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 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2016 - CPL/SESA-AP 
Processo nº. 304.138548/2015 - SESA 

 
1. PREÂMBULO 

1.1 A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, por intermédio deste Pregoeiro subscrito, designado pela 

Portaria nº 0099/2017-SESA, torna público, para conhecimento dos interessados, que na data e horário abaixo 

indicados, fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com vista à formação de 

REGISTRO DE PREÇOS, tendo como critério de julgamento o 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 10.520 de 17 de julho 

de 2002; Lei nº 10.191 de 14 de dezembro de 2001; Decreto nº 3.555 de 08 de agosto de 2000; Decreto nº 5.450 

de 31 de maio de 2005; Decreto 5.504 de 05 de agosto de 2005; Decreto 2.434 de 06 de junho de 2005; Decreto 

7.892 de 23 de janeiro de 2013 Decretos Estaduais nº 2.648/2007, nº 1.278/2011 e nº 3.182/2016; Lei 

Complementar Estadual nº 044 de 21 de dezembro de 2007; Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006; 

Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014; Constituição Federal de 1988, Art. 37, XXI e subsidiariamente a 

Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. 

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 06/12/2017, às 08h00min (horário de Brasília) 
 
TÉRMINO DO PRAZO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 19/12/2017, às 17h45min (horário de Brasília) 
 
DISPUTA DOS LOTES: 20/12/2017, às 09h00min (horário de Brasília) 

 
 
2. DO OBJETO 
2.1. A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS e MATERIAL PERMANENTE, 
conforme Proposta nº 23086.176000/1130-19 do Fundo Nacional de Saúde destinada a atender as demandas 
do Hospital da Mulher Mãe Luzia - HMML, de acordo com as características mínimas descritas no Anexo I do 
Termo de Referência deste Edital.   
 
2.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no site www.licitacoes-
e.com.br e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão às últimas. 
 
2.3. Todos os itens desta Licitação possuem valores estimados de até R$ 80.000,00; destinados exclusivamente 
às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme previsão contida no inciso I, Art. 48, Lei 
Complementar 123 de 14 de dezembro de 2016. 
 
2.4. Os itens desta licitação devem ser lançados no sistema eletrônico do www.licitacoes-e.com.br, de acordo 
com o ANEXO I do Termo de Referência deste Edital, haja vista que o objeto desta licitação foi dividido em cotas. 
 

3. DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTO DO EDITAL 

3.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa física ou 

jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição, documento tipo doc ou 

equivalente, a ser enviada exclusivamente para o e-mail cplsesa@gmail.com, conforme art. 18, Decreto 

5450/2005. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:cplsesa@gmail.com
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3.2. O Pregoeiro, se julgar necessário, solicitará auxílio da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado da Saúde 

do Amapá para decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme §1º, art. 18, Decreto 

5450/2005. 

3.3. Acolhida a impugnação contra este Edital será designada nova data para a realização do certame, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, conforme § 2º, art. 18 Decreto 

5450/2005. 

3.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser enviados ao Pregoeiro, 

até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o e-mail 

cplsesa@gmail.com, conforme art. 19, Decreto 5450/2005. 

3.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no endereço 

eletrônico www.licitacoes-e.com.br, no campo “documentos” para conhecimento da sociedade em geral e dos 

fornecedores, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para a obtenção das informações 

prestadas. 

3.6. Decairá do direito de impugnar os termos deste ato convocatório, o licitante que não apontar as falhas ou 

irregularidades supostamente existentes até 02 (dois) dias úteis que antecederem a data fixada à abertura da 

sessão pública, sendo intempestiva a comunicação do suposto vício enviada após o decurso deste prazo. 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
4.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, 
que atenderem a todas as exigências constantes neste Edital e seus Anexos. 
 
4.2. Para participar deste pregão eletrônico, 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.  
 
4.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às 
sanções previstas neste Edital. 
 
4.4. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão 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 
 
4.5. Não poderão participar deste Pregão: 
4.5.1. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 
4.5.1.1. 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. 
4.5.2. Empresa suspensa de contratar com a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá. 
4.5.3. 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. 
4.5.4. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 
4.5.5. Empresa que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, 
liquidação. 
4.5.6. Servidores desta Secretaria de Estado da Saúde, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93. 
 
 
 

mailto:cplsesa@gmail.com
http://www.comprasnet.gov.br/
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5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

5.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, 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) Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver 
sua decisão. 

 h) Adjudicar o objeto, quando não houver recurso. 
 i) Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 
 

6. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITACOES-E 
6.1. 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. 
 
6.2. 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. 
 
6.3. 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. 
 
6.4. 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. 
 
6.5. A participação no Pregão Eletrônico 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. 
 
6.5.1. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br. 

 
7. DO ENCAMINHMENTO DA PROPOSTA 
7.1. 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 do Termo de 
Referência constante no presente Edital. 
 
7.2. 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. 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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7.3. As propostas terão validade de, no mínimo, 90 (noventa dias), contados da data de abertura da sessão 
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 
 
7.4. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas 
dos compromissos assumidos. 
 
7.5. 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. 
 
7.6. Até a abertura das propostas, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada. 
 
7.7. 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. 
 
7.8. 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. 
 
 
8. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

8.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, o Pregoeiro abrirá a sessão pública na internet, no sítio 
www.licitacoes-e.com.br, utilizando sua chave de acesso e senha para operar o pregão eletrônico. 
 
8.2. A partir do horário previsto no Edital terá início à sessão pública virtual do Pregão Eletrônico, com a 
divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das mesmas. 
8.2.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.  
8.2.2. A desclassificação da proposta será sempre, fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
em tempo real por todos os participantes. 
 
8.3. 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. 
8.3.1. Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, devendo utilizar sua chave de acesso e 
senha;  
8.3.2. O licitante somente poderá oferecer lance por meio eletrônico e que seja inferior ao último por ele ofertado 
e registrado pelo sistema.  
8.3.3. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
primeiro.  
8.3.4. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado vedada à identificação do licitante.  
8.3.5. A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá, exclusivamente, mediante troca de mensagens, 
em campo próprio do sistema eletrônico. 
8.3.6. O sistema disponibilizará campo próprio, chat de comunicação, para envio de mensagens entre o Pregoeiro 
e os licitantes. 
 

http://www.comprasnet.gov.br/
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8.4. 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. 

9. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
9.1. Após a abertura, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que se 
enquadrarem em uma das situações elencadas no item 9.3. 
 
9.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
em tempo real por todos os participantes. 
 
9.3. Serão desclassificadas as proposta que: 
9.3.1. Contenham vícios ou ilegalidades. 
9.3.2. Não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, especialmente os requisitos 
técnicos exigidos pelo Termo de Referência. 
9.3.3. Apresentarem preços que sejam manifestamente inexeqüíveis. 
 
9.4. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas 
participarão da fase de formulação de lances. 
 

10. DA COMPETITIVIDADE E FORMULAÇÃO DE LANCES 
10.1. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão 
encaminhar lances, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico. 
 
10.2. As licitantes classificadas poderão encaminhar lances para o preço do lote que deseja participar, 
exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento e respectivo 
horário de registro e valor. 
 
10.3. 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. 
 
10.4. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema. 
 
10.5. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação da ofertante. 
 
10.6. 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. 
 
10.7. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, a seu critério, lance cujo valor for considerado 
inexeqüível; 
 
10.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 
 
10.9. 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. 
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11. DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO 
11.1. No caso de desconexão do Pregoeiro, 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 
Pregoeiro 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 Pregoeiro 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, não se admitindo negociar condições 
diferentes das previstas neste Edital. 
 
12.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 
 

13. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

13.1. No julgamento das propostas será adotado o critério do menor valor total por item, observadas as 
exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 

14. DA ACEITABILIDADE  E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 
14.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro 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. 
 
14.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos 
subsidiados. 
 
14.3. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 
mercado acrescidos dos respectivos encargos. 
 
14.4. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Secretaria de 
Estado da Saúde do Amapá ou de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a Secretaria, para orientar sua decisão. 
 
14.5. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de preço, o 
Pregoeiro poderá solicitar da respectiva licitante o encaminhamento da amostra.  
 
14.6. Se a proposta da primeira licitante classificada não for aceitável, se a amostra for rejeitada ou se a licitante 
não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim, 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 
 
14.7. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 
 
 
 

http://www.comprasnet.gov.br/
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15. DA AMOSTRA OU DO MANUAL TÉCNICO DO OBJETO 
15.1. O Pregoeiro 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, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, no horário , no prazo de 4 (quatro) dias úteis,  a contar da solicitação do Pregoeiro, para avaliação 
técnica de compatibilidade. 
 
15.2. 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. 
 
15.3. 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. 
15.3.1. Os equipamentos de origem estrangeira deverão apresentar na embalagem informações em língua 
portuguesa, suficientes para análise técnica do produto. 
15.3.2. Caso as amostras ou manuais não sejam apresentadas no prazo estabelecido, a empresa será 
automaticamente desclassificada. 
 
15.4. 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. 
 
15.5. Será rejeitada a amostra ou manual que apresentar divergência em relação às especificações técnicas da 
proposta. 
 
15.6. Enquanto não expirado o prazo para entrega da amostra, a licitante poderá substituir ou efetuar ajustes e 
modificações no produto apresentado. 
 
15.7. Não será aceita a proposta da licitante que tiver amostra rejeitada ou não entregá-la no prazo estabelecido. 
 
15.8. 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. 

