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EDITAL
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/2022
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040-19.762/2020)
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio da Comissão
Julgadora, designada pela Portaria n.º 11 de 28 de abril de 2021, levam ao conhecimento dos interessados que,
na forma da Lei n.º 8.666/1993, do art. 538 do Código Civil e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame,
farão realizar o presente Chamamento Público mediante as condições estabelecidas neste Edital.
DADOS DO CHAMAMENTO
Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS
Objeto: Recebimento em doação pelos órgãos e pelas entidades da administração pública municipal de
bens móveis, bem como de valores pecuniários destinados ao Fundo Municipal de Saúde, efetuado por
pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado.
Esclarecimentos: durante todo o período de entrega de documentos, para o endereço wfr.cpl@gmail.com
Impugnações: Até 15/03/2021 às 18:00hrs para o wfr.cpl@gmail.com
Prazo para entrega de Documentos: até 26 de dezembro de 2022 ou enquanto durar o Decreto Municipal
de Calamidade Pública relacionado ao COVID 19 – o que ocorrer depois, para o endereço
wfr.cpl@gmail.com e o endereço semus.controle@hotmail.com
Sessão Pública: ☐ Sim, em / /

às : hs

☒ Não
Retirada do Edital: O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos durante todo o período de vigência do
presente
Chamamento
Público,
com
retiradas
na
sede
da
CPL
ou
pelo
site
http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp
Valor Total: R$ ( ).
VALOR
☒ NÃO HÁ PREVISÃO DE CUSTOS
☐AQUISIÇÃO
NATUREZA DO ☒ DOAÇÃO
OBJETO:
☐ SERVIÇO
☐ OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
INFORMAÇÕES
Relatora: Wilma Freitas Rodrigues
e-mail: wfr.cpl@gmail.com
Endereço: Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820
Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília –
DF.
OBS: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão e o prazo final de entrega da
documentação adiado para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo dia e hora, salvo as disposições em
contrário.
Recursos: Em caso de apresentação de recurso, o mesmo deverá ser encaminhado para o endereço
eletrônico wfr.cpl@gmail.com
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PARTE ESPECÍFICA
As seguintes Definições da Parte Específica deverão complementar, suplementar ou modificar as
informações constantes na Parte Geral.
Havendo divergência entre as informações constantes na Parte Geral e as Definições da Parte
Específica prevalecerão as últimas.
Número do Item da Parte
Definições da Parte Específica.
Geral.

DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

2.

Nota de Reserva:
Projeto Atividade
Elemento de Despesa:
Fonte de Recurso:
☒ NÃO HÁ PREVISÃO DE CUSTOS

OUTRAS
VEDAÇÕES

5.

DOCUMENTOS
EXIGIDOS NA
PROPOSTA

8.

OUTROS
DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

8.

1. Proposta de Doação– Anexo I;
2. Cópia do R.G e/ou CPF, se pessoa física, e quando estrangeiro:
passaporte ou documento de identidade válido, com foto, emitido
por órgão local competente;
3. Cópia de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, se
Pessoa Jurídica (CNPJ)
Conforme detalhado no item

do Termo de Referência (anexo I do Edital)

☒NÃO

APRESENTAÇÃO
DE AMOSTRAS

15

VISITORIA
TÉCNICA:

16

☐ SIM, na forma do item

do Termo de Referência

☒NÃO
☐ SIM, realizada por equipe técnica do órgão interessado

Integram este Edital, e dele fazem parte, além dos Anexos mencionados
na Parte Geral deste edital, os seguintes documentos:

ANEXOS

35

45.1. Anexo I - Termo de Referência;
45.2. Anexo II – Proposta de doação de bens móveis;
45.3. Anexo III - Proposta de doação de valores;
45.4. Anexo IV – Termo de Doação de bens móveis; e,
45.5. Anexo V – Termo de Doação de valores.
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PARTE GERAL
SEÇÃO I - DO OBJETO
1. O objeto do presente Chamamento é a doação de bens e valores de interessados conforme objeto descrito no
campo DADOS DO CERTAME deste Edital, e conforme condições e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo
de Referência.
SEÇÃO II - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2. No campo DADOS DO CERTAME deste Edital consta o valor total disponível para possível assunção de ônus
por parte do poder público.
SEÇÃO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3. Poderão participar deste Chamamento Público as interessadas que satisfaçam as condições e disposições
contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à documentação.
3.1. O interessado responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
procurador.
4. Não poderão participar deste Chamamento Público quem não atenda às condições deste Edital e seu(s)
anexo(s).
5. Em caso de outras vedações aplicadas ao presente caso, estarão disposta na Parte Específica deste Edital.

