
 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020 
PROCESSO Nº: 2020/486699  

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020 PARA 
EVENTUAL Credenciamento de fornecedores 
interessados no fornecimento de insumos / materiais 
descartáveis ao enfrentamento do COVID-19 (Novo 
Coronavírus) 

 
 
 O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, CNPJ: 05.873.910/0001-00. 
Autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede e foro em Belém, Capital do 
Estado do Pará, neste ato representado por seu Presidente, Sr. ILTON GUISSEPP STIVAL MENDES DA 
ROCHA LOPES DA SILVA, torna público o presente Edital, que visa a seleção para registro de propostas para 
futuro Credencimaneto de fornecedores interessados no fornecimento de insumos/materiais descartáveis 
destinados ao enfrentamento do COVID-19 (Novo Coronavìrus), em conformidade com a Lei Federal nº 
13.979/2020, Decreto Estadual nº 619/2020, Decreto Estadual nº 670/2020, bem como as demais normas do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e princípios norteadores da Administração Pública, em consonância com as 
disposições deste instrumento. 
 

 

1. DO OBJETO 

1.1 O presente Edital tem por objetivo o Credenciamento de fornecedores interessados no 

fornecimento de insumos/materiais descartáveis destinados ao enfrentamento do COVID-19 (Novo 

Coronavírus), observando o disposto neste Edital e Termo de Referência, em anexo. 

1.2 A execução se dará por meio da formalização da contratação por meio de dispensa de licitação, nos 

termos da Lei nº 13.979/2020 e Decreto Estadual nº 619/2020, observando as regras dispostas neste Edital. 

1.3 Trata-se do Credencimento de fornecedores interessados no fornecimento de insumos/materiais 

descartáveis destinados ao enfrentamento do COVID-19 (Novo Coronavírus), necessários às atividades dos 

servidores e ao atendimento ao público, visando a segurança dos servidores em atividade durante as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

COVID-19. 

1.4 Os fornecedores interessados em participar do credenciamento poderão enviar proposta comercial 

para o e-mail: licitacoes@igeprev.pa.gov.br. 

1.5 As dúvidas sobre o Edital deverão ser enviadas exclusivamente por meio do e-mail: 

licitacoes@igeprev.pa.gov.br, nas 24 (vinte e quatro) horas seguintes a publicação do presente edital ou 

através do telefone (91) 3182-3586. 
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1.6 O prazo para fornecimento dos insumos/materiais será IMEDIATO, após o recebimento da nota de 

empenho, tendo em vista a necessidade de atendimento das demandas vinculadas ao enfrentamento do 

COVID-19. Excepcionalmente, havendo fato superveniente, mediante comprovação do sinistro e aceitação 

por parte do IGEPREV poderá o prazo ser prorrogado de acordo com os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade. 

 

2 DO DETALHAMENTO DO OBJETO 

2.1 Os serviços deverão ser executados conforme especificado em Termo de Referência simplificado, 

Anexo I deste Edital. 

 

3 DAS CONDIÇÕES 

3.1 DAS CONDIÇÕES GERAIS 

3.1.1 Poderão solicitar credenciamento os interessados que preencham as condições de habilitação e 

concordem com as condições definidas neste Edital. 

3.1.2 No caso de oferta de dois ou mais fornecedores para o mesmo item, será dada preferência na 

contratação da proposta de menor valor, até que seja atingida a quantidade necessária ao IGEPREV. 

3.1.3 O IGEPREV irá verificar a regularidade fiscal e trabalhista da empresa, bem como impedimentos de 

licitar e contratar, por meio de acesso aos sítios eletrônicos. 

3.1.4 Na hipótese de haver restrição de fornecedores, a autoridade competente, excepcionalmente e 

mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e 

trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de 

apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto quanto à 

restrições de no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição, (Incluído pela Medida Provisória nº 926, 

de 2020). 

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

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

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

serviço a ser adquirido. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020). 

3.1.6 O credenciamento não implica obrigatoriamente em contratação, a qual será formalizada conforme 



 

 

a necessidade do IGEPREV. 

