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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Defesa Civil
Superintendência Administrativa

Edital de Dispensa de Licitação nº 02/2021
Processo nº SEI-270132/000039/2020
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EDITAL
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL/
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, entidade dotada de personalidade
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 28.176.998/0004-41, com sede na Praça da República, nº
45 – Centro, Rio de Janeiro - RJ, devidamente autorizada pelo Secretário de Estado de Defesa Civil, na forma
do disposto no processo administrativo nº SEI-270132/000039/2020, com esteio na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, torna público o presente Edital de Chamamento Público para apresentação de ofertas visando à
seleção de propostas mais vantajosas para a contratação emergencial de fornecimento de Luvas Cirúrgicas e
de Procedimentos para atender as necessidades da Diretoria-Geral de Saúde (DGS), Diretoria-Geral de
Odontologia (DGO), Diretoria de Socorro de Emergência (DSE) e Coordenação de Serviço de Recolhimento
de Cadáveres (CSRC), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ).

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES COM AS PROPOSTAS
DIA: 05/03/2021 (sexta-feria)
HORA: 10h0 0min – Horário de Brasília - DF
LOCAL: Sala da banda de música – Praça da República, nº 45 – Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20211350
LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA OBTENÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
DIA: Segunda a sexta-feira
HORA: Das 09h00min às 16h00min – horário de Braília-DF
LOCAL: Departamento-Geral de Administração e Finanças – DGAF, situada na Praça da República, nº 45 –
Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20211-350. Telefones: (21) 2333-3085/ 2333-3086, email:
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15479360&infra_sis…
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dgaf.creq@gmail.com
SITE: http://cbmerj.rj.gov.br/licitacoes/
ANEXOS: I – Termo de Referência (12436625)

Retire o edital gratuitamente pelo e-mail: dgaf.creq@gmail.com
I-DO OBJETO
1.1 O presente edital tem como objetivo tornar pública a intenção desta Secretaria de Estado de Defesa
Civil na seleção de ofertas para o fornecimento emergencial de luvas cirúrgicas e de procedimentos com
o fito da obtenção de propostas mais vantajosas para esta Administração.
1.2 Para a apresentação de propostas, as empresas deverão estar cientes das especificações técnicas dispostas
no Termo de Referência anexo a este edital.
II-JUSTIFICATIVA
2.1 Sendo a SEDEC/CBMERJ o órgão responsável pela resposta emergencial a sinistros e atendimentos de
emergência do Estado do Rio de Janeiro, há demanda para o suprimento de materiais de proteção individual
para os militares que labutam na atividade fim, conforme § 11 do artigo 91 da Constituição Estadual do Rio
de Janeiro;
2.2 Ademais, à luz da crise financeira enfrentada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, esta
administração vem priorizando iniciativas que visem à economia de recursos sem que haja nenhum tipo de
prejuízo na prestação de serviços à sociedade. Nesta senda, mesmo após consulta ao mercado, vislumbrou-se
a oportunidade de realizar o presente chamamento na lida de aumentar a cesta de preços e, assim, garantir
economia ao erário, tratando de uma compra direta e a emergencialidade que o caso requer;
2.3 Registre-se que a presente aquisição teve a sua tentativa por meio da licitação de pregão eletrônico nº
65/20 sem sucesso no prélio por conta da alta de preços em momento de pandemia que assola o mundo e ,
principalmente, o mercado deste tipo de EPI;
2.4 Assim, a pesquisa de mercado realizado obteve preços variantes, o que fez com que a Ordenadora de
Despesas delegada sugeri-se a realização do presente chamamento público.
III-LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
3.1 Lei nº 8.666/93;
3.2 Decreto Estadual nº 46.642/19;
IV-DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO
4.1 Poderão participar desta licitação as pessoas que atuem em ramo de atividade compatível com o objeto
licitado, registradas ou não no Cadastro de Fornecedores, mantido pelo Órgão Central do Sistema Logístico.
Ressaltando que não será o fato de apresentação de propostas que garantirá à empresa a arrematação do item
ofertado e sim se sua proposta for a mais vantajosa frente ao pesquisado por esta Administração, observada a
pesquisa de mercado realizada anteriormente pela Coordenadoria de Requisições do DGAF.
4.2 Pontua-se também que para a futura contratação, a empresa deverá possuir registro junto ao órgão de
logística do Estado do Rio de Janeiro por meio do SIGA e atender aos requisitos de habilitação previstos em
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15479360&infra_sis…
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lei.
V-SOBRE A SESSÃO OFERECIMENTO DE PROPOSTAS
5.1 A sessão para oferecimento de propostas se dará em duas etapas subsequentes a saber:
5.1.1 Primeira Etapa: análise da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, onde se comprovará
que a pessoa representante possui competência para exprimir tal documento.
5.1.2 Segunda Etapa: Após o oferecimento da primeira proposta, as empresas poderão suplantar as propostas
melhores colocadas .
5.1.2.1 A análise descrita no item 5.1.2 ocorrerá se e somente se a documentação apresentada no item 5.1.1
estiver em conformidade com o solicitado.
5.2 No local, data e hora fixados pelo cronograma, item 9, os interessados deverão entregar os documentos
necessários em envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados, designados, respectivamente “A” e “B”,
constando obrigatoriamente na parte externa de cada um deles as seguintes indicações:

I - ENVELOPE “A” - PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO PROBTÓRIA DE
COMPETÊNCIA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
CHAMAMENTO PÚBLICO SEDEC/CBMERJ Nº. 01/2021
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO INTERESSADO

