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PREFEITURA DE MACAPA - GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO

DECRETON® 3.010/2017 — PMM

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MACAPA,no uso de suas atribuigées legais que

Ihe so conferidas pelo Art. 222, inciso XIV,

da

Le! Organica do Municipio de Macapa.

    

  

 

Considerandoa necessida: padronizar a instrucdo de processoslicitatdrios no

Ambito da Administragéo Publica Mur ft cando definir de forma clara e precisa as

especificagdes dos bens, servicos e obras cd: erem contratados, bem como realizar

analise técnica e juridica a serem S as juridicas setoriais, da Centra! de

Compras

€

Licitagdes, do Controle Inter ia Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM.

  

  

  &

DECRETA:

Art, 12 Instituir no ambito ca
@ instrucéo de processos licitatorios nas +
Diferenciado de Contratagéo, Leil&o, Co:
formas de contratacéo: Adeséo a Ata d
Direta, Obras e Servigos de Engenharia, Dis

   

 

nistragSo Publica Municipal checklist para andlise
‘radeieseest Pregdo (Compras e Servicos), Regime
ite, Tomada de Prego e Concorréncia @ as seguintes
Regi Preco, Compras e Servigos, Contratac&o

S ditidade.

    

  

   

  

   

 

   

xigi

Art, 2° Fica obrigatdorio a junt
Administragdo Publica Municipal, no
VIII, IX deste Decreto, o qual deve!
por cada ato administrative praticado,

constantes nos autos do processo.

ceaSecs i

 

20esrespectiva no ambito da
   

  atestando "veratidadé 7as Nametes 2 pecas téc cas

   

 

Art. 3° A partir deste Decreto, nenhum processo devel

Sistema de Protocoio Digital no 4mbito da Administraco Publica Mun

fortuito ou de forga maior em que acorra falha no referido sistema,

autos.

ter tramitagao fora do
ressalvado, em caso

damente justificado nos

 
  

Art. 4° A inobservancia cas
Decreto e outras exigidas pele lec!
tramitacdo do processo no ambito dos
bem como implicaré na apuragdo de +
eventuais prejuizos que a administracaove

  

  

  

 

idades estabeiecidas nos artigos 2° e 3° deste

o em vigor, implicaré na recuse de receblmento e

dades da Administracdo Publica Municipal,

ade administrativa por descumprimento e

rer.

  

Art, 5° Este Decreto entra em vigor 8 contar do dia 24 de outubro de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE & CUMPRA-SE. uy

Palacio LAURINDO BOS SANTOS BANHA, ei

 

  



  
PREFEITURA DE MACAPA - GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO  
Anexo IX, do Decreto n° 3.010/2017-PMM

CHECKLIST -- DISPENSA £ INEXIGIBILIDADE .

LEGENDA: FL.=FOLHA - ASSINATURA= ASSINATURA LEGIVEL

 

  

Abertura de processo administrativo |
jenumerado (Art. 38, caput, da Lei n° 8.56) ol '

Solicitagdo/requisicgo do objeto e justificativa da necessidade de forma clara &
sucinta, indicando a motivagdo (CF, Ax caput e Art. 38, caput da Lei n.%
8.666/93),

 

'art, 24. E dispensével a licitacdo:

indicar a hipotese do Art. 24 e preenchimento cos requisites do caso;

| ait, 25. £ inexigivel a fictasgo quando houver
| special: indicar o Art. 25, caput ou o inciso

equisitos do caso.

 

IiP

| elaboracao;

| PORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS (sefor o caso);

| Dustificativa; /|
|

|
Finalidade publica; |

bjeto da contratacao;

pecificagSes (quantidade e qualidad:

razo de execugdo (dias, meses, anos);

Fiscalizagéo (servidor ou comissiio);

(Cassificagao orgamentaria;

 

‘Local de entrega dos bens ou execugao do servicu:

‘Garantias (técnicas e contratual se forem o caso) Hl

rma de recebimento dos bens/aceitacdo dos servicns;

Nator estimado.

|
|
|
|
|

LI PBs 
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  PREFEITURA DE MACAPA - GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO

 

Anexo IX, do Decreto n° 3.010/2017-PMM
CHECK LIST ~ DISPENSA £ INEXIGIBILIDADE .

