
 

 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

  COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS 
 

 
Av. Anhanguera nº 265 - Centro - CEP – 68.902-005 – Macapá - mail: cogec.licitacao@saude.ap.gov.br 

EDITAL DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº. 029/2022 - CPL/SESA-AP 
Proc. nº. 300101.0077.0052.0215/2022- SESA 

 
1. PREÂMBULO: 

A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada 

pela Portaria nº 0517/2022-SESA, torna público, para conhecimento dos interessados, que na data e horário abaixo 

indicados, realizará no tipo DISPENSA, NA FORMA ELETRÔNICA, tendo como critério de julgamento MENOR 

PREÇO POR ITEM, em sessão pública virtual, por meio da INTERNET, através do sítio www.licitacoes-e.com.br, 

mediante condições de segurança - criptografia e autenticação.- em todas as suas fases, que será regida pela Lei 

Federal n.º 14.133/2021, sob nº [nº 966905]   . 

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 14/10/2022, às 08h00min (horário de Brasília) 
TÉRMINO DO PRAZO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 21/10/2022, às 08h00min (horário de Brasília) 
DISPUTA DOS ITENS: 21/10/2022, às 10h00min (horário de Brasília) 

 
2. DO OBJETO 
  
2.1.1. A presente licitação tem por objeto Contratação Emergencial Aquisição de CORRELATOS I, que visa manter 

a operacionalização básica das Unidades Hospitalares e Unidades Mistas vinculadas à Secretaria de Estado de Saúde 

do Estado do Amapá – SESA/AP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no ANEXO I, Termo 

de Referência. 

2.1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no www.licitacoes-e.com.br 

e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão às últimas. 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Para participar desta Dispensa Eletrônica, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório.  

3.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções 

previstas neste Edital. 

3.3. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar desta Dispensa deverão dispor de chave de 

identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão informar-se a respeito do 

seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

3.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por 

ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou da Secretaria de Estado 

da Saúde do Amapá responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 

3.5. Não poderão participar desta Dispensa: 

3.5.1. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

3.5.1.1. Justifica-se a vedação de participação na presente licitação por não se tratar de objeto que não constitui de 

complexidade técnica, bem como o vulto financeiro não se evidencia ser expressivo. 

3.5.2. Empresa suspensa de contratar com a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá. 
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3.5.3. Empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

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

a penalidade. 

3.5.4. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta Dispensa. 

3.5.5. Empresa que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação. 

3.5.6. Servidores desta Secretaria de Estado da Saúde, conforme art. 9º, da Lei 14.133/2021. 

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

4.1. O certame será conduzido pelo Membro da Comissão Permanente de Licitação, que terá, dentre outras, as 

seguintes atribuições:  

 a) Coordenar os trabalhos da equipe de apoio. 

 b) Responder as questões formuladas pelos interessados, relativas ao certame. 

 c) Verificar a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório 

analisando sua aceitabilidade. 

 d) Desclassificar propostas, quando for o caso, motivando seu ato. 

 e) Conduzir os procedimentos relativos à etapa de lances e à escolha da proposta do lance de menor preço. 

 f) Verificar e julgar as condições de habilitação do proponente que apresentar a proposta de menor preço 

classificada. 

 g) Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

5. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITACOES-E 

5.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de 

identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto ao sitio www.licitacoes-e.com.br. 

5.2. O sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo 

Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações 

em decorrência de tal investidura. 

5.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada 

diretamente ou por seu representante, não cabendo a Secretaria de Estado da Saúde ou ao sítio www.licitacoes-

e.com.br a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

5.4. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações 

inerentes ao pregão eletrônico. 

5.5. A participação na Dispensa Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços e, quando for o caso, seus anexos, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 

5.5.1. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br. 

 
6. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA 

 

6.1. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 

sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição 
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do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.  

6.2. A licitante deverá na forma expressa no sistema eletrônico, consignar os valores totais por item, com até duas 

casas decimais após a vírgula, em moeda brasileira corrente, com a descrição sucinta do material e 

fabricante/marca do produto para o item o qual deseja, observadas as especificações do ANEXO I deste Edital. 

6.3. Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todas as despesas e custos, como por exemplo: 

transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento 

do objeto da presente licitação. 

6.4. As propostas terão validade de no mínimo 60 (sessenta dias), contados da data de abertura da sessão pública 

estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

6.5. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos 

compromissos assumidos. 

6.6. As propostas deverão ser enviadas, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, até o dia e horário previstos 

para o limite do acolhimento das propostas, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de 

propostas. 

6.7. Até a abertura das propostas, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada. 

6.8. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica submissão a todas as 

condições estipuladas neste Edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na 

legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 

6.9. Serão desclassificadas as propostas dos licitantes que descumprirem a qualquer item desta cláusula ou que não 

atenderem na íntegra as exigências do Termo de Referência, ou ainda, sejam omissas ou apresentem irregularidades 

insanáveis. 

 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

7.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, o Membro da Comissão Permanente de Licitação abrirá a 

sessão pública na internet, no sítio www.licitacoes-e.com.br, utilizando sua chave de acesso e senha para operar a 

Dispensa de Eletrônica. 

7.2. A partir do horário previsto no Edital terá início à sessão pública virtual da Dispensa de Eletrônica, com a divulgação 

das propostas de preços recebidas, passando o membro a avaliar a aceitabilidade das mesmas. 

7.2.1. O Membro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade 

com os requisitos estabelecidos no Edital.  

7.2.2. A desclassificação da proposta será sempre, fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 

7.3. Aberta à etapa competitiva, os licitantes que tiverem suas propostas classificadas deverão estar conectados ao 

sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, o licitante será imediatamente informado de seu 

recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

7.3.1. Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, devendo utilizar sua chave de acesso e senha;  

7.3.2. O licitante somente poderá oferecer lance por meio eletrônico e que seja inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema.  

7.3.3. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

primeiro.  

7.3.4. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado 

vedada à identificação do licitante.  

mailto:cogec.licitacao@saude.ap.gov.br
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7.3.5. A comunicação entre o Membro e as licitantes ocorrerá, exclusivamente, mediante troca de mensagens, em 

campo próprio do sistema eletrônico. 

7.3.6. O sistema disponibilizará campo próprio, chat de comunicação, para envio de mensagens entre o membro e os 

licitantes. 

7.4. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico a sessão pública do Pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem 

emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.1. Após a abertura, o Membro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que se enquadrarem 

em uma das situações elencadas no item 8.3. 

8.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 

8.3. Serão desclassificadas as propostas que: 

8.3.1. Não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, especialmente os requisitos 

técnicos exigidos pelo Termo de Referência; 

8.3.2. Apresentarem preços que sejam manifestamente inexequíveis; 

8.4. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por item. 

8.5. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Membro, sendo que somente estas 

participarão da fase de formulação de lances. 

9. DA COMPETITIVIDADE E FORMULAÇÃO DE LANCES 

9.1. Classificadas as propostas, o membro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão 

encaminhar lances, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico. 

9.2. As licitantes classificadas poderão encaminhar lances para o preço do item que deseja participar, exclusivamente, 

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento e respectivo horário de registro e 

valor. 

9.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, 

prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema. 

9.4. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema. 

9.5. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, 

vedada a identificação da ofertante. 

