e distribuição.  

5.13. No caso de constatação de não conformidade, a data efetiva da entrega será a da regularização 

total da(s) pendência(s). 

5.14. O recebimento do objeto, seja provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil e nem 

ético profissional da Empresa pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas. 

 

6. METODOLOGIA PARA A CONTRATAÇÃO 

6.1. A aquisição dar-se-á mediante processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO, em conformidade 

com o Art. 24, inciso IV c/c Art. 26, incisos I, II e III, da Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de Licitações e 

Contratos) e suas alterações, estando de acordo com a legislação vigente. 

6.2. Da Caracterização da DISPENSA – CARÁTER EMERGENCIAL E DE CALAMIDADE 

PÚBLICA (Art. 26, Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93) 

A pandemia do Coronavírus (COVID-19) ensejou a Decretação do estado de emergência e 

calamidade pública no Brasil e no Estado do Amapá, assim com fundamento na Medida 
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Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, bem como, no Decreto Estadual nº 1413, de 19 de 

março de 2020, justifica-se a presente aquisição de materiais de consumo essenciais para o 

atendimento e enfrentamento desse vírus no Estado do Amapá, com ações preventivas e 

repressivas, resguardando a saúde de todos os profissionais, que são elementos essenciais para 

o sucesso desta missão. 

6.3. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR (Art. 26, Inciso II, da Lei Federal nº 

8.666/93) 

Em cumprimento ao disposto, esclarecemos que não há FORNECEDORES específicos a 

atender a demanda, a razão da escolha será em conformidade a oferta dos materiais no 

mercado local e nacional, estando o preço praticado por este fornecedor de acordo com dos 

parâmetros de valores da pesquisa mercadológica constante neste Projeto. Assim sendo, 

justifica-se a escolha do fornecedor de acordo com a oferta do produto, sua necessidade de 

atendimento imediata e estando de acordo com o preço previamente mensurado neste projeto, 

por se tratar de ação de extrema emergência de atendimento. 

6.4. JUSTIFICATIVA DO PREÇO (Art. 26, Inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93) 

Os preços foram obtidos por meio de ampla pesquisa realizada no sítio eletrônico Banco 

de Preços, que é especializado em aferição de preços por diversos parâmetros, bem como, por 

meio de Aviso de Chamamento Público, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá; em 

jornais e sítios Oficiais do Governo do Estado. As compras, serão realizadas tomando por base 

os preços de mercado pesquisados dos produtos, justificando-se o preço em razão dessa prévia 

pesquisa mercadológica.  

7. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

7.1. Durante o fornecimento 

7.2.  se mantenha em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, bem como todas as 

condições de habilitação para contratação com a Administração Pública, referentes às regularidades 

perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao FGTS e o Ministério do Trabalho 

(CNDT). 

7.3. Excepcionalmente e mediante justificativa, poderá ser dispensada a apresentação de 

documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais 

requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à 

Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição, 

conforme art. 4º-F, da MP nº 926, de 20 de março de 2020, publicada no DOU edição Extra de 20 de 

março de 2020. 

7.4. Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de 

empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou 

contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do 

bem ou serviço a ser adquirido, conforme art. 4º, § 3º, da MP nº 926, de 20 de março de 2020, publicada 

no DOU edição Extra de 20 de março de 2020. 

8. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

8.1. As despesas decorrentes desta contratação, mediante a emissão de Nota de Empenho específica, 

correrão a conta dos recursos específicos da Secretaria Municipal de Saúde/SEMSA, na seguinte 

classificação orçamentária: 

8.2.  

I. Unidade Orçamentária: 23- Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde; 
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II. Funcional Programática: 10.301.00062-035- Manutenção de UBS; 

III. 3.3.90.36.00.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa jurídica além da previsão orçamentária 

despesa está prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual do Município; 

IV. Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo. 

Sendo do tipo de empenho global 

9. DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO 

9.1. A Administração convocará oficialmente a Contratada, durante a validade da sua proposta para, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, aceitar e retirar a nota de empenho, sob pena de decair o 

direito.  

9.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 

solicitado pela Contratada, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 

Administração; 

9.3. A recusa injustificada da Contratada em aceitar e retirar a nota de empenho dentro do prazo 

estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida e implicará 

na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando a contratada à aplicação das sanções 

legalmente previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 

10. DO TERMO DE CONTRATO 

10.1. O Termo de Contrato será substituído pela Nota de Empenho, conforme previsto no § 4º do Art. 

62, da Lei 8666/93, em virtude do objeto se tratar de compra com entrega imediata e integral dos 

materiais adquiridos, dos quais não resultarão obrigações futuras. 

