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1. PREÂMBULO: 
 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, por meio da 
Coordenadoria de Gestão de Compras, sediado (a) Avenida FAB, nº 69 - Centro - CEP - 68900-073 - Macapá-AP, realizará 
licitação, na modalidade DISPENSA, na forma COTAÇÃO ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, 
em sessão pública virtual, por meio da INTERNET, através do sítio www.licitacoes-e.com.br, mediante condições de segurança – 
criptografia e autenticação – em todas as suas fases, nos termos da Constituição Federal de 1988, Art. 196, II, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Art. 24. IV; decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e as 
exigências estabelecidas neste Edital.  
 

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 23/10/2020, às 08h00min (horário de Brasília) 
TÉRMINO DO PRAZO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 27/10/2020, às 08h00min (horário de Brasília) 
DISPUTA DOS ITENS: 27/10/2020, às 10h00min (horário de Brasília) 

 
2. DO OBJETO 
  

2.1. A presente licitação tem por objeto CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PACIENTES COM INDICAÇÃO 
MÉDICA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO A CENTROS ESPECIALIZADOS, E SEUS RESPECTIVOS 
ACOMPANHANTES, NA CIDADE DE BELÉM/PA, de acordo com as características mínimas descritas no anexo I deste 
Projeto Básico. 

2.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus 
Anexos quanto às especificações do objeto. 

2.3. O referido processo licitatório será realizado na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, em conformidade com o 

inciso IV do Art. 24º da Lei nº 8.666/93, tendo como critério de julgamento os seguintes quesitos: 

2.3.1. – Material compatível com as especificações mínimas constantes neste projeto básico; 

2.3.2. – Prazo de fornecimento do objeto; 

2.3.3. – Possuir estrutura para a execução do objeto; 

2.3.4. - Apresentação documentalmente idônea da licitante. 

2.4. O valor estimado para a aquisição é de R$ 987.792,00 (novecentos e oitenta e sete mil, setecentos e noventa e dois 
reais) conforme a cotação de preço elaborada pelo núcleo de cotação de preço da Secretaria de Estado da Saúde do 
Amapá. 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Cotação Eletrônica deverão dispor de chave de 
identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto ao sitio www.licitacoes-e.com.br. 

3.2. 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 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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tal investidura. 
3.3. 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. 

3.4. 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 Cotação 
Eletrônica eletrônico. 

3.5. A participação no Cotação Eletrônica Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e, quando for o caso, seus anexos, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 

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

4. . DA PARTICIPAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA 
 

4.1. O Poderão participar deste Cotação Eletrônica interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 
licitação e atendam a todas as exigências constantes deste edital e seus anexos. 

4.2. Para participar deste Cotação Eletrônica 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 desta Cotação Eletrônica 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. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada 
diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou da Secretaria de Estado da Saúde do 
Amapá responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.6. Não poderão participar deste Cotação Eletrônica: 
4.6.1. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 
4.6.1.1. 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; 
4.6.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
4.6.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
4.6.4. Empresa suspensa de contratar com a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá; 
4.6.5. Empresa impedida de participar de licitações ou de contratar com a Administração Pública, durante o prazo de 

sanção aplicada; 
4.6.6. 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; 

4.6.7. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Cotação Eletrônica; 
4.6.8. Empresa que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação. 
4.6.9. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder 

administrativa ou judicialmente; e 
4.6.10. Servidores desta Secretaria de Estado da Saúde, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93. 
 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 
da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2. Os licitantes deverão anexar as propostas conforme descrito no Anexo I do Edital. 
5.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de 

acesso e senha. 
5.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo 

como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Cotação Eletrônica, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 
pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação 
anteriormente inseridos no sistema; 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente 
ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados 
para avaliação do membro da Comissão de Licitação e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 
6.1. 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 dos objetos para o item o qual deseja, 
observadas as especificações conforme Anexos I do edital.  

6.2. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com 
o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 
§1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.  

6.3. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, 
quando participarem de licitações públicas; 

6.4. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização 
do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo 
para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso 
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

6.5. As propostas terão validade de no mínimo 90 (noventa dias), contados da data de abertura da sessão pública estabelecida 
no preâmbulo deste Edital. 

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

6.7. 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. 

6.8. Serão desclassificadas as propostas dos licitantes que descumprirem a qualquer item desta cláusula ou que não atenderem 
na íntegra as exigências do Projeto Básico, ou ainda, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis. 
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7.  DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E LANCES 

7.1 No dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, o Membro da Comissão de Licitação abrirá a sessão pública na internet, 
no sítio www.licitacoes-e.com.br, utilizando sua chave de acesso e senha para operar a Cotação Eletrônica; 

7.2  A partir do horário previsto no Edital terá início à sessão pública virtual da Cotação Eletrônica Eletrônico, com a divulgação 
das propostas de preços recebidas, passando o Membro da Comissão de Licitação a avaliar a aceitabilidade das mesmas. 