 

 
16. DA HABILITAÇÃO 
16.1. Poderão participar deste Pregão os interessados no objeto desta licitação que comprovarem possuir os 
seguintes documentos: 
 
16.2 Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Cédula de identidade do representante legal da empresa. 
b) Em se tratando de Procuradores ou Sócios a Procuração dever ser autenticada em cartório. 
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. 
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f) Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, expedida pela 
Junta Comercial nos termos do art. 8º, da Instrução Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, quando aplicável. 
g) 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 IV do presente Edital. 

 
16.3. Relativos à Regularidade Fiscal:  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF). 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual. 
c) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta 
de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela Secretaria da 
Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de Certidão fornecida pela Procuradoria 
Geral do Estado do Amapá – PGE 
e) Prova de regularidade Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.  
e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (Certidão Negativa de Débitos ou Certidão 
Positiva com Efeitos de Negativa), emitida por órgão competente. 
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela 
Caixa Econômica Federal. 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme o Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43, e Lei nº 12.440/2011. 

 
16.4. Relativa à Qualificação Técnica: 

a) Apresentação de 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, conforme modelo do ANEXO V, que 
comprove já ter fornecido os produtos 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. 
b) Declaração, sob pena de desclassificação, de inexistência de fato superveniente impeditivo de 
habilitação, fornecida pela empresa e devidamente assinada pelo sócio, dirigente, proprietário ou procurador 
- ANEXO III. 
c) Apresentar Licença/Autorização para exercício da atividade desta Contratação, no caso o Alvará Estadual 
ou Municipal do domicilio da empresa; 
d) Documento de comprovação dos registros do PRODUTO ou da dispensa do registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA, dentro do prazo de validade. Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia 
da publicação no Diário Oficial da União - DOU com o registro vencido, documento que comprove o pedido 
de sua revalidação (protocolo) juntamente com o comprovante de pagamento da taxa de revalidação do 
referido registro, quando aplicável. 
e) No caso de dispensa será exigida cópia do Certificado de Dispensa de Registro do produto emitido pela 
Agência Nacional da Vigilância Sanitária. Não serão aceitos número de protocolo de processo de solicitação 
de Registro/Isenção de Registro ou documento provisório para o mesmo fim.  
 

16.5. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social e índices de liquides, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta comercial. 
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b.1) Para sociedades anônimas, cópia autenticada da publicação do balanço em Diário Oficial ou jornal de 
grande circulação da sede da licitante. 

 
16.5.1. A boa situação financeira da empresa será comprovada através dos seguintes índices contábeis: 
16.5.2. Índice de Liquidez Geral 

 
Liquidez Geral = ≥ 1,0  
 
16.5.3. – Índice de Solvência Geral 
 
Solvência Geral = ≥ 1,0 
 
 
16.5.4. Índice de Liquidez Corrente 
 
Liquidez Corrente = ≥ 1,0 
 
 
 
 
16.5.5. Índice de Grau de Endividamento 
 

Grau de Endividamentos =  ≤ 1,0 

 

16.5.6. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memoriais de cálculos juntados ao balanço. Caso o 
memorial não seja apresentado, a Comissão ou a quem esta designar, reserva-se o direito de efetuar os cálculos. 
16.5.7. As empresas que apresentarem índices < 1 para os subitens 14.5.2 a 14.5.5 deverão comprovar, 
considerados os riscos para a administração no cumprimento das obrigações contratuais, patrimônio líquido igual 
ou superiora 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação, relativamente à data de apresentação da 
proposta, permitida a atualização para esta data através de índices oficiais. 
16.5.8. O Pregoeiro verificará a autenticidade da documentação obrigatória, constante no item 14 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. 
16.5.9. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste 
Edital e seus anexos, o Pregoeiro inabilitará a licitante. 
 
16.6. Também será inabilitado o licitante: 
16.6.1. Que não atender às condições deste Edital; 
16.6.2. Contra o qual venha a restar comprovado, ainda que posteriormente à fase de habilitação, fato com ela 
relacionado e ensejador de inabilitação. 
16.6.3. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, e por 
meio da documentação complementar especificada neste Edital. 
16.6.4. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões 
constitui meio legal de prova.  
16.6.5. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora. 
 

Ativo Circulante + Realizável a longo prazo 

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 
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17. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
17.1. Após o término do certame e encerrada a negociação de preço, quando houver, o Pregoeiro solicitará o 
envio da documentação de habilitação e a proposta ajustada, da licitante vencedora, a ser remetida para o 
endereço eletrônico cplsesa@gmail.com, no prazo de 2h (duas horas), contados da solicitação do Pregoeiro, que 
se procederá via chat de comunicação no licitacoes-e. 
17.1.1. A proposta deverá conter a descrição do objeto ofertado, observadas as especificações do ANEXO I do 
Termo de Referência. 
 
17.2. O Pregoeiro também solicitará da licitante vencedora o encaminhamento da proposta ajustada ao lance final 
e dos documentos de habilitação em meio físico, para que sejam juntados aos autos do processo licitatório. 
17.2.1. Os documentos físicos deverão ser entregues em originais ou cópias autenticadas em cartório, no prazo 
de 04 (quatro) dias úteis, contados da solicitação do Pregoeiro, via chat de comunicação do licitacoes-e, após o 
término do certame e negociação de preço, se houver. A documentação deverá ser endereçada, conforme 
abaixo:  
 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 057/2016 - SESA 

AVENIDA: FAB Nº 69 - CENTRO MACAPÁ – AMAPÁ, CEP: 68900-073 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO  
(PREGOEIRO ALYSSON ROBERTO CASSIANO DE SOUZA). 

17.2.2. Os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome da licitante, e obrigatoriamente, 
conter o número do CNPJ e o respectivo endereço. 
17.2.3. Se a licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for à 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
17.2.4. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução 
para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados ou 
registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 
17.2.5. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 
apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 
 
17.3. O descumprimento do prazo para encaminhamento da proposta e da documentação acarretará a 
inabilitação da licitante, salvo comprovado justo motivo, a que a licitante não tenha dado causa. 
17.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de empresa ME ou EPP, será assegurado 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa, conforme §1°, art. 43 da LC 123/2006, alterada pela LC 147/2014. 
17.3.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21/06/1993 e art. 7º da Lei nº 
10.520, de 17/07/2002, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação. 

mailto:cplsesa2@bol.com.br
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18. DO RECURSO E DO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE 
18.1. Após “Declarado Vencedor”, a partir da solicitação do Pregoeiro no chat de comunicação do licitacoes-e, 
será aberto o prazo de até 00h30min (trinta minutos), durante o qual, qualquer licitante poderá de forma 
imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer, em campo próprio (Intenção de Recurso) no sistema 
licitações-e. 
 
18.2. O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou rejeitando-a, 
motivadamente, em campo próprio do sistema. 
 
18.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio 
do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, 
apresentarem contra razões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da 
licitante recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 
interesses. 
 
18.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública 
deste Pregão, implica em decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante 
vencedora. 
 
18.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

19. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
19.1. A adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pelo Pregoeiro, conforme estabelece o inciso IX do 
art. 11 do Decreto 5.450/2005, sempre que não houver recurso, e homologada pela Secretária de Estado da 
Saúde, conforme inciso VI, do art. 8º do Decreto 5.450/2005. 
 
19.2. Havendo recurso e se na decisão ficar constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. (art. 27 do Decreto 5.450/2005). 
 

20. DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE 
20.1. Cabe ao Pregoeiro às atribuições dispostas no art. 11 do Decreto 5.450/2005: 
20.1.1. Coordenar o processo licitatório. 
20.1.2. Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela 
sua elaboração. 
20.1.3. Conduzir a sessão pública na internet. 
20.1.4. Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. 
20.1.5. Dirigir a etapa de lances. 
20.1.6. Verificar e julgar as condições de habilitação. 
20.1.7. Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua 
decisão. 
20.1.8. Indicar o vencedor do certame. 
20.1.9. Adjudicar o objeto, quando não houver recurso. 
20.1.10. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio. 
20.1.11. Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 
 
20.2. Ao Secretário de Estado da Saúde cabe: 
20.2.1. Designar e solicitar, junto ao provedor do sistema, o credenciamento do Pregoeiroe dos componentes da 
equipe de apoio. 
20.2.2. Indicar o provedor do sistema. 
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20.2.3. Determinar a abertura do processo licitatório. 
20.2.4. Decidir os recursos contra atos do Pregoeiro quando este mantiver sua decisão. 
20.2.5. Adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso. 
20.2.6. Homologar o resultado da licitação. 
20.2.7. Celebrar o contrato. 
20.2.8. Anular o Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 
fundamentado.  
20.2.9. Revogar este Pregão se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, por motivo de 
fato superveniente devidamente comprovado. 
 
20.3. É facultado o Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligências 
destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 
documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação.  
 
20.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.  
 
21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  
21.1. As obrigações da Contratante e da Contratada estão estabelecidas nos itens 03 (três) e 05 (cinco) do Termo 
de Referência. 
 
22. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS 
22.1. A garantia e a assistência técnica dos produtos estão estabelecidas no item 04 (quatro) do Termo de 
Referência. 
 
23. DO LOCAL, DO RECEBIMENTO, DO PRAZO E DO HORÁRIO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS 
23.1. O local, prazo e horário de entrega dos equipamentos estão previstos no Item 09 (nove) do Termo de 
Referência. 
 