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será efetuado de imediato ou em prazo de até 30 (trinta) dias, mediante o 

processamento normal de liquidação do recurso federal específico para o enfrentamento ao covid-19 

pela SEMSA/AP, que ocorrerá após regular fornecimento e atesto de entrega; 

11.2. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da Contratada da Nota 

Fiscal/Fatura e/ou Boleto referente ao serviço regularmente prestado, acompanhado dos documentos de 

regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho 

(CNDT) junto a Administração Contratante, para sua devida certificação pelo fiscal designado, 

conforme disposto no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993, e no Art. 6º e 7º, inciso II, do Decreto Estadual nº 

1.278, de 17 de fevereiro de 2011. A condição de regularidade poderá ser dispensada em razão da 

situação de emergencialidade;  

11.3. O pagamento será creditado em favor da Contratada, através de ordem bancária, na entidade 

bancária indicada por esta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, assim como 

os números da respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

11.4. A Administração reserva-se ao direito de descontar da (s) Nota (s) Fiscal (is) / Fatura(s) a serem 

pagas, qualquer débito existente da Contratada; 

11.5. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento ou 

correção monetária do valor inicial. 

11.6. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Empresa não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela SEMSA/AP, entre 

a data prevista do pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a 

aplicação da seguinte fórmula:  EM = I x N x VP, onde:  

I = Índice de atualização financeira;  

I = (TX/100)   
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         365   

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (= 6%);  

EM = Encargos moratórios;   

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1. Proceder a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes neste Termo de Referência; 

12.2. Responsabilizar-se pelo perfeito estado do objeto até a entrega definitiva; 

12.3. Repor ou substituir, às suas expensas, o objeto com avarias ou defeitos, ou que não 

correspondam com o solicitado neste Instrumento, no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, contados da 

notificação que lhe for entregue oficialmente; 

12.4. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que incidam ou 

venham a incidir sobre a aquisição do objeto e apresentar os respectivos comprovantes, quando 

solicitados pela Administração; 

12.5. Assumir, quando se fizer necessário, todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais 

inclusive carga e descarga; 

12.6. Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais que não 

estejam de acordo com as condições estabelecidas no presente Instrumento, ficando certo que, em 

nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades pactuadas; 

12.7. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Administração; 

12.8. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do objeto 

fornecido; 

12.9. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou a terceiros 

em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, quando esses tenham sido 

ocasionados por seus empregados durante a entrega do objeto, independentemente de outras cominações 

contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

12.10. Comunicar à Administração qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao fornecimento 

do objeto e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

12.11. Manter, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com todas as obrigações assumidas, e 

as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Instrumento; 

12.12. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto quando devidamente 

autorizada pela Administração contratante; 

12.13. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados quando do fornecimento dos materiais ou em conexão com ele, ainda que acontecido em 

dependência da Administração; 

12.14. Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionadas ao fornecimento do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

continência; 

12.15. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação do Processo Licitatório; 

12.16. A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, 

não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração contratante, nem poderá onerar os 
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materiais objeto deste Instrumento, razão pela qual a Empresa renuncia a qualquer vínculo de 

solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante; 

12.17. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que 

sejam compatíveis com o regime de direito público.  

12.18. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em 

até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato, conforme art. 4º-I, da MP nº 926, de 20 

de março de 2020, publicada no DOU edição Extra de 20 de março de 2020. 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1. Deverá proceder ao pagamento referente ao objeto, dentro do cronograma do financeiro pela 

Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA-AP)/ Fundo Municipal de Saúde em até 30 (trinta) dias, 

mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, que será devidamente atestada por servidores 

responsáveis pelo registro de entrada do material no Almoxarifado do órgão; 

13.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações 

exigidas;  

13.3. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela 

Empresa Contratada; 

13.4. Notificar à Empresa Contratada, por escrito, sobre falhas ou irregularidades constatadas, para 

que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

13.5. Aplicar à Empresa Contratada as sanções regulamentares e contratuais quando devido; 

13.6. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Empresa Contratada; 

13.7. Permitir livre acesso dos empregados da Empresa às suas dependências para a entrega do objeto 

a ser fornecido 

13.8. Proporcionar todas as facilidades necessárias para que a Empresa Contratada possa fornecer o 

objeto dentro das normas e condições estabelecidas;  

13.9. Comunicar a Empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto a ser fornecido, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;  

13.10. Fiscalizar como lhe aprouver o fornecimento e a entrega dos objetos, nos termos art. 15, § 8º e 

do art. 73, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 

14. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

14.1. A Administração promoverá o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto, da 

seguinte forma:  

14.2. O acompanhamento e fiscalização será realizado, em regra geral, pelo responsável do 

Almoxarifado e, excepcionalmente, por meio de servidor designado para esse fim, por questões de 

conveniência de estocagem ou de recebimento do objeto em caráter emergencial, momento em que se 

providenciará o registro de entrada deste no local determinado e sua devida distribuição;  

14.3. Durante o período de fornecimento do objeto, a Empresa poderá manter preposto, aceito pela 

Administração, para representá-la sempre que for necessário. 