7.3  O Membro da Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 
técnicas exigidas no Projeto Básico.  

7.4  A desclassificação da proposta será sempre, fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real 
por todos os participantes. 

7.5  Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
7.6 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de 

aceitação. 
7.7 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances. 
7.8  Aberta à etapa competitiva, os licitantes que tiverem suas propostas classificadas deverão estar conectados ao sistema para 

participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, o licitante será imediatamente informado de seu recebimento e 
respectivo horário de registro e valor. 

7.9 Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, devendo utilizar sua chave de acesso e senha;  
7.10 O licitante somente poderá oferecer lance por meio eletrônico e que seja inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema.  
7.11 Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.  
7.12 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
7.13 A comunicação entre o Membro da Comissão de Licitação e as licitantes ocorrerá, exclusivamente, mediante troca de 

mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

7.14 O sistema disponibilizará campo próprio, chat de comunicação, para envio de mensagens entre o membro da Comissão de 
Licitação e os licitantes. 

8.  DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA  
  
8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao 

objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019 

8.2 Será desclassificada a proposta, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - 
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, 
devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

8.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento 
das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 
quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

8.5 O Membro da Comissão de Licitação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” no prazo de duas horas, sob pena de não aceitação da 
proposta. 

8.6 É facultado ao membro da Comissão de Licitação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita 
no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

8.7 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Membro da Comissão de Licitação, destacam-se os que contenham as 
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações 

http://www.comprasnet.gov.br/
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pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro 
meio e prazo indicados pelo Membro da Comissão de Licitação, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, 
sob pena de não aceitação da proposta. 

8.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Membro da Comissão de Licitação examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.9 Havendo necessidade, o Membro da Comissão de Licitação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 

8.10 O Membro da Comissão de Licitação poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições 
diversas das previstas neste Edital. 

8.11 Também nas hipóteses em que o Membro da Comissão de Licitação não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.12     A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

8.13  A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real 
por todos os participantes. 

8.14 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o membro da Comissão de Licitação verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital.  

9. DA HABILITAÇÃO 

 
9.1.1 Relativos à Habilitação Jurídica: 
9.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais 
administradores.  

9.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício. 
9.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país. 
9.1.5 Declaração do proponente de que não pesa contra si declaração de idoneidade, que tenha sido expedida por órgão 

da Administração Pública de qualquer esfera de Governo. 

9.1.6 Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 
9.1.7 Certidão Simplificada da empresa proponente, emitida pela Junta Comercial da sede da empresa. 
9.1.8 Relativos à Regularidade Fiscal:  
9.1.9 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
9.1.10 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao 
ramo de atividade e compatível com o objeto da presente licitação. 
9.1.11 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante. 
9.1.12 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular 

no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, sendo que estas poderão estar atestadas pelos órgãos 
expedidores. 

9.1.13 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 
9.1.14 Relativo à Qualificação Econômico-financeiro: 
9.1.15 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do proponente; 
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9.1.16 Toda a documentação deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por 
cartório competente. O Membro da Comissão de Licitação e sua equipe de apoio não farão conferência com o 
original. 

9.1.17 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentado na forma da lei, juntamente 
com a cópia do livro Diário devidamente registrado na Junta Comercial, de modo a comprovar a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

9.1.18 Relativo à Documentação Complementar: 
9.1.19 São duas as declarações exigidas em certames licitatórios a qual faz obrigatoriedade na apresentação que é 

Declaração de Superveniência de Fatos Impeditivos e a Declaração de não exploração de trabalho de menor (CF, 
art. 7°, XXXIII). 

9.2 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências 
do edital. 

9.3 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e 
uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 
poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

9.4 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.5 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Membro da Comissão de Licitação 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.6 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, 
ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.7 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 4 (quatro) horas, a contar da 
solicitação do Membro da Comissão de Licitação no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a 
última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e 
aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.3. Deverão ser encaminhadas as propostas conforme Anexos I deste Edital, especificando os valores de cada item, tendo estas 
o prazo de validade de 90 (noventa) dias. 

10.4. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o 
quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 
para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 
da Lei n° 8.666, de 1993.  
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10.5. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades da contratante, a 
Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços 
demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do 
quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN 
SEGES/MPDG nº. 05/2017. 

10.6. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos 
e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.7. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os 
valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.8. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de 
qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.9. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às 
especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA 
11.1 Estão previstas no item 6 e 7 do Projeto Básico do Edital. 

12. DAS PENALIDADES 

12.1 Estão previstas no item 13 do Projeto Básico do Edital. 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 Da sessão pública da Cotação Eletrônica divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
13.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a 

sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, 
desde que não haja comunicação em contrário, pelo Membro da Comissão de Licitação.   