24. DO PAGAMENTO 
24.1. O pagamento será efetuado mensalmente, 30 (trinta) dias após a entrega dos equipamentos, mediante 
apresentação de Nota Fiscal/Fatura discriminada em 02 (duas) vias correspondente ao adimplemento de cada 
parcela do serviço efetivamente concluída. O pagamento será efetuado, através de ordem bancária, devendo 
para isso a CONTRATADA identificar na Nota Fiscal, o nome da empresa, banco, agência, localidade e número 
da conta corrente em que deverá ser realizado o depósito. 
24.1.1. A Nota Fiscal deverá ser preenchida com os dados a seguir indicados: 
 

Secretaria de Saúde do Estado do Amapá 

CNPJ: 23.086.176/0001-03 

Endereço: Avenida Fab, nº 69, Central, Macapá – AP - CEP: 68.900-073 

 

24.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do 
art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
24.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data final do 
período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir. 
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24.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, 
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos 
equipamentos empregados. 
 
24.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, 
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação 
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
 
24.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 
 
24.7. Antes de cada pagamento à contratada, deverá realizar a consulta junto ao SICAF para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 
 
24.8. Antes de cada pagamento também será solicitado a Certidão Negativa de Dívida Ativa Estadual, emitida 
pela Procuradoria Geral do Estado do Amapá.  
 
24.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 
 
24.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar 
aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como 
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários 
para garantir o recebimento de seus créditos. 
 
24.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos 
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 
 
24.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida 
pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF. 
 
24.13. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o 
contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF. 
 
24.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
24.14.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos 
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido 
previsto na referida Lei Complementar. 
 
24.15. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 
Administração, o valor devido poderá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a 
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 
0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas: 
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I = (TX/100) 
         365 
EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
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. 
 

25. DAS PENALIDADES 
25.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e art. 28 do Decreto nº. 5.450/2005 ficará impedida de 
licitar e contratar com o Governo do Estado do Amapá, e será descredenciada do cadastro de fornecedores do 
Governo do Estado do Amapá, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido contraditório e ampla defesa, sem 
prejuízo das cominações legais e multa a licitante adjudicatária que: 
25.1.1. Deixar de entregar documentação exigida neste Edital. 
25.1.2. Apresentar documentação falsa.  
25.1.3. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto. 
25.1.4. Não mantiver a proposta. 
25.1.5. Falhar ou fraudar na execução do contrato. 
25.1.6. Comportar-se de modo inidôneo. 
25.1.7. Fizer declaração falsa.  
25.1.8. Cometer fraude fiscal. 
 
25.2. A licitante estará sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor contratado para a contratação quando 
incorrer em uma das hipóteses da condição anterior. 
 
25.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, a adjudicatária ficará sujeita, no caso 
de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da 
obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurado contraditório e ampla defesa, às 
seguintes penalidades: 
25.3.1. multa de: 
a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso material seja entregue com atraso, limitada 
a 15 (quinze) dias. Após, o décimo-quinto dia e a critério da Administração, no caso de entrega com atraso, 
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) 5% (cinco por cento) pela inexecução parcial do objeto sobre o valor total da Nota de Empenho. 
c) 10 % (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
 
25.3.2. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Governo do 
Estado do Amapá, pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 
25.3.3. 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 autoridade que aplicou a 
penalidade. Neste caso será concedido a reabilitação sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública 
pelos prejuízos. 
25.4. A sanção de multa poderá ser aplicada à Contratada juntamente com a suspensão temporária e declaração 
de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, descontando-
a do pagamento a ser efetuado. 
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26. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

26.1. As despesas para aquisição do objeto deste Edital ocorrerá à conta de recursos previstos no Orçamento da 

Secretaria Estadual de Saúde na Ação: 1056.26, Fonte: 216 e 101; Elemento de Despesa: 44.90.52, constante 

do exercício de 2017. 

26.2. No (s) exercício (s) seguinte (s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da 

mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro. 

27. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

27.1. 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 Pregoeiro. 
 
27.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro 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. 
 
27.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
27.4. As normas disciplinadoras da 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. 
 
27.5. 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. 
 
27.6. 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. 
 
27.7. 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. 
 
27.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o 
processo, prevalecerão as deste Edital. 
 

 
28. DOS ANEXOS 
28.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

a) ANEXO I – Termo de Referência 
b) ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços 
c) ANEXO III – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação 
d) ANEXO IV – Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisito Constitucional 
e) ANEXO V – Modelo de Declaração ou Atestado de Capacidade Técnica 
f) ANEXO VI – Modelo de Declaração de Microempresa/EPP 
g) ANEXO VII – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 
h) ANEXO VIII – Minuta do Contrato 
i) ANEXO XIX – Minuta da Ata de Registro de Preços 
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29. DO FORO 
29.1. 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, 24 de novembro de 2017. 

 
 
 
 
 

 Alysson Roberto Cassiano de Souza 
Pregoeiro COGEC/SESA 

Portaria 099/2017-SESA 
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ANEXO I 
 
 
TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 -  OBJETO: 
1.1 0 presente Termo de Referencia e respectivo Apêndice estabelecem diretrizes para a aquisição de 
equipamentos hospitalares, para: Hospital Da mulher Mãe Luzia que faz parte integrante da REDE DE 
ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ, com o objetivo de atender as demandas de referida Unidade 
de Saúde de acordo com as disposições contidas na Lei Federal n° 10.520/02, Decreto Federal n° 3.555/2000, 
Decreto Federal n° 5.450/05, Decreto Federal n° 7.892/13 e Decreto Estadual n° 2.648/2007 e, subsidiariamente, 
a Lei Federal n° 8.666/93. 
 
2- JUSTIFICATIVA: 
2.1 A aquisição de equipamentos hospitalares, tem como principal objetivo atender às necessidades das 
Unidades de Saúde mencionada no item 1 deste Termo de Referência. 

 

22 A aquisição dos itens elencados e descritos neste Termo de Referência é pressuposto para o funcionamento 
adequado da Unidade de Saúde e para propiciar mehor atendimento para um maior número de pessoas que 
utilizam o Sistema Estadual de Saúde. 

 

22 Justifica-se como mais vantajosa e eficiente para a Administração Púbica a previsão de compra dos 
equipamentos hospitalares para atender essa Unidade de Saúde em um mesmo certame, uma vez que poderá 
haver redução de preços na compra em maior escala. 

 

24 A especificação técnica e a quantidade dos itens a serem adquiridos originaram-se do planejamento da 
CAH juntamente com a unidade mencionada no item 1 e da verificação das necessidades dos ambientes que 
compõem esta Unidade de Saúde, objeto da licitação. 
 
3 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA(S) LICITANTE(S) VENCEDORA{S) 
3.1 A(s) licitante(s) vencedora(s), após a homologação do certame firmará(ão) os instrumentos legais, na forma 
estabelecida pelo Edital, por esse Termo de Referência e pela legislação aplicável. 
3.2 A(s) licitante(s) vencedora(s), após a homologação do certame, igualmente compromete(m)-se a: 

 
a) Assinar os instrumentos legais (Ata de Registros de Preços e Contrato), dentro do prazo de convocação; 
b) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência dos instrumentos 

legais a serem firmados entre as partes, informando à SESA a ocorrência de qualquer alteração nas 
referidas condições; 

c) Efetuar a instalação do(s) item(s) que tenha sido vencedora, cuja necessidade tenha sido indicada 
neste Termo de Referência, sem qualquer custo adicional, por representante habilitado, bem como 
realizar treinamento nas instalações da SESA para sua operacionalização e manuseio, com carga 
horária mínima de 18 (dezoito) horas ou 2 (dois) dias úteis, por item; 

d) Atender às demais condições descritas neste Termo de Referência; 
e) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, contribuições 

previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos seus empregados, 
uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a SESA; 

f) Responsabilizar-se pelo fornecimento e entrega do(s) item(s) constante(s) neste Termo de Referência 
do(s) qual (is) a licitante tenha sido vencedora, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, 
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perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no 
exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocará SESA e a terceiros; 

g) Substituir, no prazo máximo de 10 (dez) dias, todo e qualquer item descrito nesse Termo de 
Referência, de que tenha sido vencedora, que chegar (em) com vício ou defeito ou que vier(em) a 
apresentar durante seu uso normal vício ou defeito, o qual ocorrerá as suas expensas; 

h) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração (SESA) ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do material no Almoxarifado/SESA, incluindo as 
entregas feitas por transportadoras, e a instalação e treinamento para operação do(s) item(s) de que 
tenha sido vencedora (quando for o caso); 

i) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela SESA, durante a realização 
desta aquisição; 
j)   Cumprir, às suas próprias expensas, todas as obrigações legais, contidas no Edital e nos instrumentos 
legais a serem firmados entre as partes;  
k) Retirar na SESA a Nota de Empenho no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, contados da data de sua 
convocação, sob pena de decair o direito ao fornecimento, sem prejuízo das previsões contidas no Art 81 
da Lei Federal n° 8.666/93 e da aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;  
I)  Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, as obrigações assumidas no certame;  
m) Honrar o período da garantia estipulado, sob pena de suspensão de pagamento(s), aplicação das 
penalidades previstas em Edital e ressarcimento integral da SESA pelos prejuízos causados; 
n) Aceitar nas mesmas condições os acréscimos e/ou supressões do valor inicialmente contratado e 

atualizado, previsto em lei, num montante de até 25 % (vinte e cinco por cento), na forma do Art. 65, § 
1o e 2o da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

 
3.3 A(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar, no momento da entrega da proposta, o Termo de 

Garantia Integral emitido pelo fabricante de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses, contados do recebimento 
definitivo do(s) item(s); 
 