9.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 

responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

9.7. Durante a fase de lances, o Membro poderá excluir, a seu critério, lance cujo valor for considerado inexeqüível; 

9.8. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de 

tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente, determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances. 

10. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

mailto:cogec.licitacao@saude.ap.gov.br
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10.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO I – DA HABILITAÇÃO. 

10.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada 

em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

a) SICAF;  

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

10.3. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e 

“d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).  

10.4. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação. 

10.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, 

após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação. 

10.6. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.7. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a 

proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda 

às especificações do objeto e as condições de habilitação. 

10.8 Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado. 

11. DA DESCONEXÃO DO MEMBRO DA CPL 

11.1. No caso de desconexão do Membro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer 

acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos dos atos realizados. Retornando o 

Membro ao sistema, quando possível sua atuação, os atos serão convalidados sem prejuízo para as licitantes. 

11.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será 

suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa às licitantes, pelo sítio 

www.licitacoes-e.com.br. 

12. DA NEGOCIAÇÃO 

12.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Membro poderá encaminhar contraproposta 

diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado 

o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação/aquisição, não se admitindo negociar condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

12.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
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13. DA ACEITABILIDADE  E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 

13.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Membro confirmará que a proposta 

classificada em primeiro lugar possui compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e 

verificará a habilitação da licitante, conforme disposições deste Edital. 

13.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados. 

13.3. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 

mercado acrescidos dos respectivos encargos. 

13.4. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por item. 

13.5. Se o valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o (a) Membro (a) examinará 

as propostas subsequentes e as respectivas documentações de habilitação das licitantes, na ordem de classificação, 

e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada habilitada 

e vencedora;  

13.6. Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada habilitada e vencedora. 

14. DA AMOSTRA OU DO MANUAL TÉCNICO DO OBJETO 

14.1. O Membro poderá solicitar à licitante, cuja proposta tenha sido aceita quanto à compatibilidade de preço, 

amostra/manual/prospectos dos produtos ofertados, devidamente identificado, que deverá ser entregue à comissão 

instituída pelo Secretário de Estado da Saúde do Amapá, para o e-mail da Comissão Permanente de Licitação 

cogec.licitacao@saude.ap.gov.br, no horário , no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Membro, para 

avaliação técnica de compatibilidade. 

14.2. A licitante que for notificada a apresentar amostra ou manual deverá fazê-lo, independentemente de já ter 

fornecido produto igual ou equivalente a esta SESA. 

14.3. A amostra/manual/prospectos deverá estar devidamente identificada com o nome da licitante, conter os 

respectivos prospectos, folders ou manuais, se for o caso, dispor na embalagem e informações quanto suas 

características, tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, marca, número de referência, 

código do produto e modelo. 

14.3.1. Os materiais de origem estrangeira deverão apresentar na embalagem informações em língua 

portuguesa, suficientes para análise técnica do produto. 

14.3.2. Caso as amostras ou manuais não sejam apresentadas no prazo estabelecido, a empresa será 

automaticamente desclassificada. 

14.4. Os produtos apresentados como amostras poderão ser abertos, desmontados, instalados, conectados a 

equipamentos e submetidos aos testes necessários, sendo devolvidos à licitante no estado em que se encontrarem ao 

final da avaliação. 

14.5. Será rejeitada a amostra ou manual que: 

14.5.1. Apresentar divergência em relação às especificações técnicas da proposta. 
14.6. Enquanto não expirado o prazo para entrega da amostra, a licitante poderá substituir ou efetuar ajustes e 

modificações no produto apresentado. 

14.7. Não será aceita a proposta da licitante que tiver amostra rejeitada ou não entregá-la no prazo estabelecido. 

14.8. Após a homologação do certame, a licitante terá 30 (trinta) dias para retirar a amostra no endereço onde foi 

entregue. Após esse prazo, não havendo retirada das amostras, essas serão descartadas. 
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15. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

15.1. Após o término do certame e encerrada a negociação de preço, quando houver, o Membro solicitará o envio de 

documentação de habilitação complementar e a proposta ajustada, da licitante vencedora, a ser remetida para o 

endereço eletrônico cogec.licitacao@saude.ap.gov.br, no prazo de duas horas, contados da solicitação do Membro, 

que se procederá via chat de comunicação no licitacoes-e, sob pena de desclassificação da licitante vencedora. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

 
16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada estão estabelecidas na cláusula 17 e 18 do ANEXO I (Termo de 

Referência) do Edital. 

 

17. DO LOCAL DE ENTREGA E/OU DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

17.1. O local de entrega/execução dos serviços estão previstos na cláusula 12 do ANEXO I (Termo de Referência) do 

Edital. 

18. DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
18.1. A forma de pagamento está prevista na cláusula 16 do ANEXO I (Termo de Referência) do Edital. 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1. Estará sujeita às penalidades administrativas previstas na Lei nº 14.133/21, conforme cláusula 19 do ANEXO I 

(Termo de Referência) do Edital. 

20. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

21.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Membro. 

21.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Membro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em 

ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

21.4. As normas disciplinadoras da dispensa de licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade 

e a segurança da contratação. 

21.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não 

será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

21.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

21.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja 

possível o aproveitamento do ato, observado o princípio da isonomia e do interesse público. 

mailto:cogec.licitacao@saude.ap.gov.br
mailto:cogec.licitacao@saude.ap.gov.br


 

 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

  COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS 
 

 
Av. Anhanguera nº 265 - Centro - CEP – 68.902-005 – Macapá - mail: cogec.licitacao@saude.ap.gov.br 

21.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o 
processo, prevalecerão as deste Edital. 
 

31. DO FORO 
 
31.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, 

serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Macapá-Ap, Seção Judiciária do Estado do 

Amapá, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.                   

                                                                                          
 
 

Macapá, 13 de outubro de 2022. 
 
 

Pedro Ivan Seabra dos Santos Junior 
PORTARIA 0517/2022 

Membro da CPL - SESA/AP 

mailto:cogec.licitacao@saude.ap.gov.br
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 TERMO DE COMPROMISSO XX/2022– NGC/SESA 
 PARECER JURÍDICO Nº. XX/2022-PAS/PGE/SESA 

 TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº XXX/2022 - CPL/SESA 
 PROCESSO Nº 

 CONTRATANTE:  O  ESTADO  DO  AMAPÁ  ,  por  intermédio  da  SECRETARIA  DE  ESTADO  DA 
 SAÚDE  DO  AMAPÁ  ,  com  sede  na  Avenida  FAB,  nº  69,  Bairro  Centro,  CEP  68900-073,  na  cidade  de 
 Macapá,  no  estado  do  Amapá,  inscrito  no  CNPJ  sob  o  nº.  23.086.176/0001-03,  neste  ato  representado 
 pelo  Sr.  JUAN  MENDES  DA  SILVA  ,  nomeado  pelo  Decreto  nº  1722,  de  13  de  maio  de  2020, 
 publicado  no  DOE/AP  nº  7.166,  de  13  de  maio  de  2020,  inscrito  no  CPF  nº  997.241.622-49,  portador 
 da carteira de identidade nº 4077599, expedida pelo(a)  Polícia Civil/PA. 