13.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF. 
13.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Membro da Comissão de Licitação 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. 

13.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
13.6 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.  

13.7 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. 

13.8 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. 

13.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o 
aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

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

13.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, e também poderão ser lidos e/ou 
obtidos na Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, por meio da Coordenadoria de Gestão de Compras, sediado (a) 
Avenida FAB, nº 69 - Centro - CEP - 68900-073 - Macapá-AP, nos dias úteis, no horário das 08:00h horas às 18:00h horas, 
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados. 



 

 

 
COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS 

 

Avenida FAB, nº 69 - Centro - CEP - 68900-073 - Macapá-AP  
E-mail: cplsesa02@gmail.com 

PRODOC N°: 300101.005.0052.0086/2019 

 

CPL/SESA 

Fl.:_____________ 

Rub.:___________ 

Prodoc: 
300101.0068.0119.3157/2020 

 

14. DOS ANEXOS 
 
14.1  Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, o seguinte anexo: 
 
15. DO FORO 
 
15.1 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, 15 de outubro de 2020. 

MAYKON HAMILKA 
Membro da Comissão Permanente Licitação – CPL 

 Portaria nº 0271/2020-SESA 
 

ALYSSON ROBERTO CASSIANO DE SOUZA 
Presidente da Comissão Permanente Licitação – CPL 

 Portaria nº 0271/2020-SESA 
 

EDER RODRIGUES FARIAS 
Membro da Comissão Permanente Licitação – CPL 

Portaria nº 0271/2020-SESA 
 

LEANDRO PAULO RAMOS FERREIRA 
Membro da Comissão Permanente Licitação – CPL 

 Portaria nº 0271/2020-SESA 
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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO EMERGENCIAL 

 

1 – OBJETO  

 

1.1 - Tem-se como objeto do presente Projeto Básico A CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A 

PACIENTES COM INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO A CENTROS 

ESPECIALIZADOS, E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES, NA CIDADE DE BELÉM/PA, com capacidade 

de hospedagem mínima de 80 pessoas, de acordo com as características mínimas descritas neste projeto básico em atenção 

ao disposto no inciso III, do Art. 6º da Lei nº 8.666/93. 

1.2 – O referido processo licitatório será realizado na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, em conformidade com 

o inciso IV do Art. 24º da Lei nº 8.666/93, tendo como critério de julgamento os seguintes quesitos: 

1.2.1 – Material compatível com as especificações mínimas constantes neste projeto básico; 

1.2.2 – Prazo de fornecimento do objeto; 

1.2.3 – Possuir estrutura para a execução do objeto; 

1.2.4 - Apresentação documentalmente idônea da licitante. 

 

2 - JUSTIFICATIVA  

2.1 - “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 

do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e 

recuperação.” Art. 196, CRFB/88. 

2.2 - O Programa de Tratamento Fora do Domicílio – PTFD, visa garantir através do SUS, tratamento médicos não tratáveis no 

Estado de origem. Utilizado quando se esgotado todos os meios de atendimento, concedendo ajuda aos pacientes, e em 

alguns casos, também ao(s) acompanhante(s), encaminhados por indicação técnica a unidades de saúde referenciadas em 

outro Estado da Federação, desde que haja possibilidade de cura total ou parcial, limitado no período estritamente 

necessário a este tratamento e os recursos existentes. 

2.3 - Se faz necessária a contratação emergencial de empresa especializada para fornecer serviço de hospedagem do tipo “Casa 

de Apoio”, para o fornecimento de hospedagem , alimentação (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia) aos 

pacientes e acompanhantes que se encontram dentro do Programa de Tratamento Fora do Domicílio – PTFD, que fazem uso 

pelo SUS de tratamento médico, exames complexos, consultas especializadas, radioterapia, próteses e outros procedimentos 

regulados pelo PRFD, na cidade de Belém-PA. 

2.4 - A contratação de diária em hospedagem do tipo “Casa de Apoio”, de acordo com as especificações constantes neste 

projeto, é a alternativa mais viável para o atendimento dos pacientes e obtenção de maiores benefícios, ao menor custo, uma 

vez que a continuidade deste serviço é essencial e indispensável para o atendimento efetivo aos pacientes, usuários do SUS 

em tratamento fora do seu Estado de origem. 

3 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  
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3.1 - Considerando que a Constituição Federal de 1988, em sua na Seção II, Art. 196, dispõe que: in verbis 

“...à saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” 

3.2 - Considerando, ainda, as atribuições da vigilância epidemiológica pautada na Lei nº 8.080 de 1990, que se propõem a 

detecção, prevenção, recomendação e adoção das medidas de prevenção e controle das doenças e dos agravos de saúde de 

interesses individuais ou coletivos: 

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 

estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

(...) 