SEÇÃO IV - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

6. A partir da data, da hora e no local referido no Preâmbulo do presente Edital, as interessadas deverão enviar a
documentação exigida para o endereço eletrônico disposto no DADOS DO CERTAME.
7. O conteúdo dos documentos protocolados além do horário e/ou da data de encerramento estipulados neste
Edital não será objeto de análise e apreciação.

SEÇÃO V – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8. Na Parte Específica deste Edital consta a relação de documentos complementares à Proposta de Doação, bem
como os documentos de habilitação fiscais, jurídicos, financeiros e técnicos exigíveis para a presente Doação.
9. A Proposta de Doação deverá ser preenchida, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ambiguidade e
apresentado com a documentação solicitada neste edita
10. Ao protocolar seu pedido, a solicitante-doadora aceita e se obriga a cumprir todos os termos deste Edital.
11. A entrega dos documentos sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na
plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
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12. As requerentes poderão, enquanto aberto o prazo de entrega de documentação, complementar documentos,
ajustar propostas ou solicitar novas vistorias técnicas.

SEÇÃO VI - DA SESSÃO PÚBLICA
13. Caso venha a ser realizada sessão pública, ocorrerá na data, hora e local indicados na Parte Específica deste
Edital.
SEÇÃO VII - DO RECEBIMENTO E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO
14. Os trabalhos da CPL seguirão os seguintes trâmites:
14.1. O recebimento dos documentos será feito exclusivamente pelos endereços eletrônicos indicados no
“Dados do Certame”;
14.2. A equipe do Órgão interessado realizará verificação e emitirá parecer de aprovação da Proposta de
Doação que será encaminhado à Comissão Julgadora;
14.3. A Comissão Julgadora promoverá a realização de sessão interna lavrando ata circunstanciada de
aprovação ou recursa das Propostas de Doação, de acordo com parecer emitido pelo Órgão interessado;
14.4. Será considerada aprovada a Proposta de Doação que atender a todas as exigências deste Edital;
14.5. A CPL encaminhará à autoridade competente a documentação necessária para a formalização dos
Termo de Doação específicos para cada doador.

SEÇÃO VIII - DA AMOSTRA
15. A exigência de amostra será aquela discriminada na Parte Específica deste Edital.
SEÇÃO IX - DA VISITORIA TÉCNICA
16. A exigência de vistoria técnica será discriminada na Parte Específica deste Edital.
SEÇÃO X - DO RECURSO
17. Das decisões proferidas pela Central Permanente de Licitação – CPL caberão recursos nos termos do art. 109
da Lei 8.666/93 e alterações;
17.1. O Recurso deverá ser interposto mediante petição impressa, devidamente arrazoada e subscrita pelo
recorrente, obedecendo os prazos previstos na Lei de Licitações.
17.2. Os Recursos Administrativos deverão ser protocolados, de segunda a quinta-feira das 13:00 as 18:00
horas, e sexta-feira, das 8:00 as 12:00 horas no Protocolo Geral da Central de Licitação ou enviadas para o
endereço eletrônico indicado nos Dados do Certame.
18. Os recursos rejeitados pela Comissão Julgadora serão apreciados pela autoridade competente.
19. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, com a
devida revisão dos atos necessários.
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SEÇÃO XI – DA ENTREGA DA DOAÇÃO
20. As doações serão entregues de acordo com o detalhado no Anexo I – Termo de Referência.
SEÇÃO XII - DO TERMO DE DOAÇÃO
21. Quando da entrega dos bens móveis será emitido Termo de Doação para formalização do ato.
22. Quando da doação de valores será realizada a emissão do Termo de Doação, nos termos do Anexo I – Termo
de Referência.

SEÇÃO XV - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

23. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública ou até 5 (cinco) dias após a
publicação do Chamamento Público, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste
mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico indicado no tópico “DADOS DO
CERTAME”, até as 18 horas, no horário oficial de Brasília-DF.
24. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização da sessão, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
25. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados à Comissão Julgadora, exclusivamente para o endereço
eletrônico indicado no tópico “DADOS DO CERTAME”, podendo ser submetidos durante todo o período de
entrega dos documentos.
26. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnações a Comissão Julgadora será auxiliado
pelo setor técnico competente.
27. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Chamamento.
27.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela
Comissão Julgadora, nos autos do processo de licitação.