 CONTRATADA:  BRASIL  MEDICAMENTOS  EIRELI  ,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº 
 09.220.655/0001-40,  sediada  na  ROD  JUSCELINO  KUBITSCHEK,  nº4971,  Bairro  JARDIM 
 EQUATORIAL,  Cidade/MACAPÁ,  CEP  68903-014,  doravante  designada  ,  neste  ato  representada  pelo 
 Sr. Fabricio de Souza Cunha, RG nº 628845  e CPF 836.622.352,  . 

 1. - CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 
 1.1  Aquisição  de  CORRELATOS  I  visa  manter  a  operacionalização  básica  das  Unidades  Hospitalares  e 
 Unidades  Mistas  vinculadas  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  do  Estado  do  Amapá  –  SESA/AP, 
 conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência. 
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 2. - CLÁUSULA SEGUNDA PRAZO DE ENTREGA 
 2.1  Nos termos dos Projeto Básico 
 2.2  Fica  ciente  o  contratado/compromissado  que  a  não  entrega  no  prazo  estipulado  pela  Coordenadoria 
 de  Assistência  Farmacêutica  dos  itens  arrematados,  implica  a  desclassificação  e  a  convocação  do 
 segundo colocado para oferecer os itens nas mesmas condições do primeiro. 
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 3. - CLÁUSULA TERCEIRA SEGUNDA – DAS SANÇÕES 

 3.1  Estará  sujeita  às  penalidades  administrativas  previstas  no  decreto  Federal  Nº  10.024/2019  e  na  Lei 
 n.º10.520/2002 e subsidiariamente, na Lei n.º 14133/21, a licitante e/ou a contratada que: 

 a)  convocada  dentro  do  prazo  de  validade  da  sua  proposta,  não  celebrar  o  termo,  não  aceitar 
 ou retirar a nota de empenho;  
 b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;  
 c)  inexecutar  total  ou  parcialmente  qualquer  das  obrigações  assumidas  em  decorrência  da 
 contratação;  
 d) ensejar o retardamento da execução do objeto;  
 e) não mantiver a proposta;  
 f) falhar ou fraudar na execução do termo;  
 g) comportar-se de modo inidôneo;  
 h) fizer declaração falsa;  
 i) cometer fraude fiscal.  

 3.2  A  licitante  e/ou  contratada  que  cometer  qualquer  das  infrações  discriminadas  no  subitem  acima 
 ficará sujeita, sem prejuízo das demais cominações legais, às seguintes sanções:    

 a)  advertência,  por  faltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  não  acarretem  prejuízos 
 significativos para a Contratante;  
 b)  multa  moratória  de  5%  (cinco  por  cento)  por  dia  de  atraso  injustificado  e  por  ocorrência 
 de  fato  em  desacordo  com  o  proposto  e  o  estabelecido  neste  instrumento,  até  o  máximo  de 
 30%  (trinta  por  cento)  sobre  o  valor  da  parcela  inadimplida,  recolhida  no  prazo  máximo  de 
 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;  
 c)  multa  compensatória  de  30%  (trinta  por  cento)  sobre  o  valor  total  do  termo,  no  caso  de 
 inexecução  total  do  objeto  e  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,  e  sem  prejuízo  da  aplicação  de  outras 
 sanções legalmente previstas;  
 d)  Em  caso  de  inexecução  parcial,  a  multa  compensatória,  no  mesmo  percentual  do  subitem 
 acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;  
 e)  suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com  o  órgão,  entidade  ou  unidade 
 administrativa  pela  qual  a  Administração  Pública  opera  e  atua  concretamente,  pelo  prazo  de 
 até 2 (dois) anos;  
 f)  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  o  Estado  do  Amapá  com  o  consequente 
 descredenciamento  do  Cadastro  Central  de  Fornecedores  do  Estado  do  Amapá,  pelo  prazo 
 de até 05 (cinco) anos;  
 g)  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 Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.  

 3.3  Também  ficam  sujeitas  às  penalidades  do  art.  156,  incisos  I,  II,  III  e  IV  da  Lei  n.º  14.133,  de  2021, 
 as empresas e os profissionais que:  
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 a)  tenham  sofrido  condenação  definitiva  por  praticar,  por  meio  doloso,  fraude  fiscal  no 
 recolhimento de quaisquer tributos; 
 b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  
 c)  demonstrem  não  possuir  idoneidade  para  contratar  com  a  Administração  em  virtude  de 
 atos ilícitos praticados. 

 3.4  As  sanções  de  advertência,  suspensão  temporária  de  participar  em  licitação  e  impedimento  de 
 contratar  com  a  Administração,  e  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a 
 Administração  Pública  poderão  ser  aplicadas  à  contratada  juntamente  com  as  de  multa,  descontando-  a 
 dos pagamentos a serem efetuados; 
 3.5  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 14.133/21 e na Lei n.º 9.784/99; 
 3.6  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;  
 3.7  As  situações  dispostas  no  art.  137  e  art.  138  da  Lei  n.º  14.133/21  e  8.666/93  poderão  ensejar,  a 
 critério da Administração, a extinção unilateral do termo. 

 4 CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES GERAIS  
 4.1  Fazem  parte  integrante  deste  TERMO  COMPROMISSO,  independentemente  de  sua  transcrição,  os 
 documentos, em especial, os abaixo relacionados:  

 a) Termo de Referência e apêndices ou Projeto Básico;  
 b) Edital da Licitação;  
 c) Pareceres Jurídicos da fase interna e externa;  
 d) Proposta da Contratada, adjudicada e homologada;  
 e) Resultado da Licitação.  
 f) Ata de registro de preços, se for o caso. 

 5 CLÁUSULA QUINTA – DO FORO 
 5.1  As  partes  elegem  como  foro  a  Comarca  de  Macapá-AP,  com  exclusão  de  qualquer  outro  por  mais 
 privilegiado que seja. 

 Assinam  entre  si  o  Presente  termo  de  Compromisso,  para  a  realização  de  aquisição  de  medicamento 
 para  atendimento  de  demanda  judicial,  que  se  regerá  pelo  Projeto  Básico,  e,  por  estarem  de  comum 
 acordo com as condições acima, firmam o presente. 

 Macapá/AP, XX de XXX de 2022. 

 JUAN MENDES DA SILVA 
 Secretário de Estado da Saúde 

 Contratante 
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 FABRICIO DE SOUZA CUNHA 
 Brasil Medicamentos Eireli 

 Contratada  
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ANEXO I 

 
 TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AQUISIÇÃO DE CORRELATOS I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MACAPÁ-AP 
2022

APROVO O TERMO DE REFERÊNCIA E AUTORIZO O 
PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM 
CONFORMIDADE DO O ART. 75, INCISO VIII, DA LEI 
FEDERAL Nº 14.133/2021. 
 
 

EM, ______/_____/______. 
 
 

________________________________________________ 

JUAN MENDES DA SILVA 
Secretário de Estado da Saúde 

Decreto n° 1722/2020-GEA 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

1. OBJETO 

Aquisição de CORRELATOS I  visa manter a operacionalização básica das Unidades 

Hospitalares e Unidades Mistas vinculadas à Secretaria de Estado de Saúde do Estado do 

Amapá – SESA/AP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

Termo de Referência. 

 
2. JUSTIFICATIVA 

2.1 A aquisição emergencial de Correlatos I, justifica-se pela utilização destes 

materiais na realização de procedimentos terapêuticos, visto que são considerados 

insumos estratégicos de suporte às ações de saúde dos pacientes. 