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): 

I - a execução de ações: 

a) de vigilância sanitária; 

b) de vigilância epidemiológica;” 

 

3.3 - Considerando a necessidade de estabelecer uma situação jurídica especial, que permita que os órgãos da 

Administração Pública Estadual realizem ações emergenciais de prevenção, mitigação, preparação e resposta visando o 

atendimento às necessidades temporárias de excepcional interesse público, bem como ações para minimizar os danos e 

agravos à população e a economia do estado; 

3.4 - Considerando o que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública e dá outras providências; 

3.5 - Esteado no Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93; ipsis litteris: 

Art. 24. É dispensável a licitação: 

“IV- nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 

atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 

pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para 

os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 

parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 

calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;” (grifou-se). 

3.6 - Com fulcro no inciso IV, do Art. 24º, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LC 101/2000), FICAM DISPENSADOS DE LICITAÇÃO OS CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E 

SERVIÇOS NECESSÁRIOS relacionadas com a reabilitação dos cenários de emergência, desde que possam ser concluídas 

no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização da emergência, 

vedada a prorrogação dos contratos. 
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3.7 - Assim sendo, a dispensa de licitação disciplinada pela Lei nº 8.666/1993 contempla a hipótese específica de 

contratação direta com a finalidade precisa deste projeto básico: A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE 

TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. EVITANDO, ASSIM, A INTERRUPÇÃO TOTAL, 

CONCOMITANTEMENTE VIABILIZAR A DEVIDA REGULARIZAÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS.  

 

4 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  

4.1 - Contratações de diárias para hospedagem tipo Casa de Apoio na Capital do Estado do Pará – Belém/PA com base na 

tabela de estimativas: 

 

Modalidade de 

diárias mensais 
Descrição Quantidade de 

diárias 

Estimativa de 

diárias mensais 

Prestar serviços de hospedagem/diária de 24 horas a 

partir da data de entrada do paciente independente de 

horário, em ambiente limpo e arejado (água tratada, 

energia elétrica, boas condições de limpeza e 

conservação), alas separadas em quartos masculino e 

feminino, quarto para família com acompanhantes de 

menor de idade e crianças especiais, quartos para 

cadeirantes e portadores de necessidades especiais, 

todos climatizados com condicionadores de ar; com 

disponibilidade de roupas de cama e banho, para uso 

das pessoas hospedadas limpas e/ou esterilizadas; 

refeitório arejado com fornecimento de quatro 

refeições diárias. 

2.400 

Estimativa de diárias 

semestral 
14.400 

 

4.2 - DA HOSPEDAGEM 

4.2.1 - É necessário que cada apartamento contenha: 

a) guarda-roupa com chave; 

b) ar condicionado; 

c) frigobar; 

d) de duas a quatro camas de solteiro com colchões em perfeito estado de uso, com menos de 5 anos de fabricação; 

4.2.2 - A hospedagem deverá garantir quartos para que paciente menor de idade e crianças especiais possam estar juntas 

em um único ambiente, independentemente de ser do sexo masculino ou feminino. 
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4.2.3 - A empresa deverá manter nas dependências da Casa de Apoio: 

a) 02 (dois) ambientes de convivência social, um para adultos e um para crianças, com espaço amplo, com cadeiras e sofás, 

televisores com tela de 33 polegadas ou superior e quadro de avisos; 

 

b) Espaço adequado para portadores de necessidades especiais; 

c) Lâmpadas de emergência nas circulações de áreas comuns e corredores; 

d) Sistema de prevenção a incêndios (extintores ou sprinklers) conforme as normas estabelecidas pelo Corpo de 

Bombeiros, devendo estar com seu alvará em dias; 

e) Piso antiderrapante nas áreas molhadas; 

f) Portas, banheiros e acesso as áreas comuns em conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com 

Deficiência (Lei n° 13.146, de 6 de julho de 2015) e as especificações técnicas da ABNT NBR 9050; 

g) Bebedouro refrigerado elétrico, com uso de água mineral engarrafada ou com sistema de filtragem de alto padrão para 

uso com seu cronograma de manutenção em dias. 

4.2.4 - A Casa de Apoio deverá ofertar em cada quarto, banheiro e cozinha: 

a) Cesto de lixo com tampa em perfeito estado; 

b) Porta papel toalha sempre abastecido com papel toalha; 

c) Porta sabão sempre abastecido com sabão líquido neutro; 

d) Roupa de cama e banho para os quartos, no quantitativo de hóspedes alocados, devidamente limpos e esterilizados; 

e) Troca de roupa de cama e banho a cada 2 (dois) dias, ou quando se fizer necessário com as devidas justificativas. 