LEGENDA: FL.=FOLHA - ASSINATURA= ASSINATURA LEGIVEL

 

Previs#o de recursos orcamentarios, corn i
0, § 2°, IIL, 14 e 38, caput, da Le! n° 5. /93}, cansignando em declaracko.
propria que nao sero adquirldos bens ou o servico de id&ntico objeto nc’
esmo exercicio financeiro.

Autorizacéo da autoridade competente pare 2
caput, da Lei n° 8.666/93).

 

ecreto 19 0119/2017).

   

competente, no caso da
inexigibilidade de licitag&o para aquisicgo de m is, 2q antes, ou géneros
que sd possam ser fornecidos por

8.666/93, necessaria & comprovacic de:
atureza singular do servico; 3) notdria esr

 

vilise da minuta de contrato e seus
mandante;

e houver diligéncias, deve ser sar eacic 
 



A

 

SESISA
(aca! Prot25/8/ 3200 |

    

 

Fis__OS
a:mince
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Anexo IX, do Decreto n° 3.010/2017-PMM

CHECKLIST — DISPENSA E INEXIGIBILIDADE :

LEGENDA: FL.=FOLHA - ASSINATURA= ASSINATURA LEGIVEL

  

  

        

     

   
    

. 26. As dispensas previstas nos §§ 2° @ 4° do Art. 17, e no inciso Ie saguinte
do Art. 24, as situagdes de inexigibilidade referidas no Art. 25, necessariame nte,

stificadas(...) deverdo ser comunicados, dentro de 3 dias, 8 autoridade superior,
para ratificagio e publicagdo na imprensa ofcisi, no prazo de 5 dias, come
condicao para a eficdcia dos atos.

JUNICACAO A AUTORIDADE SUPERIOR PARA RATIFICACAO (PRAZO 3
DIAS);

|||

 

    

 

   

 

   

BLICACAO NA IMPRESSA OFICIAL DO EXTRATO (5 DIAS);

DESIGNACAO DEFISCAL(Art. 67, CAPUT DA LEI N.° 8.656/93).

 

0 caso de pequenas compras nos terms do art. 24, inciso I € 11, que nao fiquem
nsignadas responsabilidades posteriores, salvo as garantias do objeto ou servico
estado, poderd o termo contratual ser substituido pela neta de empenho ou,

order de fornecimento ou servign vide Art. 62,

§

4° da Lei n?, 8.666 de 1993. i  

 

           frato e/ou comissée compesta por no: y
@ pecebimento tio objeto. fi

ortaria de designagao
inimo 03 (trés) membros

 

 

 



  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Memo.n° 074/2020 — DAFA/SEMSA/PMM Macapa/AP, 24 de marco de 2020.

A llustrissima Senhora,

SILVANA VEDOVELLI
Secretaria Municipal de Saude - SEMSA/PMM

Senhora Secretaria,

Cabe aquifazer um brevehistdrico da situacdo de emergéncia em Satide Publica a qual vivemos no

momento em virtude da Pandemia decretada pela OMSdevido a disseminagdo mundial provocada

pelo Novo Coronavirus, SARS-CoV2, causador da doenca denominada de Covid-19.

O primeiro caso registrado pelo novo coronavirus, foi identificado na cidade de Wuhan, na China,

no dia 31 de dezembro do ultimo ano. Desde ent&o, os casos comecgaram a se espalhar

rapidamente pelo mundo:primeiro pelo continente asiatico, e depois por outrospaises.