2.2 Considerando a solicitação contida no Ofício nº 

300101.0077.1852.0115/2022 (Fios Cirúrgicos) e Ofício nº 

300101.0077.1936.0067/2022 (Seringas Descartáveis), além da necessidade do 

atendimento das Unidades vinculadas à Secretaria de Estado da Saúde do Amapá – 

SESA/AP com os demais itens elencados neste Termo de Referência. 

2.3 Considerando, ainda, a ausência de atas vigentes para utilização dos itens, o 

baixo estoque na Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF, bem como o tempo de 

finalização dos processos regulares de aquisição. 

2.4 Deste modo, torna-se imprescindível tal aquisição, uma vez que a ruptura 

destes materiais médicos hospitalates poderá acarretar em danos à saúde dos usuários do 

SUS. 

2.5 A aquisição se dá com base na Lei 14.133/2021, Art. 75, inciso VIII, onde se 

define que: 

‘nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 

ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, 

obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, 

e somente para os bens necessários ao atendimento da situação 

emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que 

possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da 

data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a 

prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa 

já contratada com base no disposto neste inciso’. 

 
3. GERENCIADOR DO CONTRATO 

A Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Amapá por intermédio da Coordenadoria 
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de Assistência Farmacêutica-COASF, exercerá o papel de gerenciador do presente 

instrumento, tendo em vista esta ser a responsável pelas aquisições que abastecem a Central 

de Abastecimento Farmacêutico-CAF do Estado do Amapá. 

 
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E QUANTIDADES 

4.1 Caso haja eventual divergência entre as especificações aqui descritas e as 

constantes no catálogo do COMPRASNET, deverá prevalecer o descritivo constante 

no Termo de Referência. 

4.2 O quantitativo previsto neste instrumento visa suprir a demanda de 120 

(cento e vinte) dias, com base no consumo médio mensal da Programação de 

Aquisição 2022 – COASF, acrescido de 20% para cobertura de eventual aumento da 

demanda;  

4.3 Tabela com descrição e quantitativo: 

 

ITEM CATMAT DESCRIÇÃO 
UNIDADE 

DE 
AQUISIÇÃO 

REFERÊNCIA CMM 

TOTAL DA 
AQUISIÇÃO 
PARA 120 

DIAS + 20% 

1 397494 

Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, 

dimensão: 18 g x 1 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, 

tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: 

protetor plástico, característica adicional: com sistema 

segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, 

embalagem individual. 

UNIDADE 
AGULHA 

HIPODERMICA 

40 x 12  

143.046 686.000 

2 431744 

Abaixador língua, material: plástico, tipo: descartável, 

comprimento: cerca de 14 cm, formato: tipo espátula, 

embalagem individual, largura: cerca de 1,50 cm, 

espessura: cerca de 2 mm 

PACOTE 

COM 100 

UNIDADES 

ABAIXADOR 

DE LÍNGUA 
1.647 7.900 

3 - 

Ácido peracético, concentração mínima de: 0,09%; 

concentração máxima de 0,15%; forma física: solução 

aquosa. (REFERÊNCIA: ANIOXYDE 1000 ou equivalente). 
GALÃO 5 L 

"ANIOXYDE 

1000 OU 

EQUIVALENTE

" 

192 760 

4 460134 

Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, 

dimensões: 20 cm, esterilidade: estéril, uso único, 

embalagem: embalagem individual capacidade de medida: 

1,80m 

ROLO 1,80m 
ATADURA 

CREPOM 
18.609 89.000 

5 279763 

Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, 

tipo uso: descartável, características adicionais: ponta 

atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: 

estéril, embalagem individual, espessura: nº 8 

UNIDADE 

CATETER P/ 

ASPIRAÇÃO 

N°8 

9.449 45.000 

6 279761 

Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, 

tipo uso: descartável, características adicionais: ponta 

atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: 

estéril, embalagem individual, espessura: nº 14 

UNIDADE 

CATETER P/ 

ASPIRAÇÃO 

N°14 

2.875 13.800 

7 419373 

Coletor de urina, material : pvc, tipo : sistema fechado, 

capacidade : cerca de 2000 ml, graduação: graduação de 

100 em 100 ml, válvula: válvula anti-refluxo, pinça: clamp 

corta fluxo, filtro: filtro hidrofóbico,bacteriológico, 

conector: conector universal, componentes: alça de 

sustentação, outros componentes: membrana 

autocicatrizante, esterilidade : estéril, descartável. (OBS: 

COM DISPOSITIVO DE SILICONE PARA PUNÇÃO E 

COLETA DE URINA ESTÉRIL) 

UNIDADE 
COLETOR DE 

URINA 
4.585 7.000 
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8 462497 

Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, camadas: 4 camadas, 

material : 100% algodão, dimensões: cerca de 45 x 50 cm, 

características adicionais : c, fio radiopaco, acessórios: c, 

cordão identificador, esterilidade: não estéril 

PACOTE 50 

UNIDADES 

COMPRESSA 

CIRÚRGICA 

(CAMPO 

OPERATÓRIO) 

2.495 11.900 

9 272857 

Compressa neurocirurgia, material: algodão prensado, 

acessórios: c, cordão identificador, tamanho: 13mm x 

13mm, uso: descartável, esterilidade: estéril, embalagem: 

embalagem individual 

Envelope de 

10 

UNIDADES 

COMPRESSA 

NEUROCIRÚRG

ICA 

165 790 

10 466552 

Conjunto drenagem tórax, componentes: frasco coletor 

graduado, pvc transparente, aplicação: mediastinal, 

volume: 2.000 ml, características adicionais: tampa c, rosca 

c, 2 extensões Pvc adicionais: pinça clamp, conector padrão 

c, protetor, acessórios: dreno flexível, multiperfurado 36fr, 

uso estéril, descartável. 

UNIDADE 

CONJUNTO 

DRENAGEM 

TORÁCICA 

350 1.600 

11 269881 
Clorexidina digluconato, dosagem: 0,2%, aplicação: solução 

tópica 
FRASCO 100 

ml 

CLOREXIDINA 

0,2% AQUOSA 
1.170 5.600 

12 269878 
Clorexidina digluconato, dosagem: 0,5%, aplicação: solução 

alcoólica 
FRASCO 1 L 

CLOREXIDINA 

0,5% 

ALCOÓLICA 

730 3.500 

13 438545 

Dreno cirúrgico, modelo: tubulo - laminar, material: 

silicone, calibre: 10 french, componente: introdutor em aço 

inoxidável, componente adicional: c, reservatório graduado 

- pressão negativa, conector universal: c, conector duplo, 

componente i: c, válvula antirrefluxo e extensor c, clamp, 

componente ii: radiopaco, tipo uso: estéril, descartável, 

embalagem: embalagem individual. Descrição 

complemantar: VOLUME: 500 ml. 