SEÇÃO XVII - DAS OBRIGAÇÕES
28. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I, do
presente Edital.
SEÇÃO XIX - DISPOSIÇÕES FINAIS

29. Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela apresentação de documentos relativos a este
Chamamento.
30. É facultado à Comissão Julgadora, em qualquer fase deste Chamamento Público, promover diligência
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão, posterior ao prazo de entrega da
documentação, de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de habilitação.
31. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICPBrasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos
verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas
em papel.
32. Aplicam-se ao presente Chamamento Público a Lei 8.666/1993 e demais normas legais pertinentes.
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33. As informações relativas à habilitações, bem como os avisos relativos a este Chamamento Público, serão
disponibilizados aos interessados por meio do portal do Prefeitura.
34. Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da Lei nº 8.666/1993, no Código
Civil, nos princípios de direito público e, subsidiariamente, com base em outras leis que se prestem a suprir
eventuais lacunas.

SEÇÃO XX - DOS ANEXOS
35. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de outros porventura
mencionados na Parte Específica deste Edital:
45.1. Anexo I - Termo de Referência;
45.2. Anexo II – Proposta de doação de bens móveis;
45.3. Anexo III - Proposta de doação de valores;
45.4. Anexo IV – Termo de Doação de bens móveis; e,
45.5. Anexo V – Termo de Doação de valores.
SEÇÃO XXI - DO FORO
36. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
São Luís - MA, 07 de março de 2022.