Em fevereiro, a transmissdo da Covid-19 noIra e na Italia chamaram a atencSo pelo crescimento

rapido de novos casos e mortes, fazendo com que o Ministério da Satide alterasse a definicao de

caso suspeito paraincluir pacientes que estiveram em outros paises que nao mais sé na China. No

mesmodia, o primeiro caso doBrasil foi identificado, em Sdo Paulo.

Ocorre que em marco, a Organizagdo Mundial da Satide (OMS) definiu o surto da doenca como

PANDEMIA.Sendo que poucosdias depois deste fato, foi confirmada a primeiramorte no Brasil,

em Sao Paulo.

O ministério da Saude declaroustatus de transmissdo_comunitaria do novo coronavirus em todo

territorio nacional, que é quando nao é mais possivel jocalizar a origem da infec¢do, indicando que

o virus esta circulando entreos individuos que nao viajaram ou tiveram contato com quem esteve

no exterior.

E sabido que varios estados e municipios da federacdo brasileira se prepara para um aumento

considerado no numero de casos da COVID-19, onde poderda inclusive ocorrer 0 colapso co

sistema de saude por nao conseguir suportar 0 eievado numero de doentes em fungdo da

estrutura que possui no momento.

Av. General Osério, 365 ~ Laguinho ~ Macapa— Amapa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Diante do exposto solicito a Vossa Senhoria que autorize a compra emergencial de correlatos e

produtos protecdo individual, necessarios ao Combate ao Coronavirus e ao funcionamento das

Unidades de Saude constante no Termo de Referéncia em anexo. Na oportunidade informo que o

quantitativo dos produtos foi programado para atender as demandas por um periodo de 03

meses.

Na oportunidade informo ainda que os recursos necessarios a4 execucdo desta compra serdo

provenientes dos repasses federais do Piso da Média Complexidade, Atengado Basica, Tesouro

Municipal e/ou recurso especifico destinado pelos governosfederal e estadual ao enfrentamento

do Coronavirus/Covid-19.

_— Certo de contar com seu apoio,reitero nossosvotes de estima e apreco.

   

 
Decreto 2 1.17: 2026 —-PMM
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA L_
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

 

TERMODEREFERENCIA

  
 

 

APROVO presente Termo de Referéncia, com fundamento
na Leis n° 8.666/1993, 10.520/2002, 13.979/2020 e Decretos
regulamentadoresvigentese Decreto 1711/2020-PMM.

4,

emOY,O*%ror

SILVANA VEDOVELL
SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE

DECRETON° 2192/2018   
1. DO OBJETO

1.1 Constitui O presente Termo de Referéncia tem por objeto a aquisicao de Correlatos e

Equipamentosde Protecaoindividual — EPI, por dispensa de licitagdo, para atender as necessidades

das Unidades de Sade que atendem pacientes suspeitos de Sindrome respiratoria aguda e

COVID-19, conforme condigées, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2 DESCRICAO / ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS

 

ITEM ESPECIFICACAO UND QUANT.
 

o1

Acido Peracético 0,2% em soluc3o pronta para uso, acompanhado de

coadjuvante/adjuvante conforme constar na formulagdo do produto

(ativador/inibidor de corrosdo), agio em aproximadamente 10 minutos

(conforme rec. 35/2010). Galdo de 5 litros, acompanhadodefita reagente

especifica do produto ofertado.

Galdo 100

 

02
Alcool em gel- teor alcodlico 70% v/v, composi¢ao basica com emoliente,

forma farmacéutica gel frasco 500 ml com tampa com dispositivo spray. O

lote e a data de validade deverdo vir impressosno rétulo

Frasco 10.000

 

03
Alcooletilico 70 GL liquido inflamavel - acondicionado em frasco de 1 litro,

contendo em seu rétulo, n° de registro no ministério da saude, dados do

fabricante, nome do responsaveltécnico, n.2 de lote e validade do produto.

Litro 20.000

 

04
Alcooletilico 92,8 GL liquido inflamavel - acondicionado em frasco de 1 litro,

contendo em seu rotulo, n.2 de registro no ministério da saude, dados do

fabricante, nome do responsaveltécnico, n.2 de lote e validade do produto.