5.3 Os envelopes poderão ser encaminhados à SEDEC/CBMERJ, por via postal, com comprovação mediante
Aviso de Recebimento – AR, ou serem entregues diretamente no endereço da Secretaria de Estado de Defesa
Civil – CBMERJ, sito à Praça da Republica, 45, Centro, Rio de Janeiro, RJ, caso a empresa interessada opte
por não designar um representante legal para participar da sessão pública, desde que entregues antes da
abertura da sessão pública.
5.3.1 Na hipótese de remessa por via postal, envelope, lacrado, deverá ser acondicionado em invólucro único,
endereçado diretamente à Comissão Permanente de Licitação (DGAF - Praça da República, 45, Centro, Rio
de Janeiro, RJ – CEP 20211-350), com as identificações indicadas no item 5.2.
5.3.2 Ainda, no tocante ao envelope apresentado junto à SEDEC/CBMERJ, via postal, será considerado, para
efeito de participação da sessão pública e, consequentemente, de análise dos documentos, tão somente aqueles
cuja entrega tenha ocorrido até a abertura da sessão pública.
5.4 Como critério de desempate, haverá sorteio entre as empresas empatadas a fim de definir a ordem de
preferência .
5.4.1 O sorteio ocorrerá em momento subsequente a apresentação de proposta, sendo facultada a presença das
empresas participantes para a realização do mesmo.
5.5 As propostas serão classificadas em ordem decrescente de acordo com o.
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VI- DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E RECURSOS
6.1 Poderão ser solicitados Esclarecimentos acerca do objeto deste edital até 02 dias úteis anteriores ao prazo
para a entrega da apresentação de propostas, até as 17h00min, desde que por escrito, ou por comunicação
digital, encaminhada a Coordenação de Licitação e Contratos da SEDEC no endereço situado à Praça da
República, nº 45 – Centro, Rio de Janeiro – RJ. CEP 20211-350, ou através do e-mail
pregaoeletronico@cbmerj.rj.gov.br.
6.2 Caberá a Coordenação de Requisições da SEDEC com auxílio do órgão solicitante responder aos pedidos
de Esclarecimento, no prazo de até 01 (um) dia útil, antes do encerramento do prazo para a entrega de
propostas pelas empresas interessadas.
6.3 A resposta aos pedidos de esclarecimento será divulgada mediante nota no sítio eletrônico da
SEDEC/CBMERJ, na parte relativa às Licitações.
6.4 Quanto ao Recurso as empresas participantes interessadas poderão interpor recurso, por escrito, no prazo
de 02 (dois) dias úteis, contados da publicação do resultado do procedimento no portal da SEDEC/CBMERJ,
ou em DOERJ ou em jornal de grande circulação.
6.5 A Coordenação de Requisições da SEDEC com auxílio do órgão solicitante tem até 01 (um) dia útil para
julgar o mérito dos recursos apresentados.
6.6 A vista dos autos ocorrerá mediante agendamento junto ao DGAF da SEDEC/CBMERJ pelo telefone:
(21) 2333-3085. O horário de atendimento para este fim
é das 09hrs às 17hrs email
pregaoeletronico@cbmerj.rj.gov.br, respeitando todos os prazos definidos neste edital.
6.7 Após o decurso do prazo temporal também não serão aceitos adendos ou pedidos de
esclarecimentos.
VII DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 Este edital será divulgado no D.O.E.R.J. e em jornal de grande circulação, bem como no portal da
SEDEC/CBMERJ.
7.2 Este procedimento poderá ser revogado por razões de interesse público, decorrente
de fato superveniente, ou anulado no todo ou em parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros.
7.3 Os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados à critério da SEDEC/CBMERJ.
7.4 A participação na presente seleção implica a concordância tácita, por parte do interessado, com todos os
termos e condições do presente Edital.
7.5 Os casos omissos serão resolvidos pelo ordenador de despesas.
7.6 O foro da cidade do Rio de Janeiro é designado como o competente para dirimir quaisquer controvérsias
relativas a este Pregão e à adjudicação, contratação e execução dela decorrentes.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2021.

SIMONE APARECIDA SIMÕES - Cel BM QOS/Med
Diretora Geral de Saúde
Ordenadora de Despesas
Documento assinado eletronicamente por Cel BM QOS/Méd/98 SIMONE Aparecida SIMOES, Diretora,
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em 23/02/2021, às 13:55, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código veriﬁcador 13584350 e o
código CRC 97C29CFF.

ANEXOS AO EDITAL DE LICITAÇÃO
ANEXO I - MODELO DE FORMALIZAÇÃO DE PROPOSTA
PRODUTO

QTD. TOTAL A SER
ADQUIRIDA

LUVA CIRÚRGICA 6.5 (PAR)

1652

LUVA CIRÚRGICA 7.0 (PAR)

3614

LUVA CIRÚRGICA 7.5 (PAR)

5224

LUVA CIRÚRGICA 8.0 (PAR)

3831

LUVA CIRÚRGICA 8.5 (PAR)

846

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P SEM TALCO
(CAIXA COM 100 UNIDADES)

76

LUVA DE PROCEDIMENTO M SEM TALCO (CAIXA
COM 100 UNIDADES)

50

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP (CAIXA COM
100 UNIDADES)

295

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P (CAIXA COM 100
UNIDADES)

2307

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M (CAIXA COM 100
UNIDADES)

5914

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G (CAIXA COM 100
UNIDADES)

3902

LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA TAM. P
(CAIXA COM 100 UNIDADES)

36

LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA TAM. M
(CAIXA COM 100 UNIDADES)

208

LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA TAM. G
(CAIXA COM 100 UNIDADES)

478

LUVA DE SEGURANÇA NITRÍLICA - TAM. M (PAR)

29

LUVA DE SEGURANÇA NITRÍLICA - TAM. G (PAR)

29

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

Local e data:

Identificação e Assinatura do Proponente
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