Wilma Freitas Rodrigues
Relatora
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Este Termo de Referência tem por objeto deste edital é o recebimento em doação de bens móveis
de pessoa física ou pessoa jurídica, de direito privado pelos órgãos e pelas entidades da administração
pública municipal, bem como, valores pecuniários destinados ao Fundo Municipal de Saúde, onde poderá
participar da presente Chamada Pública, observando os termos deste edital, destinados à prevenção e
controle do COVID-19 e nos termos do Decreto Municipal nº 54.936 de 23/03/2020 que decretou “Estado
de Calamidade.
As doações serão destinadas exclusivamente a prevenção, o controle e a contenção de riscos, danos
e agravos à saúde pública provocada pela pandemia da Doença Infecciosa Viral COVID-19, que resultou
na declaração de Situação de Emergência em todo o território Maranhense, observados os princípios que
regem a administração pública.
2. OBJETIVO
O Sistema Único de Saúde. Durante surtos e epidemias, tem papel fundamental na resposta global
à doença em questão. Oferece atendimento resolutivo, além de manter a longitudinalidade e a coordenação
do cuidado em todos os níveis de atenção à saúde, com grande potencial de identificação precoce de casos
graves que devem ser manejados em serviços especializados. O objetivo deste documento é definir e
regulamentar os instrumentos de doação a serem destinadas ao tratamento da COVID-19.
3. JUSTIFICATIVA
No fim de 2019, o Novo Coronavírus foi nomeado como SARS-CoV-2. Este Novo Coronavírus
produz a doença classificada como COVID-19, sendo agente causador de uma série de casos de
pneumonia na cidade de Wuhan (China). Ainda não há informações plenas sobre a história natural, nem
medidas de efetividade inquestionáveis para manejo clínico dos casos de infecção humana pelo SARSCoV2, restando ainda muitos detalhes a serem esclarecidos.
No entanto, sabe-se que o vírus tem alta transmissibilidade e provoca uma síndrome respiratória
aguda que varia de casos leves – cerca de 80% – a casos muito graves com insuficiência respiratória –
entre 5% e 10% dos casos. Sua letalidade varia, principalmente, conforme a faixa etária e condições
clínicas associadas. Portanto, é necessário agir. Para esse fim, as melhores e mais recentes evidências
foram utilizadas. Pela dinâmica da epidemia e da produção de conhecimento associada a ela, as
informações podem sofrer alterações conforme avance o conhecimento sobre a doença.
Considerando os termos do Decreto Municipal nº 54.936 de 23 de março de 2020, que declara
estado de calamidade;
Considerando a situação de emergência deflagrada pelo Covid-19 e a obrigação da devida
prestação do serviço público aliado com o dever de zelar pela preservação das condições de saúde da
população, do Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde.
Considerando que a saúde é um direito público universal, inserida na órbita dos direitos sociais
garantidos e protegidos pela Constituição Federal de 1988, e que o Sistema Único de Saúde – SUS precisa
garantir o atendimento de saúde a toda população, conforme disposto na Lei 8.080/90;
Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS, no incremento de suas políticas
públicas e obedecendo aos princípios e diretrizes do SUS, vem trabalhando no sentido de manter e ampliar
a oferta dos serviços de saúde postos à disposição da coletividade, assegurando a continuidade e a
melhoria de ações nas áreas de assistência médica imprescindíveis à qualidade de vida da população
maranhense, sendo seu dever garantir que não haja interrupção nesses serviços;
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É que deflagra este Chamamento Público, para recebimento de doações de bens móveis de
pessoas físicas ou jurídicas de direito privado pelos órgãos e pelas entidades da administração pública,
destinados ao controle, prevenção e tratamento da COVID-19.
4. DA PARTICIPAÇÃO
1. Qualquer pessoa física ou pessoa jurídica, nacional ou estrangeira, poderá participar da presente
Chamada Pública, observando os termos deste edital.
2. As Propostas de Doação deverão ser apresentadas por meio eletrônico, mediante o envio dos seguintes
documentos:
3. Proposta de Doação– Anexo I;
4. Cópia do R.G e/ou CPF, se pessoa física, e quando estrangeiro: passaporte ou documento de
identidade válido, com foto, emitido por órgão local competente;
5. Cópia de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, se Pessoa Jurídica.
A apresentação dos documentos acima relacionados se faz necessária em razão da exigência
legal imposta à Administração Pública de formalização expressa dos ajustes firmados.
5.
DO RECEBIMENTO DOS BENS MÓVEIS
1. A doação de bens móveis será efetivada mediante a entrega Almoxarifado da Secretaria Municipal da
Saúde – SEMUS, situado na Avenida Engenheiro Emiliano Macieira – BR 135, Km 06 – Galpões 16,
17 e 18, CEP: 65.095- 302 – Maracanã – São Luís / MA, obedecendo ao horário de entrega, de segunda
à sexta-feira, das 08:00h às 15:00h, preferencialmente, ou nas Unidades de Saúdes Municipais, a ser
previamente definida e ajustada com o Doador.
2. Se houver dificuldades para a entrega nos locais, a SEMUS poderá viabilizar a retirada dos bens
doados no endereço indicado pelo Doador.
3. Sempre que possível, os bens deverão ser entregues acompanhados da cópia da respectiva nota fiscal.
4. Na ausência da nota fiscal, o Doador deverá emitir declaração onde constem a origem, a descrição e
o valor estimado dos bens doados.
5. A doação será formalizada no momento do recebimento dos bens, mediante Termo de Doação.
6. O Termo de Doação será utilizado para formalizar a doação de bens móveis;
7. As doações de valores pecuniários deverão ser realizar por meio de depósito em conta corrente
específica, de titularidade do Fundo Municipal de Saúde, aberta para o fim exclusivo da destinação a
que se refere o presente edital, devendo o referido depósito ser identificado.
8. As doações de valores deverão ser depositadas na conta bancária específica do referido Fundo, sendo:
Banco do Brasil, Agência 3846-6, Conta Corrente 7298-2, Fundo Municipal de Saúde, CNPJ
13.816.886/0001-98;
9. A doação se concretizará após a realização do depósito e a remessa do comprovante, pela via
eletrônica, competindo ao Fundo Municipal de Saúde o posterior envio ao Doador de correspondência
eletrônica indicando a formalização do recebimento da doação.
10. Para as doações com indicação de unidade de saúde pública destinatária específica, escolhida pelo
Doador, a SEMUS providenciará a destinação do bem ou dos valores doados para a unidade de saúde
indicada na Proposta de Doação.
11. A doação não caracterizará novação, pagamento ou transação em relação a eventuais débitos do
Doador.
6. QUADRO NECESSIDADES BENS DE CONSUMO
Tendo em vista a situação de emergência deflagrada pela Covid-19 e a obrigação da devida
prestação do serviço público aliado com o dever de zelar pela preservação das condições de saúde da
população, a Prefeitura Municipal de São Luís – MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde,
solicita preferencialmente em doação os seguintes materiais necessários para medidas de prevenção,
controle e tratamento da COVID-19:
1. Especificações dos Bens de Consumo