4 - DA GARANTIA DOS PRODUTOS E ASSITENCIA TÉCNICA  
 
SOBRE A GARANTIA 
4.1. O período de garantia será de no mínimo 24 (vinte e quarto) meses, contados a partir do recebimento do 
material; 
4.2. Prazo de Garantia de Funcionamento é o período em meses, dentro do qual, nas condições registradas na 
Proposta Técnica e constantes do respectivo Tero de Garantia, a CONTRATADA compromete-se em manter 
os equipamentos por ela fornecidos em perfeito funcionamento, configurados da forma especifica e nas 
condições e configurações constantes deste Termo de Referencia; 
4.3. A garantia deverá ser prestada no local onde o equipamento for instalado; 
4.4. No período da garantia é admitida a troca de equipamentos ou peças defeituosos por outros iguais ou de 
tecnologia superior, desde que aprovado pela CONTRATANTE um Plano de Atualização Tecnológica 
apresentado pela CONTRATADA; 
 
SOBRE A ASSITENCIA TÉCNICA 

 

4.5 Condições Gerais: 
a) Atendimento Técnico é a presença, no local de instalação dos conjuntos, de técnico da Contratada ou de 

seus prepostos. 
b) Chamado técnico é a solicitação feita pela CONTRATANTE ou por seu preposto, através de telefone ou 

de outra forma acordada com a CONTRATADA, para a realização de um atendimento técnico. 
c) Consulta Técnica é qualquer contato feito através de telefone, fax ou rede de computadores, para 

consulta, esclarecimento ou orientação. 
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d) Prestadora de Serviços é a própria CONTRATADA ou uma empresa legalmente constituída por ele 
contratada, especializada na prestaçã de serviços de assitencia técnica e/ou montagem/integração de 
equipamentos e aplicativos. 

e) Help Desk é uma instalação da CONTRATADA ou de uma empresa autorizada por esta, caaz de atender 
imediatamente (on-line) consultas e chamados técnicos por telefone, obrigatoriamente, fax ou rede de 
computadores, alternativamente, que dev estar disponível todos os dias úteis de 08:00 as 18:00, horário 
de Brasília. 

f) Horário de Assistência técnica é o período das 08:00 às 18:00, de acordo com o horário de cada unidade 
da federação, durante o qual um serviço está disponível para o publico, de segunda feira à sexta feira. 

g) Manutenção Corretiva é o conjunto de ações realizadas para recolocar os equipamentos em seu perfeito 
estado de uso, compreendendo substituições de peças, ajustes e reparos, incluindo a reinstalação do 
sistema operacional e aplicativos, quando pela necessidade decorrer de problema de software ou 
hardware. 

h) Preposto da Contratada é um representante da CONTRATADA, devidamente constituído, com poderes 
para executar qualquer tipo de serviço técnico ou tomar decisões administrativas em relação a garantia 
do objeto desta licitação. 
 

5 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA SESA: 
5.1 São obrigações da SESA: 

a) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela(s) lícitante(s) vencedora(s), nos termos 
do Edital, de sua proposta e instrumentos legais firmados entre as partes; 

b) Pagar à(s) licitante(s) vencedora(s) o valor resultante na forma estabelecida no Edital e instrumentos 
legais firmados entre as partes; 

c) Notificar a(s) licitante(s) vencedora(s), por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

d) Permitir aos funcionários da(s) licitante(s) vencedora(s) acesso ao local da execução do serviço, 
observadas as normas de segurança; 

e) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da(s) 
licitante(s) vencedora(s); 

f) Comunicar imediatamente à(s) licitante(s) vencedora(s) qualquer irregularidade ocorrida; 
g) Exigir da(s) licitante(s) vencedora(s), a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e 

tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais, 
decorrentes da aquisição objeto deste Termo de Referência. 

6 - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
6.1 Ficará a cargo do Gestor desse contrato, designado nos termos do artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/93 e 

alterações e da Portaria 693/2011 - SESA, o acompanhamento e fiscalização da relação contratual. 

 

7 - DO PAGAMENTO: 
7.1 O pagamento à(s) licitante(s) vencedora(s), devidamente contratada(s), será efetuado, até 30 (trinta) dias 
após o recebimento definitivo do(s) item(s), mediante apresentação de Nota Fiscal/fatura discriminativa em duas 
vias correspondente ao adimplemento de cada item. 
7.2 O pagamento será efetuado, através de ordem bancária, devendo para isto a(s) licitante(s) vencedora(s) 
identificar(em) na Nota Fiscal/ fatura o nome da Empresa, Banco, agência, localidade e número da conta corrente 
em que deverá ser realizado o depósito. 
7.3 O pagamento só será efetuado, mediante apresentação, junto com a Nota Fiscal/fatura discriminativa, de 
cópia (que ficará retida), dos comprovantes de recolhimentos dos impostos e contribuições do mês anterior. 
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8 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A despesa para aquisição do objeto deste Termo de Referência ocorrerá à conta de recursos previstos no 
Orçamento da Secretaria Estadual de Saúde na Ação: 2481 - Investimentos de Infraestrutura Física e 
Tecnológica; Fonte: 216 Rede Cegonha; Sub. Ação 2481.4. 
 
9 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: 
9.1 Os prazos para entrega de todos os itens serão de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento 
pela(s) licitante(s) vencedora(s) da Nota de Empenho expedida pela Coordenadoria de Apoio a Gestão - CAG, a 
qual deverá ser retirada no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de convocação da(s) 
licitantes(s) vencedora(s). 
9.2 O(s) item(s) deverá(ão) ser entregues ao responsável devidamente instituído, no almoxarifado da Secretaria 
de Estado da Saúde (SESA), sito à Avenida Raimundo Alvares da Costa - atrás do prédio do CREAP, ao lado do 
CIODS, bairro Centro Macapá-AP, fone: (96) 3212-6108 em dias úteis, no horário de 8h30min às 12h00min e da 
14h00min às 18h00min. 
9.3 O(s) item(s) deverá (ão) ser entregue(s) acondicionado(s) adequadamente, de forma a permitir completa 
segurança durante o transporte. 
9.4 Os volumes contendo o(s) item(s) deverá (ão) estar identificado(s) externamente com os dados constantes da 
Nota Fiscal/fatura e o endereço de entrega. 
9.5 No caso de impossibilidade de entrega no prazo mencionado no item 7.1, a(s) licitante(s) vencedora(s) 
deverá(ão) comunicar por escrito à SESA e solicitar novo prazo discriminando a data da provável entrega, 
podendo a justificativa ser aceita ou não; caso não aceita incorrerá a licitante vencedora nas sanções previstas no 
Edital e Lei Federal n° 8.666/93 e alterações. 
9.6 É de responsabilidade da(s) licitante(s) vencedora(s) o transporte dos produtos para os locais 
designados neste Termo de Referência. 
9.7 0(s) item(s) deve(m) ser analisado(s) por Comissão Técnica da Coordenadoria de Assistência Hospitalar, 
juntamente com técnicos da Unidade Hospitalar e, após parecer favorável, encaminhado ao almoxarifado para 
recebimento definitivo e distribuição às Unidades de Saúde. 
9.8 O(s) item(s) deverá(ão) serentregue(s) devidamente protegido(s) e embalado(s) contra danos de transporte e 
manuseio, sem ônus de frete para a SESA e acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is). 
9.9 Após a entrega do(s) item(s) pela(s) licitante(s) vencedora(s), a SESA através de seu responsável submeterá 
os mesmos a verificação quanto às especificações constantes neste Termo de Referência, na proposta e no 
Edital. As verificações serão realizadas, a critério da SESA, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos. 
9.10 Constatada divergência entre o(s) item(s) entregue(s) e o(s) especificado(s) na proposta e neste Termo de 
Referência ou no Edital, a licitante vencedora deverá substituir os mesmos em, no máximo, 10 (dez) dias, 
contados a partir da comunicação da recusa. 
9.11 A forma de recebimento dos produtos será de acordo com a Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações. 
9.12 Serão devolvidos os itens/produtos que não atenderem as especificações exigidas neste Termo de 
Referência. 
9.13 O recebimento definitivo completar-se-á após o ateste de servidor ou Comissão encarregada, o qual será 
aposto no verso da Nota Fiscal. 
 
10 - DAS PENALIDADES 
10.1 Com fundamento no Art. 7o da Lei Federal n° 10.520/2002 e Art. 28 do Decreto Federal n.° 5.450/2005, ficará 
impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no 
SICAF e no cadastro de fornecedores do Governo do Estado do Amapá, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
garantida a ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a licitante vencedora que: 

a) Não assinar Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de 
sua proposta; 

b) Deixar de entregar documentação exigida no Edital; 
c) Apresentar documentação falsa; 
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d) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
e) Não mantiver a proposta válida apresentada; 
f) Falhar ou fraudar a execução do objeto da licitação; 
g) Comportar-se de modo inidôneo; 
h) Fizer declaração falsa; 
i) Cometer fraude fiscal.  

10.2 A licitante estará sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor relativo ao(s) item(s) de que tenha sido 
vencedora, quando incorrer em uma das hipóteses do item 8.1 deste Termo de Referência. 
10.3 Com fundamento nos Artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93, a licitante vencedora ficará sujeita, no caso 
de atraso injustificado, assim considerado pela Administração (SESA), inexecução parcial ou inexecução total da 
obrigação assumida, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às 
seguintes penalidades: 
10.3.1 Multa de: 

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor homologado, caso o(s) item(s) seja(m) entregue(s) com 
atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. 

b) 0,5% (cinco por cento) sobre o valor homologado, em caso de atraso na entrega do objeto, por período 
superior ao previsto na alínea "a", ou de inexecução parcial da obrigação assumida. Após o décimo - quinto dia e a 
critério da Administração (SESA), no caso de entrega com atraso, 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; 

c) 10 % (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
 

11 - RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO 
11.1 Elaboração realizada de acordo com a Proposta do Fundo Nacional de Saúde sob n°23086.176000/1130-19. 