UNIDADE 
DRENO DE 

SUCÇÃO 
121 580 

14 438571 

Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: pvc, calibre: 38 

french, comprimento: cerca de 50 cm, conector universal: c, 

conector, componente ii: radiopaco, tipo uso: estéril, 

descartável, embalagem: embalagem individual. 
UNIDADE 

DRENO 

TORÁCICO Nº 

38 

135 600 

15 461243 

Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, 

modelo: de superfície, tipo: adesivo, material sensor: 

prata,prata clorada, adicional 1: c, gel condutor, tamanhos: 

adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: uso único 

UNIDADE 
ELETRODO 

ADULTO 
36.350 100.000 

16  386123 

Equipo, tipo de equipo: de infusão, material: pvc cristal, 

comprimento: mín. 120 cm, tipo câmara: câmara flexível 

c,filtro ar, tipo gotejador: gota padrão, tipo pinça: 

regulador de fluxo, tipo conector: luer c, tampa, 

característica adicional: fotossensível, esterilidade: 

estéril,descartável 

UNIDADE 

EQUIPO 

MACROGOTAS 

FOTOSSENSÍV

EL 

13.270 63.700 

17 428801  

Equipo, tipo de equipo: de infusão, material: pvc flexível, 

comprimento: mín 150 cm, tipo câmara: câmara flexível 

c,filtro ar, tipo gotejador: microgotas, tipo pinça: pinça 

reguladora de fluxo, tipo injetor: c,injetor 

lateral"y",valvulado, tipo conector: luer rotativo c, tampa e 

filtro, esterilidade: estéril,descartável 

UNIDADE 
EQUIPO 

MICROGOTAS 
11.255 54.000 

18 428798 

Equipo, tipo de equipo: de infusão, material: pvc flexível, 

comprimento: mín. 150 cm, tipo câmara: câmara flexível 

c,filtro ar, tipo gotejador: gota padrão, tipo pinça: pinça 

reguladora de fluxo, tipo injetor: c,injetor 

lateral"y",valvulado, tipo conector: luer rotativo c, tampa e 

filtro, esterilidade: estéril,descartável 

UNIDADE 
EQUIPO 

MACROGOTAS 
83.275 400.000 

19 477514 

Escova degermação, aplicação: com clorexidina a 2%, 

características adicionais: embalada individualmente, 

componentes: com cerdas e esponja, uso: 

estéril,descartável 

UNIDADE 
ESCOVA 

DEGERMANTE 
5.901 23.000 
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20 306266 

Fio de sutura, material: ácido poliglicólico (pga), tipo fio: 

3-0, cor: violeta, características adicionais: com agulha, tipo 

agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 4,0 

cm, esterilidade: estéril 

UNIDADE 
FIO SUTURA 

pga 3-0 
1.235 5.900 

21 306351 

Fio de sutura, material: polipropileno, tipo fio: 2-0, cor: 

azul, comprimento: 75 cm, características adicionais: com 

agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento 

agulha: 3,0 cm, esterilidade: estéril 

UNIDADE 
FIO PROLENE 

2-0 
708 3.400 

22 393251 

Fio de sutura, material: polipropileno, tipo fio: 6-0, cor: 

azul, comprimento: 75 cm, características adicionais: com 

almofada de teflon, 1 agulha em cada ponta, tipo agulha: 

3,8 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 1,3 cm, 

esterilidade: estéril 

UNIDADE 
FIO PROLENE 

6-0 (oftálmica) 
246 1.200 

23 281563 

Fio de sutura, material: seda, tipo fio: 3-0, cor: preto 

trançado, comprimento: 70 cm, características adicionais: 

com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cilíndrica, 

comprimento agulha: 3,0 cm, esterilidade: estéril 

UNIDADE 
FIO SEDA 3-0 

(3/8 círc.cilín.) 
980 4.700 

24 286305 

Fio de sutura, material: poliéster e algodão, tipo fio: 0, 

cor: azul, características adicionais: sem agulha, 15 x 45 

cm, esterilidade: estéril 

UNIDADE 

FIO 

POLIÉSTER 

ALGODÃO 0 

(s/ agulha)  

721 3.500 

25 282857 

Fio de sutura, material: nylon monofilamento e seda 

trançada, tipo fio: conjunto c, 2 fios: 10-0 e 4-0, 

características adicionais: c,1 agulha em cada ponta do fio, 

tipo agulha: 3,8 circ. espatulada e 3,8 circ. cortante, 

comprimento agulha: 0,65 cm e 1,2 cm, tipo embalagem: kit 

catarata, descartável, esterilidade: estéril 

UNIDADE 
FIO KIT 

CATARATA 
376 1.800 

26 417050 

Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 2-

0, cor: preta, comprimento: 70 cm, características 

adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, 

comprimento agulha: 3,0 cm, esterilidade: estéril 

UNIDADE FIO NYLON 2-0 2.602 4.500 

27 281041 

Fio de sutura, material: catgut simples c, agulha, tipo fio: 

0, comprimento: compr. mínimo 70 cm, tipo agulha: 3,8 

círculo cilíndrica, comprimento agulha: 3,0 cm, 

esterilidade: estéril 

UNIDADE 
FIO CATGUT 

SIMPLES N° 0  
854 4.000 

28 350986 

Fio de sutura, material: catgut cromado com agulha, tipo 

fio: 0, comprimento: 70 cm, tipo agulha: 3,8 círculo 

cilíndrica, comprimento agulha: 4,0 cm, esterilidade: 

estéril 

UNIDADE 

FIO CATGUT 

CROMADO 0 

(ag. 3/8 

círc.Cilín.) 

1.119 5.300 

29 330546 

Fio de sutura, material: catgut cromado com agulha, tipo 

fio: nº 1, comprimento: mínimo 70 cm, tipo agulha: 3,8 

círculo cilíndrica, comprimento agulha: 4,0 cm, 

esterilidade: estéril 

UNIDADE 
FIO CATGUT 

CROMADO N°1 
696 3.300 

30 281052 

Fio de sutura, material: catgut simples c, agulha, tipo fio: 

2-0, comprimento: compr. mínimo 70 cm, tipo agulha: 1,2 

círculo cilíndrica, comprimento agulha: 3,0 cm, 

esterilidade: estéril 

UNIDADE 

FIO CATGUT 

SIMPLES N° 2-

0 

1.363 6.500 

31 303151 

Lanceta, material lâmina: aço inoxidável,ponta 

afiada,trifacetada, uso: descartável, características 

adicionais: estéril, embalagem individual 

UNIDADE  LANCETA 26.510 127.000 

32 339565 

Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo de análise: quantitativo de 

glicose, características adicionais: capilar, apresentação: tira (Tira 

teste de glicose sanguínea, para glicemia capilar, com faixa de 

medição entre 20mg/dl a 500mg/dl.Aceitando-se valores 

inferiores a 20mg/dl e superiores a 600mg/dl.Embalagem 

contendo lote,fabricação,validade e registro no M.S. Obs:o prazo 

de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de 

entrega, caixa com 50 unidades, A cada 5 cxs de fita de glicose, 

deverá ser entregue um (01) aparelho glicosímetro já com 

bateria ou pilhas, compatível com a fita de glicemia.). 