Fls.____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

Proc.nº 040-19.762/2020

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rubrica________________
___

ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08

DESCRITIVO BÁSICO

Luva de procedimento
Máscara cirúrgica
Touca cirúrgica
Coletor de secreção descartável
Filtro de respirador
Máscara de proteção respiratória para agentes biológicos N.95/PFF2
Máscara ventury nasal, com swivel, adulto.
Sistema fechado de aspiração traqueal (nº 12 e 14º)
Antisséptico para higienização das mãos em gel a base de álcool etílico com concentração
09
final mínima de 70%, isopropílico.
Álcool em espuma, instantâneo, com atividade antibacteriana, para higienização antisséptica
10
das mãos.
11
Avental de uso hospitalar, de procedimento clínico e ambulatorial não estéril.
Avental de uso hospitalar, descartável, ergonômico, resistente, impermeável a fluidos
12
corpóreos e a líquidos.
13
Avental de uso hospitalar, cirúrgico, com barreira viral e bacteriana.
14
Óculos de segurança, em policarbonato, lentes incolores, anti-risco.
15
Máscara com protetor facial.
Macacão, de segurança, impermeável, resistente a respingos de produtos químicos, manga
16
longa.
17
Saneantes (água sanitária, detergente e outros).
A lista acima é um rol meramente exemplificativo e que pontua as necessidades mais urgentes da
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, no que tange à atual situação da saúde.
CRITÉRIOS PARA A ACEITAÇÃO DA DOAÇÃO
Os materiais ofertados devem atender as Resoluções da Diretoria Colegiada da ANVISA, satisfazer os
requisitos mínimos de qualidade estabelecidos em Norma Técnica (por exemplo: NBR/ABNT) e atender
integralmente demais normas pertinentes.
Os materiais de registro obrigatório, tais como os saneantes, devem apresentar no rótulo o número de
registro na ANVISA ou de notificação. Já os Equipamentos de Proteção Individual - EPI devem possuir
o Certificado de Aprovação – CA emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
QUANTIDADE
As quantidades poderão ser ofertadas de acordo com capacidade de cada doador.
2. Especificações dos Bens Permanentes/Equipamentos
ITEM
01
02
03
04
05
06
07

DESCRITIVO BÁSICO
Respirador Pulmonar
Monitor Multiparamétrico
Oximetro de pulso
Cama fawler
Oftalmoscópio
Ambu
Aspirador de secreção
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08
Aparelho de RX móvel
09
Escada dois degraus
10
Desfibrilador cardioversor
11
Laringoscópio
12
Carro de emergência
13
Bomba de infusão
14
Suporte de soro
15
Mesa de mayo
16
Tensiometro adulto
A lista acima é um rol meramente exemplificativo e que pontua as necessidades mais urgentes da
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, no que tange à atual situação da saúde.
CRITÉRIOS PARA A ACEITAÇÃO DA DOAÇÃO
Os materiais ofertados devem atender as Resoluções da Diretoria Colegiada da Anvisa, satisfazer os
requisitos mínimos de qualidade estabelecidos em Norma Técnica (por exemplo: NBR/ABNT) e atender
integralmente demais normas pertinentes.
Os materiais de registro obrigatório, tais como os saneantes, devem apresentar no rótulo o número de
registro na Anvisa ou de notificação. Já os Equipamentos de Proteção Individual - EPI devem possuir o
Certificado de Aprovação – CA emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
QUANTIDADE
As quantidades poderão ser ofertadas de acordo com capacidade de cada doador.
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ANEXO II
MODELO PROPOSTA DE DOAÇÃO BENS MÓVEIS
DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS
1. Dados da pessoa física ou jurídica:
Nome ou razão social: _______________________________________________
CPF ou CNPJ: _____________________________________________________
Endereço: _________________________________________________________
Município: ________________________ UF: ______
CEP: _____________
E-mail e/ou telefone: (___) _______-______
____________________________
Da doação de bens: Pelo presente, venho demonstrar interesse em doar:
ESPECIFICAÇÕES VALOR DE MERCADO (R$) QUANTIDADE