              Hély Costa Goes 
Coordenadora de Assistência Hospitalar 

CAH/SESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diretora do Hospital Maternidade Mãe Luzia 

Apoio Administrativo CPL 
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Apêndice I do Termo de Referência  

ORDEM 
 

 
 
 

01 

DESCRIÇÃO 
 

BANHO MARIA PARA LACTÁRIO 
Contando com controlador de temperatura diital 
microprocessado, garante estabilidade de 0,5ºC na faixa de 
trabalho. Estrutura em Monobloco em Aço Inox poloido, cuba 
com cantos arredondados para perfeita higienização. Cuba 
isolada termicamente. Drenagem da água com saúda inferior 
da cuba e descarga lateral. Resistência elétrica de alta 
potencia. Controlador de temperatura digital microprocessada 
de operação simplificada e sensor de alta sensibilidade. 
Capacidade até 15 litros de água e até 15 frascos de 300 ml 
Dimensões: Externo: 375m. alt. X 450 m prof. X 450 mm larg. 
Cuba: 240mm x 250mm prof. 400 mm larg. 220 Volts. 

QTD 
HMML 

01
 

02 

BALANÇA ANALÍTICA 
Capacidade: 82/220g Capacidade mínima indicada no visor: 
0,1mg (0,0001g)/0,01mg (0,00001g). Balança de cinco casas 
decimais. Diâmetro da bandeja de pesagem: 80mm. Pesos 
de calibração incorporados Seleção de calibração totalmente 
automático. 

01 

03 

BANHO MARIA PARA PASTEURIZAÇÃO  

Garante estabilidade de 0,1 ºC na faixa de trabalho (64,0 º C). 

Capacidade: mínim o de 17 litros acompanha galheteiros. 

Estrutura totalmente em aço inox, monobloco, cuba com cantos 

arredondados para perfeita ção.  Cuba isolada termicamente.  

Galheteiro removível, o a colocação e retirada dos frascos sem 

contato m anual. TI da água com saída inferior na cuba e 

descarga na lateral amento. Controle e aquecimento: 

Resistência blindada em , de alta potência e relê de estado 

sólido sem contato de    altíssima    durabilidade.    Controlador 
digital cessado, com sistema PI D. Bomba recirculante para 

eização da temperatura da água. Potência: 2700 Watts, 220 

nensões: Externa: 375 m m .alt. X 450 m m . prof. X 450 m m . 

uba: 240 m m . alt . X 250 m m . prof. X 400 m m . larg. 

mínim o de 12 (doze) meses. Capacidade Até 18 frascos -té 

15 frascos - 250 m I Até 11 frascos - 500 m 

01 

04 BOMBA ELÉTRICA DE SUÇÃO DE LEITE, a vácuo baixo, não 
causando danos aos mamilos, e sua intensidade controlada 
pela lactante, para não causar dor. Elétrico, portátil, e de baixo 
custo, é utilizado por diversos hospitais e Bancos de leite de 
Referência, inclusive na coleta domiciliar em todo o parís. OBS: 
Livre de BPA (Bisfenol A). Volts: 110v ou 220v. Garantia: 1 ano. 
BOMBA DE VÁCUO tipo diafragma isenta de óleo e praticam 
entre sem ruídos, pequena dimensão, baixo peso, elétrica, 
disponível em 110v ou 220v, 

 
02 
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 capacidade de 7,0 a 10 pol/ Hg; TUBO DE SUCÇÃO em PVC atóxico, de 
fácil colocação; RESERVATÓRIO de coleta, capacidade de 125 m I, em 
plástico polipropileno esterílízável em autoclave; COLETOR de formato   
anatômico,   para   acoplamento   ao  seio,   em plástico polipropileno  
esterilizável   em   autoclave;   TAMPA  em plástico polipropileno,   
esterilizável   em  autoclave;   BASE  em plástico polipropileno para apoio do 
reservatório, esterilizável em autoclave. 

 

05 
CADEIRA em aço ou ferro pintado, com rodízios, braços e regulagem de 
altura. Assento e encosto em courvin. 

05 

06 

LAVADORA DE PIPETAS CONJUNTO DE LAVADOR DE PIPETAS AUTI 
MÁTI CO. Quantidades e Dimensões (cm) (diâmetro x altura): 02 depósitos 
para solução de limpeza 15x 50. 01 cesto perfurado para pipetas 
contaminadas 12,5 x 65. 01 deposito sifão lavador 15x719. Capacidade: 150 
pipetas de 10 ml ou 250 pipetas de 05 ml. 

01 

07 ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO MICROPROCESSADA DE 81 
LTS - com controlador de temperatura eletrônico por teclas e com visor 
digital; Sua câmara interna e almofada da porta construída em aço 
inoxidável, as estufas de secagem tem sua aplicação estendida a todo t ipo 
de laboratório químico e de controle de qualidade. Estrutura externa em 
chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; Porta com fecho a direita e 
abertura para a esquerda, permitindo fácil colocação e retirada dos 
materiais no interior da câmara; Vedação da porta com perfil de silicone; 
Trinco de pressão para oferecer um bom fechamento da porta; Três trilhos 
na câmara interna para movimentar a bandeja; Controlador eletrônico micro- 
controlado de temperatura, indicação digital da temperatura programável 
com as funções de set point auto sintonia e Pid com duplo display; 
Temperatura mínim a de 15° C acima da temperatura ambiente; 
Homogeneidade na câmara: á 5° C em um ponto; Precisão do sensor tipo J, 
conforme norma ASTM E230; Acompanha um a prateleira e m anual de 
instrução; Cabo de força com dupla isolação e plugue de t rês pinos, dois 
fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; Modelos com 
temperatura até 300 BC Acompanha certificado de calibração do 
controlador e sensor, com selo RBC (Rede Brasileira de Calibração). 
Alimentação elétrica Volts: 110/220; Potência 1000 Watts: Tem p. Max: 300 
C; Portas: 1; Vol.(L): 81 Dim . I nt. (Cx LxA) cm : 40 x45 x 45; Dim . Ext. 
(CxLxA) cm : 60 x 59 x 80 

01 

08 

DEIONIZADOR de água pressurizado 100 1/ h Deionização é processo de 

remoção total dos íons presentes na água, através de resina catiônica e 

aniônica, tendo sua carga elétrica neutralizada pela remoção ou adição de 

elétrons. Esse processo remove da água nitratos, cálcio e magnésio além 

de cádmio, bário, chumbo e algum as formas de rádio. A água deionizada é 

amplamente em pregada em 

01 

 

 



  

 
Hely Costa Goes 

Coordenadora de Assistericia Hospitalar 

CAH/SESA

 laboratórios na indústria química e em produção farmacêutica entre outras. 
Permite o uso de pós filtros com o os bacteriológicos de 0,2 M "\* água 
potável com condutividade 125 vsl cm. Características: Confeccionado em 
Plástico Polietileno revestido externam ente com fiberglass; Qualidade 
Condutividade variável 0,7 a 4, 0 M S / cm ; Sílica total máxim a <  0,1 PPM; 
Eletrólitos totais dissolvidos < 1 PPM; pH 5,0 a 8,0. Conta com um 
sistema inovador para encaixe das mangueiras, tanto de entrada com o 
de saída de água, onde com apenas um click o operador desconecta a 
mangueira para que seja feita a manutenção, ou até m esmo para o 
transporte do equipamento. 

 

09 GELADEIRA/ REFRIGERADOR capacidade mínima 300 L 01 

10 IMPRESSORA LASER (Comum ), monocromática, no mínimo 16 MB de 
memória, resolução mínima 600X600, velocidade mínima de 33PPM, eido 
de 25.000 páginas mês, interface USB e REDE, frente e verso automático, 
garantia mínima 12 meses. 

01 

11 

COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) processador no mínimo no mínimo 
intel core Í3 ou amd a10, memória ram 4gb, ddr3, 1600 mhz, disco rígido 
mínimo de 500 gb, tipo de monitor 18,5" (1366 x 768), mouse usb, 800 dpi, 
2 botões, scrool (com fio), fonte compatível com o item, sistema operacional 
windows7 pro (64 bits), teclado usb, abnt2,107 teclas (com fio), interfaces 
de rede 10/100/1000 e wiffi, interfaces de vídeo integrada, unidade de disco 
ótico em cd/dvd rom 

01 

 

 

Apoio Administrativo CPL 

Diretora do Hospital Maternidade Mãe Luzia 
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ANEXO II 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 057/2016 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: ____________________________________________ 
CGC/CNPJ:_____________________________________________________________  
ENDEREÇO:______________________________________________Fone/Fax)_______________  
CONTA CORRENTE Nº:__________ BANCO:___________AGÊNCIA Nº: ___________  
DADOS DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DO CONTRATO:  
REPRESENTANTE: ___________________________________  
CPF Nº: ____________________________________________  
CI Nº:______________________________________________  
Apresentamos nossa proposta para o contrato que tem por objeto a para aquisição de equipamentos e material 
permanente, com o objetivo de atender as demandas do Hospital da Mulher Mãe Luzia, suprindo as demandas que 
integram a estrutura da rede estadual de saúde do estado do Amapá – AP, acatando todas as estipulações 
consignadas no Edital nº 057/2016-SESA/AP, Anexo I (Termo de Referência) conforme abaixo 
 

ITEM  MATERIAL DESCRIÇÃO QTD MARCA VALOR 
Unit. 