4.2.5 - A contratada deve ter em suas dependências uma recepção, climatizada com condicionadores de ar, disponibilidade 

de profissionais 24 horas por sete dias na semana, inclusive feriados para controle de check-in e check-out de hóspedes, 

sistema informatizado para controle e fornecimento de dados quando solicitados, a respeito dos hóspedes e seu tempo de 

permanência conforme autorização prévia emitida pelo programa de TFD, com acesso em tempo real das informações de 

hóspedes para controle do PTFD/SESA. 

4.2.6 - A contratada deve possuir a disposição mínima de reserva para 80 pessoas/dia aos pacientes e acompanhantes 

autorizados pelo PTFD/SESA, não sendo obrigado a contratante o uso pleno da hospedagem, faturando somente quando 

utilizado. 

4.3 – DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 

4.3.1 - A limpeza dos apartamentos deverá ser executada diariamente, com produtos de qualidade; 

4.3.2 - Será considerada necessária a limpeza por mais de uma vez ao dia quando for solicitado pelo hóspede em casos 

diferenciados, no horário pré-estabelecido, desde que devidamente justificado; 
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4.3.3 - É de responsabilidade da contratada o fornecimento de matéria de consumo para a higienização do ambiente, assim 

como o fornecimento de mão de obra de limpeza e conservação; 

4.3.4 - O horário de limpeza deve ser de 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, diariamente; 

4.3.5 - Em casos excepcionais em que se apresente necessidade de limpeza dos cômodos fora do horário de limpeza 

estabelecido, a empresa poderá fornecer o material necessário ao hóspede para a higienização; 

4.3.6 - A contratada deve disponibilizar aos hóspedes uma lavanderia com espaço suficiente para atender a demanda dos 

pacientes e acompanhantes do PTFD hospedados. 

4.4 – DA ALIMENTAÇÃO 

4.4.1 - A contratada deve oferecer uma dependência específica e adequada de refeitório, limpa, conservada, climatizado e 

com acomodação confortável com acessibilidade a todos os pacientes e acompanhantes do PTFD; 

4.4.2 - É de responsabilidade da contratada ofertar mão-de-obra qualificada para o preparo e distribuição das refeições; 

4.4.3 - A contratada será responsável em oferecer os equipamentos e acessórios de proteção individual de seus 

funcionários, que deverão estar devidamente uniformizados e identificados; 

4.4.4 - Os uniformes dos funcionários dever ser de cor clara, contendo acessórios como toucas/gorros, botas, aventais, 

máscaras e luvas apropriadas para manipulação de alimentos; 

4.4.5 - Não será permitido o uso de calçados abertos (chinelos ou sandálias); 

4.4.6 - Os cardápios não poderão ser repetidos durante a semana, evitando a monotonia alimentar, devendo ser variados e 

ofertados em quantidade suficiente para os hóspedes do PTFD. 

4.4.7 - Os cardápios devem ser repassados pelo profissional de nutrição da contratada, devendo ser divulgados com 

antecedência mínima de 24 horas no quadro de avisos do local de hospedagem; 

4.4.8 - Pacientes em uso de dietas especiais (hipertensos, diabéticos e outros), deverão ser servidos de forma separada, em 

louça limpa ou descartável, devidamente identificados, sendo fornecido à parte sachês de sal e/ou adoçante; 

4.4.9 - Restrição alimentar por alergias ou necessidade de uso de dietas especiais, deve ser informado ao serviço de 

nutrição da contratada com antecedência mínima de 24 horas, podendo ser informado pelo PTFD ou pelo próprio 

paciente/acompanhante; 

 

4.4.10 - A contratada poderá lançar solicitação ao PTFD de suspensão de concessão de hospedagem paciente e/ou 

acompanhante(s), caso descumpram as regras e normas da Casa de Apoio, devendo o caso ser analisado, homologado, 

deferido ou não pela comissão do PTFD. 

 

5 – DO CONTROLE DE HÓSPEDES  

5.1 - As autorizações dos pacientes e acompanhantes que utilizarão o serviço de hospedagem da Casa de Apoio 

contratada, somente será aceito quando provenientes da gerência do PTFD do Estado do Amapá, devidamente assinada e 

carimbada, devendo conter os seguintes elementos: 
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a) Nome completo do paciente e número do CPF; 

b) Nome completo do(s) acompanhante(s) e número do CPF; 

c) Número de controle de emissão de autorização; 

d) Número de controle do processo do paciente; 

e) Data de autorização do início da hospedagem preenchido; 

f) Data de autorização do fim do período de hospedagem (quando necessário); 

g) Assinatura do termo conduta e comprometimento do usuário; 

h) Campo de assinatura legível do profissional da contratada averbando data e hora de check-in e check-out; 

i) Campo de assinatura legível do paciente e/ou acompanhante homologando o check-in e check-out no ato; 

5.2 - É de responsabilidade da contratada, digitalizar e encaminhar ao PTFD via meio eletrônico oficial, armazenar uma 

cópia e realizar a entrega do original no ato de retorno para prestação de contas do paciente no retorno do Estado de origem; 