Desejo doar para unidade(s) de saúde pública específica(s): [ ] Não [ ] Sim, qual(is):
______________________________________________________________________
E, por ser expressão da verdade, declaro: (1) ser o proprietário do(s) bem(ns) móvel(is) a ser(em) doado(s)
e (2) que inexistem demandas administrativas ou judiciais sobre o(s) mesmo(s).
Li o Edital de Chamamento Público nº ............. /2020 e concordo com todos os seus termos, bem como
estou plenamente ciente de que a minha participação não ensejará quaisquer ônus ou contrapartidas,
diretas ou indiretas, por parte da Administração Pública.
São Luís – MA, ...........de ................. de 2021.
___________________________
Nome e Cargo (se pessoa jurídica)
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ANEXO III
MODELO PROPOSTA DE DOAÇÃO DE VALORES

DOAÇÃO DE VALORES PECUNIÁRIOS
1. Dados da pessoa física ou jurídica:
Nome ou razão social: _______________________________________________
CPF ou CNPJ: _____________________________________________________
Endereço: _________________________________________________________
Município: _____________________________ UF: _____
CEP: _____________
E-mail e/ou telefone: (___) _______-______
____________________________
2.
Da doação de valores:
Pelo presente, venho demonstrar interesse em doar o(s) seguinte(s) valor(es):
VALOR (R$)
Desejo doar para unidade(s) de saúde pública específica(s): [ ] Não [ ] Sim, qual(is):
______________________________________________________________________
E, por ser expressão da verdade, declaro que a fonte do recurso a ser doado é lícita e idônea, sendo
adquirida com recursos próprios.
Li o Edital de Chamamento Público nº ............. e concordo com todos os seus termos, bem como estou
plenamente ciente de que a minha participação não ensejará quaisquer ônus ou contrapartidas, diretas ou
indiretas, por parte da Administração Pública.
São Luís – MA, .........de .................de 2021.
___________________________________
Nome e Cargo (se pessoa jurídica)
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ANEXO IV
MINUTA TERMO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS
TERMO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº_____/2021
TERMO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS
Nº
xxx/xxx QUE FAZEM ENTRE SI A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE –
SEMUS, E XXXXXXXX.
A Prefeitura Municipal de São Luís – MA, através da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, com sede
na xxxxxxxx, nesta Capital, inscrita no CNPJ/MF sob o nº xxxxxxx, neste ato representado por seu titular,
Sr.(a) xxxxxxxx, doravante denominado DONATÁRIO, e XXXXXXXX, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o
nº xxxxxxx, sediado(a) na xxxxxxx, doravante designada DOADOR, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
xxxxxxx, portador(a) da Carteira de Identidade nº xxxxxxx e CPF nº xxxxxxx, nos termos do Edital da
Chamada Pública nº XXX/2020, resolvem celebrar o presente Termo de Doação, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto do presente instrumento consiste na doação sem ônus ou encargos, pelo DOADOR, de bens
móveis, conforme especificações e quantidades:
ESPECIFICAÇÕES VALOR DE MERCADO (R$) QUANTIDADE

2.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
1. O prazo de vigência deste Termo de Doação tem início na data de xxx/xxx/xxx, vigorando por tempo
indeterminado.
3.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
1. Caberá ao DONATÁRIO – SEMUS:
I – Fornecer os dados, informações e apoio necessários ao recebimento do(s) bem(ns);
II – Incluir os bens doados no sistema MUNICIPAL de controle de bens móveis, observando legislação
vigente, no que couber.
2. Caberá ao DOADOR:
I – responsabilizar-se pela segurança e qualidade dos bens doados, nos termos da legislação aplicável;
II – Observar e guardar sigilo sobre informações a que tiver acesso em virtude da doação.
III – Apresentar as notas fiscais dos bens doados.
1. Na ausência da nota fiscal, deverá ser emitida, pelo DOADOR, declaração onde constem a origem, a
descrição, o estado em que se encontra e o valor estimado dos bens doados.
4. CLÁUSULA QUARTA – DAS VEDAÇÕES
1. É vedada a utilização do presente Termo para fins publicitários, ressalvada, após a entrega dos bens,
a menção informativa da doação.
5. CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
1. Os bens doados estão sendo ofertados pelo DOADOR, sem coação ou vício de consentimento, estando
o DONATÁRIO livre de quaisquer ônus ou encargos.
2. O DONATÁRIO declara que aceita a doação dos bens em todos os seus termos.
3. Os bens doados serão recebidos com o ateste do gestor do DONATÁRIO.
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4. O DOADOR declara ser proprietário dos bens ora doados e que inexistem demandas administrativas
ou judiciais com relação a eles.
5. O presente termo não caracteriza novação, pagamento ou transação em relação a eventuais débitos do
DOADOR.
6. O presente Termo é firmado em caráter irrevogável e irretratável.
7. As partes se comprometem a não oferecer, dar ou se comprometer a dar a qualquer pessoa, ou aceitar
ou comprometer-se a aceitar de qualquer pessoa, seja por conta própria ou de outrem, qualquer doação,
pagamento, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras, ou benefícios de qualquer espécie
que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou
indiretamente relacionada ao presente termo, ou de outra forma que não relacionada a este termo, e
devem, ainda, garantir que seus colaboradores e agentes ajam da mesma forma ("Obrigações
Anticorrupção").
8. O DONATÁRIO providenciará a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do
Município.
9. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Doação será o da
Cidade de São Luís – MA.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, que segue assinado pelas PARTES, na presença de duas testemunhas.
São Luís – MA, xx de xxxx de 2021.
___________________________
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS
DONATÁRIO
___________________________
XXXXXXXXXXX
DOADOR
TESTEMUNHAS;
NOME:
CPF:

