
CONVITE PARA COTAÇÃO DE PREÇOS 
PROCESSO N. 08.00207/2020
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO, tendo em vista o princípio
da  publicidade  e  moralidade  estatuídos  no  caput  do  art.  37  da
Constituição da República de 1988 e, em atendimento a solicitação da
Secretaria  Municipal  de  Saúde  -  SEMUSA, por  meio  deste,  CONVIDA  OS
INTERESSADOS que atuem no RAMO DE ATIVIDADE PERTINENTE, para apresentarem
COTAÇÃO DE PREÇOS visando subsidiar a contratação fundamentada no art. 4º
da  Lei  Federal  nº  13.979/2020,  tendo  em  vista  situação  emergencial,
devidamente justificada no termo de referência elaborado pela Secretaria
Municipal de Saúde nos autos do Processo n° 08.00207/2020. 

1. DO OBJETO
AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE  PROTEÇÃO  INDIVIDUAL  PARA  ENFRENTAMENTO  DA
PANDEMIA  COVID-19,  conforme  especificações  técnicas,  unidades  e
quantidades definidas no Termo de Referência que norteará a contratação. 

2. DO LOCAL DE RETIRADA DO TERMO DE REFERÊNCIA
O termo de referência na íntegra está disponível para consulta e download
pelos  interessados  em  www.portovelho.ro.gov.br ou  na  Superintendência
Municipal de Licitações – SML.

3. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 
Visando  o  atendimento  das  exigências  contidas  na  legislação  e,  para
atendimento das demandas da Administração, os interessados em contratar
os  serviços  deverão  apresentar  os  documentos  listados  no  Termo  de
Referência para fins de habilitação e qualificação técnica. 

4. DA FORMA E PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS: 
4.1. As interessadas em contratar deverão entregar os documentos listados
no Termo de Referência, em envelopes lacrados, no dia da Sessão Pública
designada para recebimento dos documentos no item 5 deste Convite. 

4.2.  Poderão  também,  as  interessadas  em  fornecer  que  não  puderem  ou
quiserem participar da Sessão Pública, entregar os  envelopes lacrados,
contendo os documentos exigidos e a proposta de preços para os produtos
ofertados,  no Departamento de Cotações da Superintendência Municipal de
Licitações, localizado na Av. Carlos Gomes, n. 2776, 2º andar, Bairro São
Cristóvão - CEP: 76.804-022, impreterivelmente, até às 12h de 19.05.2020.

5. DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 
A  abertura  dos  envelopes  ocorrerá  em  sessão  pública,  aberta  a
participação de eventuais interessados, que ocorrerá às 12h30min (horário
local), de 19.05.2020, na Superintendência Municipal de Licitações – SML,
no endereço mencionado no item 4 deste instrumento. 

Os interessados em acompanhar os trabalhos somente poderão adentrar ao
prédio da SML com utilização de máscara, conforme disposto no art. 12,
§2º do Decreto Estadual nº 24.961 de 17 de abril de 2020.



6. OUTRAS INFORMAÇÕES: 
Mais informações pelos telefones (69) 3901-3639, (69) 3901-3069 e (69)
99214 7799 ou pelo e-mail:   sml.cotacao@gmail.com  .   

 Porto Velho, 14 de maio de 2020.

GUILHERME MARCEL GAIOTTO JAQUINI 
Superintendente Municipal de Licitações