3.1.7 O prazo de vigência deste edital: 

 Data de abertura: 30/07/2020 as 08:00 horas. 

 Encerramento: 31/07/2020 as 16:00 horas. 

3.1.8 As propostas poderão ser enviadas a qualquer tempo durante a vigência deste edital de 

chamamento e será válida a última proposta encaminhada; 

3.1.9 Os fornecedores poderão substituir sua proposta já encaminhada. 

 

4 PROPOSTA NACIONAL 

4.1 A PROPOSTA deverá ser encaminhada por correio eletrônico para e-mail: 

licitacao@igeprev.pa.gov.br; 

4.2 A PROPOSTA não poderá ter emendas, rasuras ou entrelinhas; deve estar datada, conter nome ou 

razão social, CNPJ ou CPF, endereço completo, telefone e e-mail e deve estar assinada pelo representante 

legal da empresa; 

4.3 Essencial informar na proposta o contato via telefone e WhatsApp; 

4.5 A PROPOSTA deverá conter a marca do produto ofertado, apresentação, preço unitário e total por 

item. Estes deverão ser em moeda nacional, computados os tributos de qualquer natureza incidentes sobre 

o material/serviço e a venda a ser realizada, bem como, o custo de transporte, inclusive carga e descarga, 

na modalidade CIF, correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade das 

empresas vencedoras.  

4.6 No preço cotado por ITEM, já estarão incluídos todos os descontos oferecidos; 

4.7 Deverá constar na proposta ofertada o prazo de entrega e prazo de pagamento, o qual não poderá ser 

superior ao estipulado em Termo de Referência simplificado, Anexo I deste edital. 

4.8 Caso haja a necessidade expressa em edital de apresentação de laudos, certificados de qualidade 

técnica, ensaios laboratoriais e correlatos, estes devem ser apresentados em língua portuguesa ou 

traduzidos, acompanhados do original fonte; 

4.9 A proposta deverá cumprir todos os requisitos listados no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 

 



 

 

5 PROPOSTA IMPORTADA 

5.1 A PROPOSTA deverá ser encaminhada por correio eletrônico para e-mail: 

licitacao@igeprev.pa.gov.br  

5.2 A PROPOSTA não poderá ter emendas, rasuras ou entrelinhas; deve estar datado, conter nome ou 

razão social, endereço completo, telefone e e-mail e deve estar assinada pelo representante legal da 

empresa; 

5.3 Essencial informar na proposta o contato via telefone e WhatsApp; 

5.4 Deverá conter preço CIP (custos, seguro internacional e frete internacional) total por item em 

moeda estrangeira, cujo destino final será o Aeroporto Internacional de Val de Cans (Belém); 

5.4 Para fins de importação, poderão ser solicitados documentos complementares que viabilizem o 

desembaraço dos produtos na aduana brasileira; 

5.5 A proposta deverá cumprir todos os requisitos listados no Anexo I (detalhamento do objeto). 

 

6 DOS CRITÉRIOS PARA AQUISIÇÃO 

6.1 Este edital de chamamento para registro de propostas visa à disponibilização do melhor preço para 

aquisição pelo IGEPREV; 

6.2 Estará válida a proposta de melhor valor, sendo chamadas sucessivamente as demais propostas até 

que se complete a quantidade demandada; 

6.3 As propostas que apresentarem itens já constantes no SIMAS, imediatamente comporão a grade 

classificatória; 

6.4 As propostas com os descritivos dos itens ofertados que não constem no SIMAS, serão 

encaminhadas ao setor técnico responsável que emitirá parecer qualificando a proposta para compor a 

grade classificatória; 

6.5 Para fins de composição do melhor preço, poderão ser considerado prazo de entrega e prazo de 

pagamento, dada a situação emergencial do Estado do Pará e a urgência das demandas voltadas ao 

enfrentamento do COVID-19. 

