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ERRATA 
PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS EMERGENCIAL – COVID-19 

 
Na Publicação ocorrida no dia 29 de junho de 2020 no Boletim Oficial do Município e no dia 30 de junho 
de 2020 no Jornal de Grande Circulação Regional “Jornal O Dia”, onde se lê: 
 
“....até o dia 17/06/2020 às 10:00hs.” 
 
Leia-se: 
 
“....até o dia 02/07/2020 às 11:00hs.” 
 
Conforme exposto segue PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS EMERGENCIAL constando novo prazo 
para apresentação de propostas. 
 

PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS EMERGENCIAL – COVID-19 
 
Em atenção às determinações dispostas na Ação Civil Pública nº 0000838-97-2020-8-19-0078, este 
Órgão solicita cotação preços para os itens abaixo. 
 

Processo Administrativo nº 5080/2020. 
 

Objetivo: Contratação de empresa para o fornecimento de Insumos e Equipamentos de Proteção 
Individual– EPI, para atender em caráter emergencial as medidas de enfrentamento ao Covid, bem como 
em atenção às determinações constantes nos autos da Ação Civil Pública nº 0000838-97-2020-8-19-
0078, sob pena de multa por descumprimento assim como crime de desobediência com conseqüente 
improbidade administrativa.  
 

Prazo de entrega: 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 

Forma de Entrega: Parcelada conforme a necessidade. 
 

Período Contratual: 60 (sessenta) dias. 
 

Forma de Pagamente: Após a entrega 
 

As empresas interessadas deverão enviar sua Proposta de Preços para o e-mail licitabuzios@gmail.com 
ou apresentá-la presencialmente na Sala da Unidade de Licitação do Município de Armação dos Búzios, 
situada à Estrada da Usina, 600 – Centro – Armação dos Búzios – RJ. Para ambas as opções as 
empresas deverão apresentá-la até o dia 09/07/2020 às 11:00hs. 
 

Na Proposta de Preços deverá constar obrigatoriamente as informações abaixo, sob pena de 
desclassificação. 
 

- Valor unitário e total; 
- Validade da proposta; 
- Prazo de entrega; 
- Marca do produto cotado; 
- Forma de pagamento.  
 

Item Descrição Und Qdte Marca Valor Unit. Valor 
Total 

1 
Avental TNT Laminado, material 
impermeável, em até 60 cm de pressão de 
água, branco, tamanho único 

unidade 2.000 
   

2 Capote manga longa TNT gramatura 40, 
azul – tamanho único Unidade 25.000    

3 

Máscara N95 Máscara N-95 descartável - 
com filtro para particulados: classe PFF-2, 
com filtragem mínima de 94% BFE 99% 
(Eficiência de Filtração Bacteriológica) cor 
branca, tamanho regular no formato de 
concha, aprovado pelo Ministério do 
Trabalho e ANVISA, acondicionado em 
embalagem individual, com registro anvisa 

unidade 10.000 
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4 

Oxímetro de dedo portátil, com aferição de 
Sp02 (oxigênio no sangue) e frequência 
cardíaca de alta precisão nos resultados. 
De rápido resultado, e não invasivo (sem 
dor). Leve e compacto, para melhor 
transporte. Utilizando pilhas 2x AAA (não 
acompanha o produto) • Oxímetro de dedo 
portátil, para medir SpO2 (oxigênio no 
sangue) • Aferição de freqüência cardíaca 
com curva plestimográfica • Resultado 
rápido • Não invasivo / sem dor • Aferição 
de hemoglobina 35-100% (precisão de +- 
2%) • Aferição de batimentos cardíacos 30 
– 250- bpm (precisão de +- 1 bpm) • Auto 
desligamento em 8seg • Sinalizador visual 
do nível de bateria • Autonomia de 20hrs , 
utilizando pilhas 2x AAA (não acompanha 
o produto) • Compacto, desligamento 
automático após 10 segundos; •alarme de 
alta temperatura; •erro máximo de 0,3ºc; • 
com certificado europeu 

unidade 200 

   

5 Pilha Alcalina AAA - embalagem com 2 
unidades embalagem 2.400    

6 

Termômetro portátil sem contato com 
capacidade de aferir a temperatura tanto 
de objetos quanto de seres humanos, com 
precisão de + - 0,2ºC / + - 0,4ºF, com 
aferição a distância entre 
aproximadamente 2 cm a 15 cm com 
resultado preciso imediato. Intervalo de 
temperatura corporal: 22ºC a superior 
mínima de 42,9ºC. Intervalo de 
temperatura de objeto entre 0ºC a 100º C. 
O Termômetro deverá apresentar 
capacidade de armazenamento de ao 
menos 30 (trinta) aferições. O aparelho 
deverá apresentar o visor de LCD. 
Resultado da aferição em até 1 segundo, 
alimentado por duas pilhas AAA  

unidade 300 

   

TOTAL  
 

 
As empresas deverão encaminhar juntamente com as Propostas de Preços, sob pena de 
desclassificação, os seguintes documentos: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional; 
c) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em obediência à Lei nº 12.440/2011; 
e) Contrato Social ou Ato Constitutivo. 
f) Apresentar registro dos produtos na ANVISA conforme normas da Vigilância Sanitária, devidamente 
válidos, quando couber; 
 
Fundamentação Legal: Artigo 4º da Lei Federal nº 13.979/2020 e Medida Provisória nº                                             
961/2020. 
 
 

Armação dos Búzios, 06 de julho de 2020. 
 

Marcelo Chebor da Costa 
Secretário Especial de Licitações 

 