5.3 - A contratada ser responsabilizará em emitir relatório físico e enviar em até 24 horas para PTFD em forma de tabela, 

assinado pelo responsável direto da contratada sempre que for solicitado; 

5.4 - O sistema deverá obrigatoriamente registrar e associar o nome do hóspede principal (paciente) com o nome dos 

hóspedes(s) secundário(s) (acompanhantes), quarto hospedado, data e hora do check-in e check-out, registro de condutas e 

intercorrências durante o período de hospedagem; 

5.5 - Não será admitido qualquer paciente e/ou acompanhante a utilizar o serviço de hospedagem sem autorização do 

PTFD; 

5.6 - Os pacientes e acompanhantes sem autorização do PTFD do Estado do Amapá, não serão de responsabilidade do 

contratante e não contará como faturamento do período utilizado; 

5.7 - Os modelos padronizados serão concedidos pelo contratante, atendendo os requisitos obrigatórios descritos no item 

4.1 deste projeto; 

5.8 - É de responsabilidade da contratante, informar por meio de ofício, o modelo oficial de formulário de autorização a 

contratada. 

6  – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

6.1 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo 

órgão interessado; 

6.2 - Não transferir a outrem, no todo ou parte, o objeto do contrato a ser firmado, sem prévia anuência desta Instituição; 

6.3 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados por esta Secretaria de Estado da Saúde, cujas reclamações se obriga 

a atender no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da notificação; 
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6.4 - Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação exigidas por ocasião da licitação; 

6.5 - Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações sociais e trabalhistas previstos na legislação em vigor, uma 

vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo com esta Instituição; 

6.6 - Trocar os materiais que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem considerados satisfatórios 

decorrente de análise de Comissão responsável pelo recebimento definitivo, sem que caiba qualquer acréscimo nos preços 

contratados, no prazo máximo de 10 (dez) dias; 

6.7 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração Pública ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e o 

acompanhamento do Gestor de Contrato; 

6.8 - Manter durante toda a execução dos serviços as condições de regularidade junto ao FGTS, INSS, Fazenda Federal, 

Estadual e Municipal, Carteiras Profissionais devidamente registradas. Deverá a Contratada, no ato do recebimento mensal 

do valor pactuado no contrato, apresentar comprovantes atualizados de regularidade fiscal, previdenciária, trabalhistas 

referentes às obrigações patronais e os relacionados à força de trabalho; 

6.9 - Comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos 

julgados necessários. 

 

7 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

7.1 - Para o fiel cumprimento do contrato a ser celebrado, esta Instituição se comprometerá a: 

7.1.1 - Prestar todas as informações e orientações à empresa com relação ao produto a ser ofertado; 

7.1.2 - Efetuar o pagamento nas condições de preço e prazo estabelecidos no contrato a ser firmado; 

7.1.3 - Notificar, por escrito, à empresa toda e qualquer irregularidade constatada na prestação dos serviços; 

7.1.4 - Proceder à retenção, em cumprimento às Normas e Procedimentos previstos na IN º 480, de 15 de 

dezembro de 2004, expedida pela Secretaria da Receita Federal, do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, bem 

ainda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da Contribuição para o financiamento da Seguridade Social – 

COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos que efetuar as pessoas jurídicas em razão do 

fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras, observados os procedimentos pertinentes, exceto 

para as empresas optantes do “SIMPLES” quando, por ocasião da apresentação da nota fiscal, comprovarem a referida 

opção mediante documento oficial fornecido pela Delegacia da Receita Federal, extraído do CNPJ; 

7.1.5 - Não exigir da empresa fornecimento de material estranhos às atividades especificadas neste projeto 

básico; 

7.1.6 - Receber e fiscalizar a entrega dos produtos, verificando sua correspondência com as especificações 

prescritas neste projeto básico, atestando sua conformidade; 

7.1.7 - Notificar, por escrito, a licitante vencedora, quaisquer irregularidades encontradas na execução do 

serviço; 
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7.1.8 - Lavrar o Termo de Aceite Definitivo e atestar a Nota Fiscal correspondente, após o recebimento 

definitivo do objeto; 

7.1.9 - Alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução deste contrato; 

7.1.10 - Acompanhar e fiscalizar a execução da garantia através do Gestor do Contrato; 

7.1.11 - Cumprir, às suas próprias expensas, todas as cláusulas contratuais que definam suas obrigações. 

 

8 – DA HABILITAÇÃO  

8.1 - Para comprovação da habilitação jurídica: 

8.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais 

administradores. 

8.1.2 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício. 

8.1.3 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país. 

8.1.4 - Declaração do proponente de que não pesa contra si declaração de idoneidade, que tenha sido expedida 

por órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo. 

8.1.5 - Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 

8.1.6 - Certidão Simplificada da empresa proponente, emitida pela Junta Comercial da sede da empresa. 