Valor 
Total 

       

       

    
 

   

 
VALIDADE DA PROPOSTA: ____ DIAS (no mínimo de 90 dias a contar da data de sua apresentação) 

Obs.: Este documento deverá ser emitido em papel (timbrado), que identifique à licitante. 

Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e 
indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, seguros, taxas, lucro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto, sendo quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta 
ou incorretamente cotados, considerados inclusos nos preços, não podendo ser cogitado pleito de acréscimo, a esse 
ou qualquer título, devendo o objeto ser fornecido sem ônus adicional. 

 

_____________,_____ de _____________ de 20___. 

_____________________________________________ 
Assinatura e carimbo do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO III 

 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 057/2016 

 

MODELO DE 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 20___. 

 

__________________________________________________ 

(Nome completo do declarante) 

__________________________________________________ 

(Nº da Cédula de Identidade do declarante) 

___________________________________________________ 

(Assinatura) 

 

Observação: emitir em papel (timbrado) que identifique a entidade expedidora. 
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ANEXO IV 

 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 057/2016 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 
 
 

Declaramos a Secretaria de Saúde do Estado do Amapá, referente ao Edital do Pregão Eletrônico nº 
057/2016-SESA/AP, que não possuímos em nosso 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 n.º 9.854/99).  
 
 
 
 

Local, ______ de ____________________ de 20___. 
 
 
 
 

________________________________________ 
ASSINATURA E CARIMBO DO DECLARANTE 

 
 
 

 
 
 
 
 

Observação: emitir em papel (timbrado) que identifique a entidade expedidora. 
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ANEXO V 

 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 057/2016 

 

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), concedeu (ou concede) para esse Órgão 
(ou empresa) o(s) seguinte(s) serviço(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.  

 

Local,_____ de _____________ de 20___. 

 

________________________________ 
ASSINATURA DO DECLARANTE 

NOME DO DECLARANTE 

 

Observação: emitir em papel (timbrado) que identifique a entidade expedidora. 
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ANEXO VI 

 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 057/2016 

 

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 do Pregão nº 
050/2016-SESA/AP da Secretaria de Estado de Saúde do Amapá (SESA), 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 123/2006.  

 

Local, _____ de _____________ de 20___. 

 

____________________________ 
(Representante Legal) 

 

 

Observação: emitir em papel (timbrado) que identifique a entidade expedidora. 
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ANEXO VII 

 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 057/2016 

 

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. 

Local, em _____ de _______________de ________20___. 

 

______________________________________________ 

Representante legal da empresa licitante 

 

Observação: emitir em papel (timbrado) que identifique a entidade expedidora. 
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ANEXO VIII 
 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 057/2016 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 
 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM NA FORMA E NAS CONDIÇOES SEGUINTES, DE UM 

LADO COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO AMAPÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, E 

DE OUTRO COMO CONTRATADA, A EMPRESA.................................................................................................. 

O ESTADO DO AMAPÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro nesta Capital, através da 
Secretaria Estadual de Saúde, inscrita no CNPJ, sob o nº 23.086.176/0001-03, pelo Excelentíssimo (a) Senhor (a) 
Secretário (a) da Saúde, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro (a), residente e domiciliado (a) nesta 
capital, nomeado (a) Secretário (a) da Saúde, pelo Decreto Governamental de nº. xxxxxxxx, publicado no Diário 
Oficial do Estado nº. xxxxxxx, de xx de xxxxxxxxxx de xxxx,     doravante    denominada    CONTRATANTE,    e     a     
empresa ..............................................................  Pessoa Jurídica de direito privado, com sede e foro, na 
...................................................................,inscrita no CNPJ sob nº ............................................,  Inscrição Estadual 
sob nº ........................................,doravante denominada CONTRATADA,  representada  por seu titular,  o (a)  Sr.(a) 
........................................,  brasileiro (a),  portador (a)  da  Cédula  de  Identidade  
nº..............................................,CPF nº.........................................., resolvem celebrar o presente CONTRATO, 
observadas as disposições da Lei nº 8.666/93 e subsidiariamente a Lei nº 10.520/2002, Decretos Federais 5.450/05 e 
7.892/2013 e suas alterações, Decreto Estadual 3.182/16, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente contrato tem por objeto a para aquisição de equipamentos e material permanente para o Hospital da 
Mulher Mãe Luzia, com a finalidade de atender as demandas desta Unidade de Saúde, nos prazos e condições a 
seguir ajustadas, decorrentes do Pregão Eletrônico nº 057/2016, Processo nº 304.138548/2015, com motivação e 
finalidade descritas no Termo de Referência do setor requisitante. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
A aquisição deste Contrato, as quantidades e observações, deverão obedecer rigorosamente às especificações 
constantes no Edital, Termo de Referência, conforme quadro abaixo: 
  

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

FONE/EMAIL/NOME DO RESPONSAVEL: 

ITEM DESCRIÇÃO 
MARCA/FABRICANTE/REGISTRO 

ANVISA 
UND. QTD. 

VL. 
UNITÁRIO 

VL.  
TOTAL 

              

TOTAL DA COTA   
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EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

FONE/EMAIL/NOME DO RESPONSAVEL: 

ITEM DESCRIÇÃO 
MARCA/FABRICANTE/REGISTRO 

ANVISA 
UND. QTD. 

VL. 
UNITÁRIO 

VL.  
TOTAL 

              

TOTAL DA COTA   

 
 (AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DO OBJETO CONTRATADO SERÃO INSERIDAS NO MOMENTO DA 
ASSINATURA DO CONTRATO, COM BASE NA PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
Subcláusula Primeira. As despesas para aquisição do objeto deste Edital ocorrerá à conta de recursos previstos no 
Orçamento da Secretaria Estadual de Saúde na Ação: 1056.26, Fonte: 216 e 101; Elemento de Despesa: 44.90.52, 
constante do exercício de 2017. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 
Subcláusula Primeira. Atribui-se ao presente contrato o valor global de R$........................(.......................................).  
Subcláusula Segunda. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução do objeto, os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais 
incidentes, as despesas decorrentes da execução do objeto, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, e a 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
Subcláusula Primeira. A licitante vencedora deverá apresentar a Unidade de Suprimentos (Almoxarifado/SESA), 
nota fiscal/fatura discriminada, em 02 (duas) vias, para liquidação da despesa pela SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE, no prazo de 10 (dez) dias, contado do recebimento definitivo do(s) produto(s). O pagamento será efetuado 
no prazo máximo de 30 dias mediante ordem bancária a ser creditada em conta corrente, conforme disponibilidade 
numerária. 
 

A Nota Fiscal deverá ser preenchida com os dados a seguir indicados: 
 

Secretaria de Saúde do Estado do Amapá 

CNPJ: 23.086.176/0001-03 

Endereço: Avenida Fab, nº 69, Central, Macapá – AP - CEP: 68900-073 

 

Subcláusula Segunda. Ocorrendo a antecipação do prazo de pagamento anteriormente citado, será exigido pela 
Contratante, descontos financeiros decorrentes dessa antecipação. 
Subcláusula Terceira. A Secretaria de Estado da Saúde poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Edital. 
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Subcláusula Quarta. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora na ausência superveniente de 
requisitos de habilitação, tais como: 
Subcláusula Quinta. Certidão Negativa da Procuradoria Geral do Estado do Amapá – PGE/AP; 
Subcláusula Sexta. Comprovação de regularidade junto a Receita Federal, ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede;  
Subcláusula Sétima Atestação de conformidade da entrega do(s) equipamentos(s); 
Subcláusula Oitava Cumprimento das obrigações contratuais assumidas; 
Subcláusula Nona. É imprescindível a manutenção de todas as condições de habilitação exigidas neste Edital, por 
parte da licitante vencedora, durante a vigência do contrato oriunda deste pregão. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
Subcláusula Primeira. O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses e terá início a partir da data de 
sua assinatura do presente. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
Não será admitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste Contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do contrato, informando a 
CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;  
7.2. Manter um número telefônico, para abertura de chamados para garantia e também para suporte ao equipamento 
no Hospital contemplado, disponível até o término do prazo de garantia do equipamento instalado;  
7.3. A Empresa deverá fornecer, no momento da entrega da proposta, os catálogos originais e manuais técnicos 
originais em português, descrevendo a instalação, operação e manutenção do equipamento. Não serão aceitos cópias 
xérox ou materiais impressos da internet; 
7.4. A empresa deverá apresentar, no momento da entrega da proposta, o Termo de Garantia Integral emitido pelo 
fabricante de no mínimo 24 meses para o equipamento hospitalar. E deverá se responsabilizar pelo custo dos 
deslocamentos do bem no caso de não ser oferecida assistência técnica no estado de origem no período da garantia; 
7.5. A empresa deverá apresentar, no momento da entrega da proposta, a relação dos prestadores da assistência 
técnica autorizada em cada Estado e/ou por região, com endereço completo, telefone, Fax, CEP, e-mail, etc. E deverá 
informar o prazo médio para retirada e devolução do equipamento referente à prestação de assistência técnica fora do 
Estado de origem, no período da garantia; 
7.6. Para fins de adjudicação a empresa declarada vencedora deverá comprovar que o bem se encontra em total 
acordo com o especificado no presente edital; 
7.7. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem 
qualquer ônus a SESA/AP; 
7.8. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o processo desta compra; 
7.9. Substituir no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos todo e qualquer material que chegar com defeito ou que 
vier a apresentar durante seu uso normal o qual ocorrerá a expensas do fornecedor; 
7.10. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo até a entrega do material na Unidade de Suprimentos/SESA, incluindo as entregas feitas por transportadoras; 
7.11. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela SESA, durante a realização desta venda; 
7.12. Aceitar nas mesmas condições os acréscimos e/ou supressões do valor inicialmente contratado e atualizado, 
previsto em lei, num montante de até 25 % (vinte e cinco por cento), no forma do art. 65, § 1 e 2 da Lei nº 8.666/93 e 
alterações; 
7.13. Cumprir, às suas próprias expensas, todas as cláusulas contratuais que definam suas obrigações; 
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7.14. A empresa adjudicatária deverá retirar a respectiva Nota de Empenho no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, 
contados da data de sua convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da Lei nº 8.666/93; 
7.15. A empresa vencedora não poderá transferir a terceiros no total ou parcialmente as obrigações assumidas no 
certame. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas 
e condições deste processo de venda; 
8.2. Rejeitar, no todo ou em parte, o material entregue em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor; 
8.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 
8.4. A CONTRATANTE obriga - se: 
a) A promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do contrato, sob os aspectos, quantitativo 
e qualitativo, anotando em registro próprio os defeitos detectados e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos 
que, a seu critério, exijam o reparo ou substituição do bem por parte da CONTRATADA. A existência de fiscalização 
da CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer vício ou 
defeito presente nos bens fornecidos;  
8.5. Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências do Almoxarifado Central da SESA para 
a entrega dos produtos adquiridos; 
8.6. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da 
licitante vencedora; 
8.7. Solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto. 
 