 

7 DA CONTRATAÇÃO 
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7.1 O IGEPREV realizará a contratação do fornecedor POR DEMANDA, obedecendo à relação de 

classificação definida neste Edital, até atingir a quantidade eventualmente necessária, conforme 

necessidade e disponibilidade orçamentária. 

7.2 Nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/1993, o termo de contrato será substituído pela nota de 

empenho ou instrumento equivalente, nos casos de entregas imediatas, sem obrigações futuras. 

7.3 A cada necessidade de contratação enquadrada na Lei nº 13.979/2020, o IGEPREV irá convocar o 

fornecedor, obedecendo a Relação de Classificação. 

7.4 Antes da formalização da contratação, a proposta com a descrição, marca e modelo será enviada 

para aprovação da área técnica.  

7.5 Caso necessário, será solicitada a amostra ao fornecedor, para verificação da conformidade do 

produto ofertado com as especificações técnicas. 

7.6 A contratação fica vinculada à aprovação da proposta e amostra pelo IGEPREV, sendo que será 

descredenciada a proposta do item que não atender às especificações técnicas. 

 

8 CONDIÇOES DE PAGAMENTO 

8.1 As condições de pagamentos obedecerão ao disposto de Termo de Referência. 

 

9 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1 A aplicação de penalidades decorrentes deste Edital será analisada à luz das dificuldades enfrentadas 

pelo mercado em virtude da situação emergencial mundial decorrente da epidemia de COVID-19 (corona 

vírus); 

9.2 Comete infração administrativa, o participante que: 

a) Apresentar documentação falsa; 

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto, sem justificativa aceita pelo IGEPREV 

c) Cometer fraude fiscal; 

d) Comportar-se de modo inidôneo; 

9.3 O interessado que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, 



 

 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência, nos casos de infrações leves, assim entendidas como aquelas que não causarem 

prejuízo à Administração; 

b) Multa de 2% (dois por cento) calculada sobre o valor total dos itens não entregues, pelo prazo 

superior a 90 (noventa) dias, caracterizando inexecução total do mesmo. 

9.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

9.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 

da proporcionalidade. 

9.6 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

10 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 Unidade Orçamentária: 84201 – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará 

 Programa de Trabalho do PPA 2020/2023: 1508 – Governança Pública  

 Classificação  Funcional Programática: 09.122.1508-7683 – Combate ao COVID-19 

 Fonte do Recurso: 0261000000 – Recursos Próprios Diretamente Arrecadados pela Administração 
Indireta. 

 Natureza das Despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas 

 Ordenador de despesa: Franklin José Neves Contente 

 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 O credenciamento não implicará direito à contratação;  

11.2 A presente aquisição baliza-se pelos preceitos da Lei 8.666/93 e suas alterações, bem como, da Lei 

Federal n.º 13.979/20 e Decreto Estadual nº 619/2020; 

11.3 Na apreciação das propostas poderão ser solicitadas informações complementares, amostras e/ou 

prospectos, a fim de obter maiores informações sobre o produto ofertado; 



 

 

11.4 O resultado deste edital será disponibilizado para acompanhamento no Diário Oficial do Estado. 

11.5 Os casos omissos deste edital serão resolvidos pelo IGEPREV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

1 DO OBJETO 

11.6 Poderão ser adquiridos os Testes para COVID-19, conforme convêniencia do IGEPREV, na 

quantidade estimada a seguir: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

01 

Kit específico para o diagnostico de  
covid-19, teste rápido através da 
metodologia de imunocromatografia, 
destinado a detecção qualitativa 
específica de IGG e IGM do covid-19, 
podendo ser utilizado em amostra de 
sangue soro ou plasma, procedente de 
coleta venosa ou capilar. 