8.2 - Para comprovação da regularidade fiscal: 

8.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

8.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicílio ou sede do proponente, 

pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da presente licitação. 

8.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante. 

8.2.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, sendo que estas poderão estar atestadas pelos 

órgãos expedidores. 

8.2.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 

8.3 - Para a comprovação da qualificação econômico-financeira: 

8.3.1 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do proponente; 

8.3.2 - Toda a documentação deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de cópia autenticada 

por cartório competente. O Membro da Comissão de Licitação e sua equipe de apoio não farão conferência com o original. 

- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentado na forma da lei, juntamente com a 

cópia do livro Diário  devidamente registrado na Junta Comercial, de modo a comprovar a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 



 

 

 
COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS 

 

Avenida FAB, nº 69 - Centro - CEP - 68900-073 - Macapá-AP  
E-mail: cplsesa02@gmail.com 

PRODOC N°: 300101.005.0052.0086/2019 

 

CPL/SESA 

Fl.:_____________ 

Rub.:___________ 

Prodoc: 
300101.0068.0119.3157/2020 

 

9 – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO 

8.4 - Diligências: 

8.4.1 - No caso de realização de diligência a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá nomeará uma comissão 

composta de técnicos devidamente habilitados e qualificados para vistoriar o local, máquinas e/ou equipamentos 

necessários à prestação dos serviços e emitirão Termo de Diligência; 

8.4.2 - Verificando-se na diligência o não atendimento das exigências edilícias, a Secretaria de Estado da Saúde 

do Amapá convocará os demais licitantes, na ordem de classificação, para avaliação in loco das instalações, com a emissão 

do respectivo Termo de Diligência, até a determinação do licitante vencedor. 

8.5 - Documentação Complementar: São duas as declarações exigidas em certames licitatórios a qual faz 

obrigatoriedade na apresentação que é Declaração de Superveniência de Fatos Impeditivos e a Declaração de não 

exploração de trabalho de menor (CF, art. 7°, XXXIII). 

 

9.1 - Após ADJUDICAÇÃO e RATIFICAÇÃO, a Administração convocará a 

adjudicada para a assinatura do instrumento contratual correspondente e retirada da respectiva Nota de Empenho; 

9.2 - A Administração convocará oficialmente a empresa, durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 2 

(dois) dias úteis, aceitar e retirar a nota de empenho, sob pena de decair o direito à contratação; 

9.3 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu 

transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração; 

9.4 - O ato formal de assinatura do Contrato ficará diretamente condicionado a entrega da respectiva Nota de Empenho; 

9.5 - A recusa injustificada do adjudicatário em receber a Nota de Empenho implicará no descumprimento total do 

compromisso assumido, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas; 

9.6 - Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de discordância ou inconformismo 

a quaisquer tópicos do Contrato que guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expressão e substância; 

9.7 - A Administração poderá rescindir o contrato nas hipóteses previstas nos Art. 78º e 79º da Lei Federal nº. 8.666/1993 

com as consequências indicadas no Art. 80º da  mesma lei, sem prejuízo das sanções previstas em lei e no edital; 

9.8 - Ao assinar o instrumento contratual e retirar a Nota de Empenho, a CONTRATADA obriga-se a cumprir as 

condições, conforme especificações contidas neste Projeto Básico e na proposta apresentada. Prevalecendo-se, no caso de 

divergência, as especificações e condições dispostas no Instrumento Contratual e neste Projeto Básico; 

9.9 - Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pela Licitante vencedora que tenham servido de 

base a presente licitação, bem como as condições estabelecidas neste Projeto Básico; 

9.10 - Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á se a Licitante Vencedora mantém as condições de habilitação. 

 

10 – DO PAGAMENTO  

10.1 - O pagamento será efetuado mediante apresentação da competente Nota Fiscal, a qual deverá ser apresentada até o 

5° dia útil do mês subsequente a realização dos serviços, em 1 (uma) via acompanhada da aprovação do servidor 

responsável pela fiscalização do contrato pela secretaria de Estado da Saúde do Amapá, para liquidação e pagamento do 

objeto licitado, que será feito com depósito em conta corrente bancária. 

10.2 - As divergências identificadas deverão ser glosadas no mês, cabendo à contratada substituir as faturas, devendo o 

prazo para pagamento ser contado da data de apresentação da nova fatura. 
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10.3 - A secretaria de Estado da Saúde reserva-se o direito de recusar-se a efetuar o pagamento, se na sua execução a 

contratada, não cumprir as normas editalícias, e se os serviços prestados não estiverem nas perfeitas condições de uso e de 

acordo com as especificações apresentadas e aceitas por esta administração. 