CLÁUSALA NONA – DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS 
9.1. Os prazos para entrega de todos os itens serão de até 30 (trinta) dias corridos que serão contados a partir do 
recebimento pela Contratada da Nota de Empenho, o qual deverá ser retirado no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis a contar da data de convocação da empresa.  
9.2. Os equipamentos deveram ser entregues ao responsável pelo recebimento devidamente instituído para 
recebimento do material constante no anexo deste Termo, no Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde, sito à 
Avenida Raimundo Alvares da Costa, atrás do prédio do CREAP, ao lado do CIODS, bairro Centro, cidade de 
Macapá, Estado do Amapá, em dias úteis, no horário de 8:30h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h; 
9.3. Os equipamentos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa 
segurança durante o transporte; 
9.4. Os volumes contendo os equipamentos deverão estar identificados externamente com os dados constantes da 
nota fiscal/ fatura e o endereço de entrega; 
9.5. No caso de impossibilidade de entrega no prazo acima estipulado, a Contratada deverá comunicar por escrito ao 
Contratante, podendo a justificativa se aceita ou não; caso não aceita incorrerá a Contratada às sanções previstas no 
edital e Lei n.º 8.666/93 e alterações; 
9.6 É de responsabilidade da Contratada o transporte dos produtos para os locais designados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE ENTREGA 
Subcláusula Primeira. Os prazos para entrega de todos os itens serão de no máximo 30 (trinta) dias que serão 
contados a partir do recebimento pela CONTRATADA da Nota de Empenho expedida pela Coordenaria de Apoio a 
Gestão – CAG, a qual deverá ser retirado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de convocação 
da empresa.  

Subcláusula Segunda. No caso de impossibilidade de entrega no prazo acima estipulado, a CONTRATADA deverá 
comunicar por escrito ao Contratante, podendo a justificativa ser aceita ou não; caso não aceite incorrerá a 
CONTRATADA às sanções previstas no edital e Lei n.º 8.666/93 e alterações. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA E ASSISTENCIA TÉCNICA 
Subcláusula Primeira. O período de garantia será de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento 
definitivo do material; 
Subcláusula Segunda. Prazo de Garantia de Funcionamento é o período em meses, dentro do qual, nas condições 
registradas na Proposta Técnica e constantes do respectivo Termo de Garantia, a CONTRATADA compromete-se 
em manter os equipamentos por ela fornecidos em perfeito funcionamento, configurados da forma especifica e nas 
condições e configurações constantes deste Termo de Referencia; 
Subcláusula Terceira. A garantia deverá ser prestada no local onde o equipamento for instalado; 
Subcláusula Quarta. No período da garantia é admitida a troca de equipamentos ou peças defeituosas por outros 
iguais ou de tecnologia superior, desde que aprovado pela CONTRATANTE um Plano de Atualização Tecnológica 
apresentado pela CONTRATADA; 
Subcláusula Quinta.  As condições gerais sobre a assistência técnica são: 

a) Atendimento Técnico é a presença, no local de instalação dos conjuntos, de técnico da Contratada ou de 
seus prepostos; 

b) Chamado técnico é a solicitação feita pela CONTRATANTE ou por seu preposto, através de telefone ou de 
outra forma acordada com a CONTRATADA, para a realização de um atendimento técnico; 

c) Consulta Técnica é qualquer contato feito através de telefone, fax ou rede de computadores, para consulta, 
esclarecimento ou orientação; 

d) Prestadora de Serviços é a própria CONTRATADA ou uma empresa legalmente constituída por ele 
contratada, especializada na prestação de serviços de assistência técnica e/ou montagem/integração de 
equipamentos e aplicativos; 

e) Help Desk é uma instalação da CONTRATADA ou de uma empresa autorizada por esta, capaz de atender 
imediatamente (on-line) consultas e chamados técnicos por telefone, obrigatoriamente, fax ou rede de 
computadores, alternativamente, que devem estar disponível todos os dias úteis de 08:00 as 18:00, horário 
de Brasília; 

f) Horário de Assistência técnica é o período das 08:00 às 18:00, de acordo com o horário de cada unidade da 
federação, durante o qual um serviço está disponível para o público, de segunda feira à sexta feira; 

g) Manutenção Corretiva é o conjunto de ações realizadas para recolocar os equipamentos em seu perfeito 
estado de uso, compreendendo substituições de peças, ajustes e reparos, incluindo a reinstalação do 
sistema operacional e aplicativos, quando pela necessidade decorrer de problema de software ou hardware; 

h) Preposto da Contratada é um representante da CONTRATADA, devidamente constituído, com poderes para 
executar qualquer tipo de serviço técnico ou tomar decisões administrativas em relação a garantia do objeto 
desta licitação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS MATERAIS 
Subcláusula Primeira. Os equipamentos serão recebidos por servidor e/ou equipe da Secretaria de Estado da 
Saúde do Amapá, devidamente designado para este fim, por meio do Coordenadoria de Assistência Hospitalar - 
CAH, que verificará a sua conformidade com as especificações exigidas neste Edital e no Termo de Referência, bem 
como as normas do fabricante. 
Subcláusula Segunda. Provisoriamente, para efeito para posterior verificação da conformidade do material com a 
especificação; 
Subcláusula Terceira. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 
aceitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RECISÃO 
Subcláusula Primeira. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, 
poderá ensejar a rescisão do contrato, assim como, o não cumprimento pela Contratada dos termos e condições 
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estabelecidos neste contrato implicará na sua rescisão, aplicando-se as penalidades previstas nos arts. 78 e 79 da 
Lei nº 8.666/93 e demais leis vigentes pertinentes à matéria, sem prejuízo da multa estipulada na Cláusula Décima, 
acrescida de perdas e danos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO 
A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em casos de rescisão administrativa, prevista no art. 77 da 
Lei nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VINCULAÇÃO E DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 
Subcláusula Primeira. Fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrição, os documentos adiante 
enumerados e constantes do processo nº 304.138548/2015-SESA-AP. 

a) Edital de Pregão Eletrônico nº. 057/2016-SESA/AP. 
b) Termo de Referência e seus Anexos. 
c) Proposta e demais documentos apresentados pela CONTRATADA conforme as especificações do Edital e 

do Termo de Referência. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA - DAS SAÇÕES ADMINISTRATIVAS 
Subcláusula Primeira. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e art. 28 do Decreto nº. 5.450/2005 ficará 
impedida de licitar e contratar com o Governo do Estado do Amapá, e será descredenciada do cadastro de 
fornecedores do Governo do Estado do Amapá, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido contraditório e ampla 
defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a licitante adjudicatária que: 
a) Deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 
b) Apresentar documentação falsa;  
c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
d) Não mantiver a proposta; 
e) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
f) Comportar-se de modo inidôneo; 
g) Fizer declaração falsa;  
h) Cometer fraude fiscal; 
Subcláusula Segunda. A licitante estará sujeita à multa de 10% do valor contratado para a contratação quando 
incorrer em uma das hipóteses da condição anterior; 
Subcláusula Terceira. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, a adjudicatária ficará 
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total 
da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurado contraditório e ampla defesa, às 
seguintes penalidades: 
I) multa de: 
a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso material seja entregue com atraso, limitada a 
15 (quinze) dias. Após, o décimo-quinto dia e a critério da Administração, no caso de entrega com atraso, 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) 5 % (cinco por cento) pela inexecução parcial do objeto sobre o valor total da Nota de Empenho; 
c) 10 % (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 
II) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Governo do Estado do 
Amapá, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 
a) 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 autoridade que aplicou a penalidade. 
Neste caso será concedido a reabilitação sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos; 
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Subcláusula Quarta. A sanção de multa poderá ser aplicada à Contratada juntamente com a suspensão temporária 
e declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, 
descontando-a do pagamento a ser efetuado. 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS 
Fica estabelecido que, caso venha ocorrer algum fato não previsto neste Contrato, os chamados casos omissos, 
serão resolvidos entre as partes, respeitando o objeto do Contrato, suas Cláusulas, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral 
dos Contratos estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 
A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE providenciará a publicação deste instrumento de Contrato por extrato no 
Diário Oficial, até o 5º dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) 
dias a contar daquela data, conforme determina o art. 61, parágrafo único da Lei nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 
Fica eleito o foro da Capital do Estado do A m a p á  –  Varada Fazenda Pública, com renúncia expressa a outros, por 

mais privilegiados que forem para dirimir quais quer questões fundadas neste Contrato. E por estarem de acordo, 

lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes 
CONTRATANTES. 
 