UNIDADE 
FITA PARA 

GLICEMIA 
31.414 125.000 
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33 439624 

Seringa, material: polipropileno, capacidade: 5 ml, tipo bico: 

bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de 

borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: 

estéril, descartável, apresentação: embalagem individual 

UNIDADE SERINGA 5ml 134.369 644.900 

34 439626 

Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo 

bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de 

borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: 

estéril, descartável, apresentação: embalagem individual 

UNIDADE SERINGA 10 ml 157.780 757.000 

35 439627 

Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo 

bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de 

borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: 

estéril, descartável, apresentação: embalagem individual 

UNIDADE SERINGA 20 ml 122.727 589.000 

 
 

36 
438578 

Sonda trato urinário, modelo: foley, material: silicone, 

calibre: 20 french, vias: 3 vias, conector: conectores padrão, 

volume: c, balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal 

cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, 

esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem 

individual 

UNIDADE 
SONDA FOLEY 

N°20 (3 VIAS) 
295 1.400 

 
37 457484 

Torneirinha, vias: 3 vias, material : polímero, tipo conector: 

luer lock , slip , valvulado, pressão máxima: até cerca de 100 

psi, tipo uso: estéril, uso único 

UNIDADE TORNEIRINHA 28.010 134.000 

 
 

5. METODOLOGIA PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO 

A aquisição do objeto deste instrumento é para um período de cento e vinte dias (120) e 

dar-se-á através de DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade com a Lei n° 14.133/2021 

e art. nº 75 Inciso VIII (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e suas alterações, em 

coerência com a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 25 DE JANEIRO DE 2022 – PGE/CLC, 

e adotar-se-á como critério de adjudicação o MENOR PREÇO POR ITEM. 

 
6. DA NÃO APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 108/18 (ESTATUTO 

ESTADUAL DA MICROEMPRESA E EMPRESA, DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE E 

DO MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO ESTADO DO AMAPÁ) 

6.1 O tratamento diferenciado para microempresas, empresas de pequeno porte 

e micro empreendedor individual não será aplicado aos lotes deste certame, uma vez que 

os itens apresentam características semelhantes e necessitam ser fornecido de forma ágil, 

ademais o histórico das licitações exclusivas (ou com cotas reservadas) realizadas pela 

SESA/AP resultaram em licitações desertas ou fracassadas para os certames da aquisição 

de itens para uso em saúde, o que leva a SESA/AP ao agrupamento de determinados 

itens/materiais, principalmente aqueles que apresentam valores menores, tornando-os 

mais atrativos aos pretensos licitantes, possibilitando até mesmo negociações e resultados 

satisfatórios, assim norteando o não atendimento a essa condição, justificando, assim, a 

realização de certames com ampla participação. 

6.2 Além disso, a criação de cotas reservadas tornaria mais oneroso o trabalho da 

Administração Pública, sob o aspecto da utilização de recursos humanos e da dificuldade 

de controle, de modo que poderia colocar em risco a economia de escala e a celeridade 
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processual, comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, 

bem como representaria prejuízo ao conjunto do objeto em virtude da variedade de 

fornecedores. Somado a isto já se obteve em processos da SESA/AP itens com diferença 

percentual de cerca de 41% a mais em um mesmo item adjudicado por empresas diferentes, 

em virtude da cota reservada. 

6.3 Além do que, vem se observando frequentemente que micro e pequenas 

empresas não conseguem realizar o fornecimento de medicamentos e material médico 

hospitalar no quantitativo e tempo necessário para atender adequadamente a demanda de 

aquisição da SESA/AP, o que vêm contribuindo no histórico de desabastecimento desta, 

portanto faz-se necessário a não participação de ME e EPP nas aquisições de materiais para 

uso em saúde desta Secretaria. 

6.4 Tal exceção quanto a não aplicação do tratamento diferenciado de ME e EPP 

nos processos de Aquisição de materiais para uso em saúde desta secretaria encontra 

guarida no inciso II, art. 22 da Lei Complementar Estadual nº 108/2018 e inciso III do art. 

49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 
7. DA VALIDADE DO CONTRATO 

O prazo de validade do contrato será de 120 (dias) dias a contar da data de sua 

assinatura; 

 

8. DA AMOSTRA 

8.1 Caso a equipe técnica julgue necessário, será solicitada amostra física à 

empresa arrematante visando balizar a análise e o parecer definitivo; 

8.2 Os licitantes, quando solicitados, deverão apresentar amostras, no prazo de 

quarenta e oito (48) horas, na Secretaria de Estado de Saúde, Coordenadoria de 

Assistência Farmacêutica (COASF), localizada na Av. Anhanguera, n. º 265, Beirol, CEP: 

68.902-005, Macapá-AP, no horário das 08h às 12h. O prazo poderá ser prorrogado desde 

que seja feita solicitação devidamente justificada pelo licitante e aceita pela Administração. 

8.3 O prazo acima se faz necessário em virtude da necessidade de suprir a rede o 

mais rápido dentro dos trâmites processuais; 

8.4 A amostra deverá ser entregue em sua embalagem original de fabricação e 

apresentação, devidamente identificada com o nome do licitante, dispor na embalagem de 

informações quanto às suas características, tais como data de fabricação, prazo de validade, 

quantidade do produto, marca; 

8.5 As amostras serão analisadas pela equipe/ técnica da COASF/SESA, estes 

procederão à análise das mesmas, a fim de verificar a compatibilidade dos produtos 

ofertados com as especificações deste Termo de Referência; 

8.6 O licitante que não apresentar a referida amostra no prazo estabelecido ou 
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sendo a mesma incompatível, terá a oferta do lote desconsiderada para efeito de 

julgamento; 

8.7 A amostra apresentada pelo licitante vencedor do item poderá ficar 

provisoriamente retida para exame de conformidade com o material entregue quando do 

fornecimento; 

8.8 As amostras retidas estarão à disposição do proponente, que deverá recebê-

la na COASF, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis. Decorrido esse prazo, a SESA estará 

tacitamente autorizada a promover o destino que lhe aprouver. 

8.9 A apresentação das amostras poderá ser dispensada, a critério da equipe 

técnica nos seguintes casos: 

a. Os produtos ofertados pelos licitantes já tiverem sido analisados e 

aprovados pela equipe técnica; 

b. As informações relativas às marcas, referências, materiais 

promocionais, catálogos etc., permitam à comissão responsável pela 

avaliação das amostras, verificar a compatibilidade dos produtos 

ofertados com as especificações contidas neste instrumento. 

8.10 Será rejeitada a amostra que: 

a. Não apresentar as características físico-químicas do produto, 

conforme descrito neste Termo de Referência; 

b. For de qualidade inferior em relação às especificações constantes da 

proposta; 

c. Não corresponder à composição, medidas, forma de embalagem 

produto; 

d. Não apresentar regularidade sanitária, conforme legislação vigente; 

e. Não for entregue em sua embalagem original de fabricação e 

apresentação. 

 
9. DA HABILITAÇÃO DOS FORNECEDORES 

9.1 Durante o fornecimento do objeto deste Termo de Referência, será exigido que 

a empresa fornecedora mantenha-se em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, bem como com todas as condições de habilitação para a contratação com 

a Administração Pública, referentes às regularidades perante as Fazendas Federal, 

Estadual e Municipal, ao INSS, ao FGTS e ao Ministério do Trabalho (CNDT), incluindo 

o cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal; 

9.2 Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional 

competente, em plena validade, se for o caso; 

9.3 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) emitida pela ANVISA e 

Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual ou Municipal, 

do fornecedor, em vigência nos termos e condições previstas nos artigos 1º, 2º e 51º da Lei         

nº 6.360/1976 e RDC nº 16 de 01 de abril de 2014. 
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10. DA PROPOSTA 

10.1 A proposta das empresas deverá conter a descrição do produto, a marca, o 

fabricante, tipo de embalagem, número do registro do Ministério da Saúde e, quando 

necessário, certificado do INMETRO em caso de certificação compulsória (podendo ser a 

impressão atualizada do site). 