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Projeto Básico, a Administração poderá 

resguardados os preceitos legais pertinentes, aplicar à empresa as seguintes sanções: 
a) Advertência e multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência 

de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste instrumento, até o máximo de 15% 

(quinze por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 

(quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente; 

b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da 
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Nota de Empenho, caracterizando inexecução total do Contrato 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

por prazo não superior a dois anos, pela recusa em retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, após regularmente convocada, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

corridos, uma vez comunicada oficialmente;  

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a empresa ressarcir 

a Administração, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no subitem anterior. 

15.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, 

garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, a empresa que: 

a) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Projeto Básico; 

b) Comportar-se de modo inidôneo; 

c) Fizer declaração falsa; 

d) Cometer fraude fiscal; 

e) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

f) Se recusar, injustificadamente, em retirar e receber a Nota de Empenho; 

g) Não apresentar situação regular, no recebimento da Nota de Empenho; 

h) Descumprir os prazos e condições previstos neste Projeto Básico. 

15.3. Além das penalidades anteriormente citadas, a empresa ficará sujeita às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93; 

15.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 

pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados nos subitens anteriores, a empresa 

ficará isenta das penalidades mencionadas; 

15.5. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento de contratar com a SEMSA e declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à empresa juntamente com as de 

multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 

15.6. Qualquer penalidade somente poderá ser aplicada mediante processo administrativo, no 

qual se assegurem a prévia defesa e o contraditório, consoante estabelecido no art. 87, § 2º da 

Lei 8.666/93; 

15.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na 

Lei n.º 12.846/13 (Lei de Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei 

n.º 8.666/93 e na Lei n.º 9.784/99; 

15.7. A aplicação das penalidades é de competência do respectivo órgão contratante, devendo 

tais ocorrências serem informadas a SEMSA/AP; 

15.9. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade 

competente, deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da 

pena, o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das 

irregularidades constatadas; 

15.10. As situações dispostas no art. 78 da Lei n.º 8.666/93 poderão ensejar, a critério da 

Administração, a rescisão unilateral do contrato. 

16. DAS CONDIÇÕES DE RESCISÃO  
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16.1. De acordo com o Art. 77 da Lei nº 8.666/93, o não cumprimento ou o cumprimento irregular das 

cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento contratual, por parte da Contratada, assegurará à 

SEMSA/AP, sem ônus de qualquer espécie para esta e sem prejuízo as sanções administrativas, o direito 

de dá-lo por rescindido. 

16.2. A rescisão se efetuará mediante notificação através de ofício, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias corridos, entregue diretamente ou via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo dos 

demais motivos previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

16.3. A rescisão do contrato dar-se-á nas seguintes modalidades, consoante estabelece o Art. 79 da Lei 

nº 8.666/93 e alterações posteriores:  

a) Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração da SEMSA/AP, assegurado 

o contraditório e a ampla defesa, mediante notificação por ofício, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias corridos, entregue diretamente ou via postal, com prova 

de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para este nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII e XVIII, do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;  

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja 

conveniência para a Administração da SEMSA/AP; e  

c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 
16.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada, devidamente ratificada pelo Gestor da SEMSA/AP;  

16.5. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. Depois de encerrada a instrução inicial, a Contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se 

manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade da SEMSA/AP adotar, motivadamente, 

providências acauteladoras, para que não haja a imediata interrupção dos serviços;  

16.6. A Contratada reconhece, desde já, os direitos da SEMSA/AP em caso de rescisão administrativa 

prevista na legislação referente a Licitações e Contratos Administrativos. 

17. do PRAZO DE VIGÊNCIA contratual 

17.1. A Nota de Empenho, como substituto contratual, terá vigência a contar da data de sua assinatura 

e término com o recebimento definitivo do objeto, ficando adstrita ao respectivo crédito orçamentário, 

ou seja, ao encerramento do exercício financeiro, sem prejuízo quanto ao cumprimento do prazo de 

validade do material fornecido. 

18. das planilhas orçamentárias e de preços 

As Planilhas serão anexadas ao Processo assim que se proceder toda a pesquisa 

mercadológica. 

 

Ferreira Gomes-AP, 11 de maio de 2020. 