300  

(trezentos) 

11.7 Os testes deverão ser aplicados pela empresa contratada na sede no IGEPREV, sito: Av. Alcindo 
Cacela, 1962, Nazaré, Belém/PA, conforme solicitação do Instituto; 

11.8 O(s) dia(s) e horário(s) de aplicação deverão ser previamente agendados; 

11.9 A partir da entrega da Nota de empenho, a empresa contratada deverá realizar proceder a 
aplicação em, no máximo, 2 (dois) dias úteis; 

11.10 Deverão ser repeditos, sem custo para o IGEPREV, os resultados que forem atestados como 
inconclusíveis. 

 

12. DA JUSTIFICATIVA 

12.1 A presente aquisição se justifica em decorrência da pandemia do COVID-19 e em conformidade 

com a lei Federal 13.979/2020. Diante do exposto, bem como diante do retorno das atividades de 

atendimentos presenciais, pretende-se com essa contratação a disponibilização dos kits de diagnósco da 

COVID-19 para testagem dos colaboradores do IGEPREV, de modo a identificar possível contaminação, 

tendo a finalidade de salvaguardar a vida e saúde dos servidores e usuários do serviço público prestado 

pelo Instituto. 

 

13. DO PAGAMENTO 

13.1 O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias da data a apresentação da nota fiscal/fatura; 

13.2 O fornecedor ou prestador de serviços ao Estado que optar por receber seu pagamento em outras 

instituições que não o BANPARÁ, ficará responsável pelo custo da tarifa bancária referente à respectiva 



 

 

transferência de valores entre Bancos, uma vez que os pagamentos efetuados pelo Estado são efetuados 

prioritariamente pelo BANPARÁ; 

13.3 A empresa deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura informações sobre o produto, tais 

como: a marca sob o qual o mesmo é comercializado, fabricante, além de mencionar o número da Ordem de 

Fornecimento, Autorização de Fornecimento, Nota de Empenho ou instrumento equivalente; 

13.4 Também será obrigatório que a empresa mencione na Nota Fiscal/Fatura os seguintes dados 

bancários para pagamento: número do banco, número da agência com dígito e número da conta corrente 

com dígito; 

13.5 Para aquisição por meio de importação direta, o pagamento se dará conforme modalidade 

negociada. 

 

14. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 

14.1 Cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

objeto; 

14.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos; 

14.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, atendendo os dispositivos da Lei nº 

8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes; 

14.4 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, o objeto com avarias ou defeitos; 

14.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

14.6 Cumprir todas as normas citadas neste Termo e outras que vierem a substituí-las; 

14.7 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante. 

 

5 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  



 

 

5.2 Prestar à Contratada, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à entrega dos 

materiais.  

5.3 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.  

5.4 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento.   

5.5 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.  

5.6 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

equipe/empregado especialmente designado.  

5.7 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 

forma estabelecidos no Edital.  

5.8 A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução dos contratos decorrentes da licitação em tela, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos 

ou subordinados. 

 

6 DA SUBCONTRATAÇÃO 

6.1 Não será admitida a subcontratação 

 

7 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

7.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da entrega dos materiais, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo 

ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante. 

7.2 A verificação da adequação da entrega dos materiais deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos neste Termo de Referência. 

7.3 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando 

as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.  



 

 

7.4 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na 

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme legislação pertinente. 

7.5 A fiscalização de que trata esta cláusula 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. 

 

8 RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO (RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO) 

8.1 Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, pelo(a) responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo encaminhá-los ao 

servidor designado pelo IGEPREV. 

8.2 Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

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

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem 

prejuízo da aplicação de penalidades. 

8.3 Em caso de constatação, a qualquer tempo, de desvios na qualidade, defeitos de fabricação ou 

alterações da estabilidade, dentro do prazo de validade, que comprometam a integridade do produto, bem 

como má fé do fornecedor, condições inadequadas de transporte ou em desacordo com as especificações 

exigidas, a Contratada fica obrigada a substituir, às suas expensas, o produto defeituoso, no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da constatação do vício do produto com a consequente notificação 

junto ao fornecedor.  

8.4 Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação 

mediante termo circunstanciado. 

8.5 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo 

fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 

prazo.  



 

 

8.6 O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução do objeto, será realizado pelo 

por servidor designado;  

8.7 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

_______________________ 

Assinatura do responsável 