10.4 - No valor a ser pago para a execução do objeto desta licitação estarão inclusos todos os custos diretos e indiretos 

requeridos para a execução do objeto, encargos sociais, seguros, custos de mão de obra, benefícios diversos, tributos ou 

quaisquer outros encargos que vierem a existir sobre o aludido objeto constituindo assim a única remuneração pelos 

serviços contratados. 

10.5 - Serão descontados, em cada fatura, a Contratada deverá apresentar, devidamente atualizados, os documentos 

descritos abaixo: 

a) Certidão conjunta quanto a tributos e contribuições federais e dívida ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita 

Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do domicílio ou sede da Contratada; 

b) Documento comprobatório de inexistência de débito com o Instituto Nacional de Seguridade Social (Certidão Negativa 

de Débito – CND); 

c) Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), fornecido pela 

Caixa Econômica Federal; 

10.6 - Fica vedada a antecipação de pagamento do objeto prestado, por força do eu dispõe o §2°, item III, do artigo 63, da 

Lei Federal n° 4.320/64. 

 

10.7 - A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade com as 

especificações exigidas pelo Estado. 

10.8 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao 

evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 

 

11 – ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO  

11.1 - O acompanhamento/fiscalização da execução do serviço, objeto deste projeto, estará a cargo da Administração da 

SESA-AP, que designará o Comitê Gestor de Fiscalização do Contrato que indicará gestores/fiscais do contrato que 

necessariamente serão técnicos habilitados para o acompanhamento e fiscalização do cumprimento das condições 

estabelecidas neste projeto e no futuro contrato, consoante com disposto no art. 67 da Lei n° 8.666/93. 

11.2 - A execução dos serviços deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Contratada, que será 

nomeado especialmente para tratar da gestão do contrato assim como a Contratada, que designará preposto, aceito pela 

Contratante, para representa-lo na execução do contrato. Ambos serão gerenciados pelo Comitê Gestor de Fiscalização dos 

Contratos. 

11.3 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as 

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for 

o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666, de 1993. 
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11.4 - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n° 8.666/93. 

 

12 – VALOR ESTIMADO  

12.1 - O valor estimado para a aquisição é de R$ 987.792,00 (novecentos e oitenta e sete mil, setecentos e noventa e 

dois reais) conforme a cotação de preço elaborada pelo núcleo de cotação de preço da Secretaria de Estado da Saúde do 

Amapá. 

 

13 – SANÇÕES  

13.1 - Com fundamento no inciso III, do artigo 86, da Lei n° 8.666/1993, ficará impedida de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada do SICAF e no cadastro de fornecedores da 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, pelo prazo de até 2 (dois) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das  

cominações legais e multa a licitante e a adjudicação que:  

a) Não 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 ou informações falsas; 

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; 

h) Fizer declaração falsa; 

i) Cometer fraude fiscal. 

13.2 - A licitante estará sujeita à multa de 10% do valor contratado para a contratação quando incorrer em uma das 

hipóteses da condição anterior; 

13.3 - Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n° 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, assegurando contraditório e ampla defesa, às seguintes responsabilidades: 

13.3.1 - 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 
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15 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Projeto Básico para contratação emergencial dos serviços de hospedagem e alimentação 

aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da 

rescisão unilateral da avença; 

b) 5,0% (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; 

14 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

14.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Projeto Básico correrão à conta dos recursos específicos da 

Secretaria de Estado da Saúde, cuja: 

 

FONTE AÇÃO PLANO 

ORÇAMENTÁRIO 

NATUREZA DA 

DESPESA 

 

107 – RECURSOS 

PRÓPRIOS 

2658 – Manutenção de 

Serviços 

Administrativos – 

FES/SESA 

550 – Manutenção de 

Serviços 

Administrativos 

FES/SESA 

339039 – Outros 

serviços de terceiros 

– Pessoa 

Jurídica 

 

15.1  O Contrato a ser celebrado entre as partes terá o PRAZO MÁXIMO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS de 

acordo com o artigo 24, inciso IV da Lei Federal n° 8.666/1993. 

15.2 – O prazo para o início da execução do objeto deste Projeto é, imediatamente a partir da data do recebimento da 

Nota de Empenho, esta substituirá o Termo de Contrato em conformidade com o que dispõe o § 2º do art. 62 da lei 

8.666/93. 

16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

16.1 - Os esclarecimentos a respeito das especificações do Objeto deste Projeto Básico serão esclarecidos pelo Setor 

Administrativo da Secretaria de Estado da Saúde/SESA, ou servidor por ele designado. 

16.2 - A licitante é responsável pela legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer 

fase da licitação. 

16.3 - A participação da licitante nesta licitação implica na aceitação de todos os termos deste Projeto. 

17 – DO FORO  

 

17.1 - Fica eleito o foro da Justiça do Estado do Amapá, Comarca de Macapá para dirimir as dúvidas não solucionadas 

administrativamente oriundas do cumprimento das obrigações estabelecidas. 
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