ELABORADO POR: 

 

Andreza Baia Vilhena   

Coordenação de Atenção Básica 

Decreto 052/2017 

 

 

 

 



 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

___________________________,CNPJ nº__________________ (Nome da Empresa 

sediada à_________________________________ (Endereço Completo) declara, sob as 

penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação 

no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

  _________________, _____ de _________________ de 2020. 

 

__________________________________________________ 

(Nome completo do declarante) 

__________________________________________________ 

(Nº da Cédula de Identidade do declarante) 

___________________________________________________ 

(Assinatura) 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS 

CONSTITUCIONAIS 

 

 

____________________________ (nome da empresa), inscrito no CNPJ nº 

_________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 

_________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do 

CPF nº __________________,DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 

da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal n.º 9.854, 

de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

     _____________,_____ de _____________ de 2020. 

 

 

_______________________________________ 

NOME E ASSINATURA DO DECLARANTE 

 

 

 



 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES 
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ANEXO IV 

MODELO DE ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa 

________________, inscrita no CNPJ sob o nº __________________, estabelecida na 

________________ (endereço), forneceu (ou fornece) para esse Órgão (ou empresa) 

o(s) seguinte(s) produto(s): 

 

 

 

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos 

satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que a 

desabone comercialmente ou tecnicamente.  

 

_____________,_____ de _____________ de 2020. 

 

________________________________ 

ASSINATURA DO DECLARANTE 

NOME DO DECLARANTE 

 

 

 



 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 

DECLARAÇÃO 

 

(Nome/razão social) _____________________________________________, inscrita no 

CNPJ n°_________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) 

Sr.(a)______________________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº______________ e do CPF nº __________________, DECLARA, para fins 

de atendimento a exigência contida no Edital DE DISPENSA ELETRÔNICA nº 

002/2020 da Prefeitura de Ferreira Gomes (PMFG), sob as sanções administrativas 

cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos 

termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no 

§4º do Art.3º da Lei Complementar Federal nº 123/06.  

 

_____________,_____ de _____________ de 2020. 

 

____________________________ 

(Representante Legal) 

 

 

Observação: emitir em papel que identifique a entidade expedidora.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES 
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ANEXO VI 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

Proposta que faz a empresa ________________________________________________ 

inscrita no CNPJ (MF) nº ________________________ e inscrição estadual nº 

_________________________, estabelecida 

no(a)________________________________________ (Rua,  AV, Bairro, CEP, Fone, e-

mail), com vista à Formação do Serviço de________________, de acordo com as 

necessidades do Laboratório________________ que fazem parte da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE  SAÚDE e com as especificações do Termo de Referência e Anexo I 

do Edital do Dispensa Eletrônica nº 002/2020– CPL/PMFG. 

IMPORTA O VALOR TOTAL R$ - XX.XXX,XX  (XXXXXXXXXXXXXXXX) 

 

* OBRIGATÓRIO PREENCHIMENTO SOMENTE SE HOUVER EXIGÊNCIA PARA 

O ITEM, CONFORME ANEXO I DO EDITAL. 

PRAZO DE ENTREGA: XX DIAS (CONFORME ESTABELECIDO O EDITAL); 

VALIDADE DA PROPOSTA: XX DIAS (NO MÍNIMO 90 DIAS A CONTAR DA 

DATA DE ABERTURA DO CERTAME, CONFORME PREVISTO NO ITEM 5.3 DO 

EDITAL) 

GARANTIA: XX DIAS (MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DO 

RECEBIMENTO DEFINITIVO DO(S) ITEM(S) 

BANCO: xxxxxxx  AGÊNCIA: xxxxxxx   CONTA CORRENTE: 

xxxxxxx 

DECLARAMOS QUE OS PREÇOS CONSTANTES NESTA PROPOSTA OU EM 

QUAISQUER DOS LANCES DE MENOR VALOR SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS. 

_____________,_____ de _____________ de 2020. 

____________________________________________ 

Assinatura e carimbo do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA 

 

 

____________(representante legal da empresa), como representante devidamente 

constituído da empresa____________________, localizada no endereço 

__________________________, CNPJ nº______________________,doravante 

denominada licitante, para fins do Edital do Pregão supramencionado, DECLARA, 

sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 

2.848/40), que: 

a) A proposta apresentada para participar do Pregão supramencionado foi elaborada 

de maneira independente pela licitante; 

b) 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, por qualquer meio ou qualquer pessoa, antes da homologação do certame; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão; 

d) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 

plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

 

 

_______________________, em _____ de _______________de ________2020. 

 

 

______________________________________________ 

Representante legal da empresa licitante 
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MODELO 01 
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MODELO 02 

 

 

 

OBS: AVENTAL NA COR AZUL COM IDENTIFICAÇÃO  

IMAGEM 1 FRENTE 

IMAGEM 2 COSTAS. 
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MODELO 03 

 

 

OBS: AVENTAL DESCARTÁVEL NA COR AZUL - FRENTE E VERSO  
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MODELO 04 -  

 

 

 

OBS: IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA 
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 MODELO 005 
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MODELO 006 

 

 

 

PRTOTETOR FACIAL 