10.2 A proposta deverá fazer referência ao número do item correspondente no 

Termo de Referência; 

10.3 O licitante deverá enviar bula, manual, folder ou prospecto dos objetos 

arrematados, devidamente identificados anexos à proposta, que deverá ser enviada no e-

mail ncp.sesa@gmail.com para avaliação de conformidade técnica; 

10.4 Deverá ser entregue junto com a proposta a comprovação do registro do item 

no Ministério da Saúde, podendo ser o certificado do Registro do Ministério da Saúde ou a 

impressão atualizada constando data e hora da impressão do site da ANVISA, contendo os 

detalhes do produto. Em caso de registro vencido, o fornecedor deverá apresentar as 

Certidões de Registro vencidas acompanhadas dos respectivos pedidos de revalidação, para 

averiguação do prazo previsto no art. 8º do Decreto Federal nº 8.077/13. O número de 

registro do produto deve fazer referência ao número do item correspondente neste 

instrumento; 

10.5 Tratando-se de produtos dispensados de registro, que figurem em relações 

elaboradas pela ANVISA, conforme previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 8.077/13, 

deverão ser apresentados o cadastramento ou a comprovação de dispensa. O certificado de 

dispensa de registro do produto deve fazer referência ao número do item correspondente 

no Termo de Referência. 

 
11. PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

11.1 A entrega poderá ser realizada de maneira parcelada, sendo que 30% de cada 

item deverá ser entregue  no prazo de até 07 (sete) dias consecutivos, e os outros 70% 

em até 15 (quinze) dias consecutivos, contados do recebimento da Nota de Empenho, sob 

pena de aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência;  

11.2 O objeto será recebido de acordo com as quantidades, características, 

especificações e condições estabelecidas neste instrumento; 

11.3 No momento da descarga do material, o mesmo deverá ser separado, 

organizado e conferido pela contratada junto com o farmacêutico da Central de 

Abastecimento Farmacêutico – CAF/COASF/SESA, havendo, se necessário, a abertura das 

caixas, para melhor conferência. NÃO SERÁ ACEITO ENTREGA PELO CORREIOS; 

11.4 No caso de constatação de não conformidade, a data efetiva da entrega será a 

da regularização total da (s) pendência (s); 

mailto:ncp.sesa@gmail.com
mailto:ncp.sesa@gmail.com
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11.5 As especificações técnicas definidas neste Termo de Referência constarão na 

Nota de Empenho; 

11.6 Na documentação fiscal (NF) deverá conter o número do lote especificado por 

quantidade de cada produto entregue, especificando marca/fabricante, prazo de validade, 

preço unitário e preço total; 

11.7 A(s) Nota(s) de Empenho(s) deverá(ão) vir em anexo à(s) Nota(s) /fiscal(is), 

no  ato da entrega do(s) produto(s) na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), sob 

pena de devolução do mesmo pelo Contratante; 

11.8 Os produtos devem ser entregues com prazo de validade não inferior 75% de 

sua validade quando contados da data de fabricação, para itens com validade definida; 

11.9 As embalagens primárias individuais dos produtos devem apresentar o 

número do lote, data de fabricação, prazo de validade, nome do responsável técnico, 

número do acondicionamento, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao 

produto, sem umidade, sem inadequação de conteúdo, identificados, nas condições de 

temperatura exigida em rótulo, e com o número de registro da ANVISA/ Registro do 

Ministério da Saúde; 

11.10 As embalagens externas devem apresentar as condições corretas de 

armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento, etc.); 

11.11 Produtos que possuem certificação compulsória do INMETRO ou que tiver 

este deverão ser entregues juntamente com a cópia da comprovação de certificação e o 

produto deverá apresentar o selo do INMETRO; 

11.12 Tratando-se de produtos dispensados de registro, que figurem em relações 

elaboradas pela ANVISA, conforme previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 8.077/13, 

deverão apresentar a cópia do Certificado de Dispensa de Registro do produto emitido pela 

Agência Nacional da Vigilância Sanitária e apresentar em sua embalagem os dizeres 

"DECLARADO ISENTO DE REGISTRO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE"; 

11.13 A contratada deverá observar que a transportadora dos itens deve ser 

autorizada para tal finalidade e que a mesma cumpra as normas técnicas relacionadas ao 

transporte dos produtos, impedindo o transporte concomitantemente com produtos 

químicos, saneantes, inseticidas, óleos, tintas, alimentos in natura, etc.; 

11.14 Em conformidade com o artigo 140 da Lei n. º 14.133/21, o objeto deste 

Termo de Referência será recebido, mediante recibo, da seguinte forma: 

a. Provisoriamente: para efeito de posterior verificação da 

conformidade do material com as especificações constantes neste 

Termo de Referência; 

b. Definitivamente: após a verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação. Se durante o uso do material a 
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equipe técnica relatar má qualidade do produto e a equipe de 

avaliação técnica confirmar o fato, o material poderá ser devolvido. 

11.15 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de até cinco (05) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às 

suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

11.16 Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no Termo de 

Certificação de Nota Fiscal emitido pelo Gerente da Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF); 

11.17 Recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 

civil e nem ético-profissional da contratada pelos prejuízos resultantes da inobservância 

das obrigações assumidas. 

 

12. LOCAL PARA ENTREGA E RECEBIMENTO 

12.1 A Empresa deverá fazer a entrega do objeto, em perfeitas condições de uso, na 

Central de Abastecimento Farmacêutico em dias de expediente normal, de segunda a sexta-

feira, no horário de 08:00 às 12:00h e 14:00 às 18:00h, conforme agendamento prévio pelo 

e-mail, correndo por conta do fornecedor todas as despesas necessárias como frete, 

seguros, etc., inclusive carga e descarga; 

Unidade Endereço Horário E-mail para agendamento 
Central de 
Abastecimento 

Rodovia   BR   156, 
km 0, número 

segunda   a   sexta- 
feira,    no    horário caf@saude.ap.gov.br 

Farmacêutico – 353, São   Lázaro, de 08h00 às  

CAF CEP: 68908-440, 12:00h e 14:00 às 
18:00h 

 

13. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 

13.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato será realizada por 

servidor designado pela Secretaria de Saúde, como Fiscal de Contrato, mediante Portaria ou 

documento equivalente, observando-se as disposições contidas no Artigo nº 117 e 

parágrafos da Lei 14.133/2021. 

13.2 Todas as ocorrências serão registradas, gerando relatório que será enviado à 

Gerência de Fiscalização e, conforme avaliação deste, poderá gerar em penalizações de 

acordo com as legislações vigentes e desclassificação do fornecedor em processos futuros 

da SESA. 

13.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 

da administração, deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção 

das medidas convenientes; 

13.4 A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

mailto:caf@saude.ap.gov.br
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corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com a Lei nº 14.133/21; 

 

14. TERMO DE CONTRATO 

14.1 O contrato de que trata este Termo de Referência, regular-se pelas suas 

cláusulas e pelos preceitos de direito público, e a eles serão aplicados, supletivamente, os 

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, conforme 

estabelecido no Art. 89 da Lei Federal 14.133/21. 

14.2 A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá – SESA-AP, firmará contrato com a 

Empresa Vencedora, que terá duração de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data da sua 

assinatura, podendo ser prorrogável por períodos iguais e sucessíveis até o limite de 01 

(um) ano. 

14.3 Aplicar-se-á ao futuro contrato os mandamentos da Lei nº 14.133/2021, a 

legislação de proteção e defesa do consumidor, os preceitos de direito público e, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do direito 

privado. 