NOME:
CPF:
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ANEXO V
MINUTA TERMO DE DOAÇÃO DE VALORES
TERMO DE DOAÇÃO DE VALORES Nº_____/2021
TERMO DE DOAÇÃO DE VALORES Nº
xxx/xxx QUE FAZEM ENTRE SI A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE –
SEMUS, E XXXXXXXX.
A Prefeitura Municipal de São Luís – MA, através da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, com sede
na xxxxxxxx, nesta Capital, inscrita no CNPJ/MF sob o nº xxxxxxx, neste ato representado por seu titular,
Sr.(a) xxxxxxxx, doravante denominado DONATÁRIO, e XXXXXXXX, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o
nº xxxxxxx, sediado(a) na xxxxxxx, doravante designada DOADOR, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
xxxxxxx, portador(a) da Carteira de Identidade nº xxxxxxx e CPF nº xxxxxxx, nos termos do Edital da
Chamada Pública nº XXX/2020, resolvem celebrar o presente Termo de Doação, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas.
2. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto do presente instrumento consiste na doação sem ônus ou encargos, pelo DOADOR, de de
valor na seguinte monta: R$ xxxx (xxx).
4.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
1. O prazo de vigência deste Termo de Doação tem início na data de xxx/xxx/xxx, vigorando por tempo
indeterminado.
5.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
1. Caberá ao DONATÁRIO – SEMUS:
I – Fornecer os dados, informações e apoio necessários ao recebimento do valor;
II – Aplicar o valor em ações destinadas à prevenção e controle do COVID 19, observando legislação
vigente, no que couber.
3. Caberá ao DOADOR:
II – Observar e guardar sigilo sobre informações a que tiver acesso em virtude da doação.
4. CLÁUSULA QUARTA – DAS VEDAÇÕES
2. É vedada a utilização do presente Termo para fins publicitários, ressalvada, após a entrega do valor, a
menção informativa da doação.
5. CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
10. O valor doado está sendo ofertado pelo DOADOR, sem coação ou vício de consentimento, estando o
DONATÁRIO livre de quaisquer ônus ou encargos.
11. O DONATÁRIO declara que aceita a doação em todos os seus termos.
12. O DOADOR declara ser proprietário do valor ora doado e que inexistem demandas administrativas
ou judiciais com relação a ele.
13. O presente termo não caracteriza novação, pagamento ou transação em relação a eventuais débitos do
DOADOR.
14. O presente Termo é firmado em caráter irrevogável e irretratável.
15. As partes se comprometem a não oferecer, dar ou se comprometer a dar a qualquer pessoa, ou aceitar
ou comprometer-se a aceitar de qualquer pessoa, seja por conta própria ou de outrem, qualquer doação,
pagamento, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras, ou benefícios de qualquer espécie
que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou
indiretamente relacionada ao presente termo, ou de outra forma que não relacionada a este termo, e
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devem, ainda, garantir que seus colaboradores e agentes ajam da mesma forma ("Obrigações
Anticorrupção").
16. O DONATÁRIO providenciará a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do
Município.
17. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Doação será o da
Cidade de São Luís – MA.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, que segue assinado pelas PARTES, na presença de duas testemunhas.
São Luís – MA, xx de xxxx de 2022.
___________________________
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS
DONATÁRIO
___________________________
XXXXXXXXXXX
DOADOR
TESTEMUNHAS;
NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