Macapá-AP, xx de xxxxxxxxx de xxxx. 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ 

CONTRATANTE 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NOME DA EMPRESA 

CONTRATADA 

Testemunhas: 
_________________________________                ___________________________________                
Nome:                     Nome: 
CPF:                     CPF: 
R.G.                       R.G. 
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ANEXO XIX 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 057/2016– SESA 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

  

Aos _________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e dezesseis, o Secretario de Estado da Saúde do 

Estado do Amapá (SESA), neste ato denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, com sede na Av. FAB, nº 69 - Centro, 

Macapá-AP, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 23.086.176/0001-03, representada pelo (a) Secretário (a) de Estado da 

Saúde, Sr. (a) ____________________, portador (a) da Cédula de Identidade nº ________________  e CPF (MF) nº 

___________________,  uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 15, II da Lei Federal nº 8.666/93, Decreto 

Federal nº 7.892/13, e Decreto Estadual nº 3.182/16, observadas ainda, as demais normas legais aplicáveis, de 

acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

n.º 057/2016, RESOLVE registrar o (s) preço (s) da (s) empresa (s) relacionada (s) no item 4 desta Ata, neste ato 

também denominada(s) DETENTORA (S) DA ATA , LICITANTE (S) ou LICITANTE (S) VENCEDORA (S), de acordo 

com a classificação por ela (s) alcançada (s), observadas as condições do Edital que integra este instrumento de 

registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

1. DO OBJETO 

1.1 A presente Ata tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS e MATERIAL PERMANENTE, conforme 

Proposta nº 23086.176000/1130-19 do Fundo Nacional de Saúde destinada a atender as demandas do Hospital 

da Mulher Mãe Luzia - HMML, de acordo com as características mínimas descritas no Anexo I do Termo de 

Referência, do Pregão Eletrônico n.º 057/2016, que passa fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata. 

2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata não será superior a 12 (doze) meses, contados a partir da data 

de sua publicação. 

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. Órgão Gerenciador da Ata de registro de preços será a Coordenadoria de Assistência Hospitalar - CAH da 

Secretária de Estado da Saúde do Amapá.  

4. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

4.1. Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos materiais registrados na presente Ata, se 

encontram indicados no (s) quadro (s) abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório: 
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COTA RESERVADA 

ITEM DESCRIÇÃO 
MARCA/FABRICANTE/REGISTRO 

ANVISA 
UND. QTD. 

VL. 
UNITÁRIO 

VL.  
TOTAL 

              

TOTAL DA COTA   

 

5. DOS INSTRUMENTOS LEGAIS FIRMADOS ENTRE AS PARTES 

5.1. Após a assinatura da presente Ata e convocação formal, a licitante deverá assinar o instrumento contratual e 

retirar a Nota de Empenho, no prazo de até 05 (cinco) dias. 

5.2.  É facultado à Administração, quando a licitante convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e 

condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do 

Edital, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas reais necessidades. 

5.4. A SESA não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços, a efetuar as aquisições que dele 

poderão advir, podendo realizar licitações específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurado ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando a 

SESA, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após 

negociação, aquiescer a detentora da Ata  em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido 

em referida licitação.  

5.6. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente 

comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º8.666/93, ou de 

redução dos preços praticados no mercado.  

. 

 

 

6. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

6.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada pelo Órgão Gerenciador (OG) ou qualquer órgão e 

entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da 

Ata, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

6.2. Quanto ao quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder ao quíntuplo do quantitativo de cada item 

registrado, independente da quantidade de órgãos que promoverem a adesão. 
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7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR  

7.1. Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da Ata, o preço, e as 

especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação. 

7.2. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas. 

7.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de 

adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades. 

7.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles 

registrados na ata. 

7.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata. 

7.6. Consultar o detentor da Ata registrada (observada à ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer o 

material a outro (s) órgão da Administração Pública que externe (m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme 

item 5.6. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA  

8.1. Fornecer os materiais obedecendo rigorosamente ao disposto no Anexo I do Termo de Referência, do Pregão 

Eletrônico n.º 057/2016; 

8.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo Órgão Gerenciador, 

referentes às condições firmadas na presente Ata; 

8.3. Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata; 

8.4. Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à aceitação 

ou não do fornecimento de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar 

o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6. 

8.5. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência da Ata, informando a 

CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições; 

a) A exigência que versa o item 8.5 refere-se aos elencados abaixo dentro outros constantes no Edital e seus 

anexos: 

I. Comprovação de regularidade junto a Receita Federal; 

II. Comprovação de regularidade junto a Instituo Nacional de Seguridade Social (INSS); 

III. Comprovação de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

IV. Comprovação de regularidade junto a Procuradoria Geral do Estado do Amapá – PGE/AP; 

V. Comprovação de regularidade junto a Fazenda Municipal do domicílio sede. 

8.6. Para recebimentos dos pagamentos relativos ao serviço/material/equipamento, deverá o detentor da ata 

comprovar a inexistência de débitos inscritos na dívida ativa pela Procuradoria Fiscal da PGE/AP, através de 

Certidão. 

 

9. DAS PENALIDADES 

 

9.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e art. 28 do Decreto n.º 5.450/2005, ficará impedida de licitar 

e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF e no cadastro de 
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fornecedores da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla 

defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a licitante e a adjudicatária que: 

a) Não assinar a Ata de Registro de Preços, retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada 

dentro do prazo de validade de sua proposta. 

b) Deixar de entregar documentação exigida neste Edital. 

c) Apresentar documentação falsa. 

d) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto. 

e) Não mantiver a proposta. 

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato. 

g) Comportar-se de modo inidôneo. 

i. Para os fins deste item, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos no art. 90, 92, 93, 94, 95 e 

96 da Lei nº 8.666/93. 

h) Fizer declaração falsa.  

i) Cometer fraude fiscal. 

9.2. A licitante estará sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor contratado para a contratação quando incorrer 

em uma das hipóteses da condição anterior; 

9.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso 

injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem 

prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

9.3.1. multa de: 

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o material seja entregue com atraso, 

limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o 15º (décimo quinto) dia e a critério da Administração, no caso de 

entrega com atraso, 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) 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do objeto, por período superior ao 

previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

c) 10 % (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

10. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. O (s) contrato (s) advindo (s) da presente Ata poderá (ão) sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas 

no art. 65, da Lei 8.666/93. 

10.2. O Gerenciador desta Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a 

finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata; 

a) Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a 

média daqueles apurados pela Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Amapá, por intermédio do 

Órgão Gerenciador do registro de preços; 

10.3. Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o Órgão 

Gerenciador solicitará ao detentor da Ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis 

definidos nos termos do subitem anterior; 
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a) Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente o 

Órgão Gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores 

praticados no mercado. 

b) Caso o detentor da Ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, devendo 

o Órgão Gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação; 

10.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da Ata, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá: 

a) liberar o detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade 

dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;  

b) convocar os demais detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação. 

10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o Órgão Gerenciador deverá 

proceder à revogação da Ata de Registro de Preços. 

10.6 Após a homologação da licitação, o registro de preço observará entre outras as seguintes condições. 

a) Será incluído, na respectiva Ata de registro de preço dos licitantes que aceitem cotar os bens ou serviços 

com os preços iguais ao do licitante vencedor na seqüência da classificação do certame. 

10.7. A Ata de Registro de Preços estará integralmente vinculada ao presente Edital, inclusive a seus demais Anexos 

em todas as suas cláusulas e, às Propost as recebidas e homologadas por ocasião da sessão pública do certame, 

independentemente de transcrição, bem como obedecerá, na íntegra, ao Decreto Federal nº 7.892/13, e suas 

alterações posteriores, Decreto Estadual nº 3.182/2016, bem como subsidiariamente à Lei 8.666/93 e a toda a 

legislação pertinente. 

11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

11.1. O detentor da Ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando: 

a) Não cumprir as obrigações da presente Ata; 

b) Não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no 

mercado; 

d) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração; 

11.2. O detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que 

venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior devidamente, 

comprovados. 

12.  DA PUBLICIDADE 

12.1. O (s) preço(s), a (s) quantidade(s), o (s) detentor (es) da Ata  e a (s) especificação (ões) resumida (s) do objeto 

e as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas no Diário Oficial, em 

conformidade com o disposto no novo Decreto. 
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13. DA DESPESA 

13.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos recursos previstos no 
Orçamento da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, na Ação 1056.26, Fonte 101 e 216, Elemento de 
Despesa 44.90.52, constante no Exercício 2017. 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. Integram a presente ata o Processo Administrativo n.º 304.138548/2015, Edital do Pregão Eletrônico n.º 057/ 

2016 e as propostas, com preços e especificações; 

14.2. 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, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, 

da Constituição Federal; 

14.3. Na contagem de todos os prazos estabelecidos nesta Ata excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário; 

a) Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente nesta Secretaria. 

b) Se o vencimento cair em dia que não houver expediente nesta Secretaria de Estado, os prazos de que trata 

o subitem 14.3 serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte. 

 E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em 

três vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 

 
____________________________________ 
Secretário de Estado da Saúde do Amapá 

 
____________________ 

Empresa 
 
 

TESTEMUNHAS: 

Nome: ___________________________                Nome: ___________________________ 

 

CPF: ____________________________                CPF: ____________________________ 
 