14.4 Os termos do futuro contrato vincular-se-ão estritamente às regras deste 

Termo de Referência, do Edital e seus anexos, e, ao conteúdo da proposta do licitante 

vencedor. 

14.5 O fornecedor beneficiário do Contrato, ao ser regularmente convocado para 

assinar o instrumento contratual, deverá comparecer à Secretaria Estadual de Saúde do 

Amapá SESA/AP no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação 

de penalidades e cancelamento dos preços registrados. 

14.6 O Termo de Contrato será anexo à Nota de Empenho. 

 

15. RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO 

15.1 A Administração convocará oficialmente a empresa, durante a validade da sua 

proposta para, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas úteis, aceitar e retirar a 

nota de empenho, sob pena de decair o direito à contratação; 

15.2 A recusa injustificada do adjudicatário em receber a Nota de Empenho 

implicará no descumprimento total do compromisso assumido, sujeitando-o às 

penalidades legalmente estabelecidas. 

15.3 O fornecedor será informado da Ordem de Fornecimento e Nota de Empenho 

através do e-mail coasfses@saude.ap.gov.br, no e-mail informado no momento da 

assinatura do Contrato, sendo de responsabilidade da contratada acompanhar o 

recebimento dos mesmos. 

 

about:blank
about:blank


GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

16. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

16.1 O pagamento será efetuado por meio do Fundo Estadual de Saúde-FES, após 

entrega e o aceite definitivo da totalidade do objeto, mediante o processamento normal de 

liquidação e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria de Estado da Fazenda 

(SEFAZ-AP); 

16.2 É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da 

empresa a (s) Nota (s) Fiscal (is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) regularmente 

fornecido(s) acompanhado(s) dos documentos de regularidade perante a Fazenda Federal, 

Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT), junto à administração 

contratante, para sua devida certificação, conforme disposto no Art. 141 da Lei 14.133/21 

e no Art. 7º do Decreto Estadual nº 1278, de 17 de fevereiro de 2011; 

16.3 O pagamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, 

na entidade bancária indicada na proposta, 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; 

16.4 Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados na Nota de 

Empenho, sem o que, não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, 

será estabelecido um prazo de 01(um) a 03(três) dias úteis para a contratada fazer a 

substituição; 

16.5 A Administração reserva-se ao direito de descontar da (s) Nota (s) Fiscal 

(is)/Fatura (s) a serem pagas, qualquer débito existente da empresa em consequência de 

penalidade aplicada durante o fornecimento do objeto; 

16.6 Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento ou correção monetária 

do valor inicial. 

 
17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

17.1 Proceder à entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência; 

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

17.3 Cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao transporte dos 

produtos, responsabilizando-se pela qualidade das embalagens que acondicionam o 

produto; 

17.4 Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a 

procedência do objeto fornecido, informações sobre o produto, laudos técnicos de análise 

de produtos, e outras a qualquer tempo e/ou fases do procedimento licitatório; 
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17.5 Repor ou substituir, às suas expensas, os produtos com avarias, ou que não 

correspondam com o solicitado neste Termo de Referência, imediatamente, contados da 

notificação que lhe for entregue; 

17.6 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; 

17.7 Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais inclusive 

carga e descarga, até o local indicado neste instrumento; 

17.8 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; 

17.9 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências 

da Administração contratante; 

17.10 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; 

17.11 Comunicar à Administração qualquer anormalidade de caráter urgente 

referente ao fornecimento do objeto e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

17.12 Manter, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com todas as 

obrigações assumidas, e as condições de habilitação e qualificação exigidas para a 

contratação; 

17.13 Não transferir as obrigações assumidas, nem subcontratar terceiros, por 

qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações quaisquer das prestações a que 

está obrigada, exceto quando devidamente autorizada pela Administração contratante; 

17.14 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 contratante; 

17.15 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; 

17.16 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 

resultantes da adjudicação do Processo Licitatório; 

17.17 A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na 
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condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração 

contratante, nem poderá onerar os materiais objeto deste instrumento, razão pela qual a 

Empresa renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante; 

17.18 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei 

n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público. 

 
18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

18.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de 
Referência; 

18.2 Verificar minuciosamente a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes neste instrumento e na proposta, para 

fins de aceitação e recebimento definitivo; 

18.3 Proceder ao pagamento do objeto regularmente fornecido, no prazo e 

condições previstas neste Termo de Referência; 

18.4 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 

atendidas as obrigações exigidas; 

18.5 Proporcionar as facilidades necessárias para que a CONTRATADA possa 

fornecer o objeto deste Termo dentro das normas estabelecidas; 

18.6 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 

solicitados pelo representante da empresa; 

18.7 Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que sejam adotadas as medidas 

corretivas necessárias; 

18.8 Fiscalizar como lhe aprouver o fornecimento e a entrega dos materiais no ato  

do recebimento. 

 
19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1 Estarão sujeitas às penalidades administrativas previstas na Lei n. º 

13.979/2020 e subsidiariamente, na Lei n. º 14.133/21, a licitante e/ou contratada que: 

a. Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não aceitar 

ou  retirar a Nota de Empenho; 

b. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame; 

c. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas  

em decorrência da contratação; 

d. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e. Não mantiver a proposta; 

f. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g. Comportar-se de modo inidôneo; 
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h. Fizer declaração falsa; 

i. Cometer fraude fiscal. 

19.2 A licitante e/ou contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas 

no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo das demais cominações legais, às seguintes 

sanções: 

a. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de 

atraso injustificado na entrega dos materiais, até o máximo de 

15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, 

recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos. Uma vez 

comunicados oficialmente, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, 

de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 

assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

b. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 

nota de empenho, no caso de recusa injustificada em assinar o 

contrato ou deixar de entregar a documentação exigida no ato de sua 

assinatura; 

 

c. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 

Contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

d. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 

entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração 

Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

e. Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o 

consequente descredenciamento do Cadastro Central de 

Fornecedores do Estado do Amapá, pelo prazo de até cinco anos; 

f. 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 Contratada ressarcir a Contratante pelos 

prejuízos causados; 

19.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 90 e 162 da Lei nº 14.133/2021, 

as empresas e os profissionais que: 

a. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação; 

c. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 
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Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

19.4 As sanções previstas nas alíneas a, e, f e g do subitem 19.2 poderão ser 

aplicadas à empresa juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados; 

19.5 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 Anticorrupção), no que couber, e, ainda, o procedimento previsto 

na Lei nº 14.133/2021 e na Lei nº 9.784/99; 

19.6 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; 

 

20. ESTIMATIVA DE CUSTOS E CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

20.1 A estimativa de custo com a aquisição do presente objeto é de 

aproximadamente R$ 7.705.361,00 (Sete milhões, setecentos e cinco mil, 

trezentos e sessenta e um reais), conforme se extrai da pesquisa de mercado nº 

XXX de 2022, elaborada pelo Núcleo de Cotação da Coordenadoria de Gestão de 

Compras- COGEC/SESA, que indicou a média dos preços praticados entre os 

fornecedores do ramo e a Administração Pública. 

20.2 A classificação orçamentária é:  

● Ação: 2624 – Assistência Farmacêutica 

● Fonte: 107/101 

● Natureza: 33.90.30 

● Plano Orçamentário: 582 

 
Macapá - AP, 27 de setembro de 2022. 
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