Litro 5.000

 

05

Avental descartavel Tam. M_ Avental descartavel, Fabricados em
polipropileno (TNT - Tecido Nao Tecido). Facil manuseio, oferece protecdo ao

usuario criando uma barreira contra contaminagao cruzada, poluicio

ambiente e fluido corporais, além de higienizacdo em locais que necessitam

de cuidadosespeciais.

Unid. 120.000

 

06

Avental descartavel Tam. G Avental descartavel, Fabricados em polipropileno

(TNT - Tecido Nao Tecido). Facil manuseio, oferece proteco ao usuario

criando uma barreira contra contaminacdo cruzada, poluigao ambiente e

fluido corporais, além de higienizacao em locais que necessitam de cuidados

especiais.

Unid. 120.000

   Frasco coletor em polipropileno com tampa rosca, capacidade 80 ml, cor Unid.  10.000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

 

 

transparentee estéril.
 

08
Frasco coletor em polipropileno com tampa rosca, capacidade 80 ml, cor

transparente, nao estéril.
 

09

Gorro cirtirgico descartavel - Confeccionada em falso tecido (a base de fibras

de polipropileno) hipoalérgica, branca, 30 gramas, microperfurada

permitindo ventilagdo adequada, com elastico nas extremidades, formato

anatémico redondo. Embalados em caixas dispenser Box com 100 unidades,

constando externamente os dados de identificagdo e procedéncia, cor,

gramatura, dimensdes, NR, de lote, data de fabricacgdéo e validade com

elastico tipo toucacirtirgico.
 

10

Luva cirtrgica estéril n.2 6,5 - Confeccionada em latex natural, formato

anatémico, com bainha, com textura uniforme, lubrificada com po atdxico.

O produto deve ser hipoalergénico e a concentracdo de proteinasinferior a

189 ug/g de luva, atestado por laudoanalitico. Cada par de luvas deve estar

em embalagem dupla, sendo a interna um envelopeidentificando a mao

direita e esquerda, com os punhos e polegares dobrados adequadamente, a

embalagem externa em pape! grau cirlirgico, trazendo externamente os

dados de identificagdo, procedéncia, numero de lote, método, data e

validade de esterilizagao, data de fabricacao, prazo de validade e numero de

registro no Ministério da Saude e Ministério do Trabalho e estar conforme a

NBR 13391 e RDC n.2 5 de 15/02/2008. © prazo de validade minimo deveré

ser 2 anos.

  

 

11

Luva para procedimentosnao cirurgicos, ambidestra para procedimentos néo

cirtirgicos, nao estéril, descartavel, tamanho P. Confeccionadas em latex

natural flexivel, deverio ser levemente lubrificadas com po absorvivel

atdxico. Deverao vir em caixas tipo “dispenser box” com abertura que

permita a retirada das luvas uma a uma. Embalagem resistente de modo a

assegurar protecdo do produto até o momento desuautilizacdo e trazendo

externamente os dados de identificacao, procedéncia, numero de lote,

método, data de fabricacdo e prazo de validade e nimero de registro no

Ministério da Satide e Ministério do Trabalho e estar conforme a NBR 13392
e@ RDCn.2 5 de 15/02/2008. O prazo de validade minimo deveser de 2 anos a
partir da data de entrega. Caixa com 100 luvas.

 
 

12
Macaco Descartavel em TNT, Tamanho Unico, cor branca, fechamento em

botées.
 
 

13

Macacdo para lavagem, confeccionado em PVC dupla face com tramas em

nylon, com capuz acoplado, fechamento frontal primario por ziper e

fechamento secundario em pala com quatro botées de pressdo plasticos;

espessura de 0,40 a 0,42 mm; possuir luvas e botas de PVC, acopladas

através de soldaeletrénica.
 

14  Mascara ciruirgica descartavel com eldstico, modelo retangular, sanfonada

com clip nasal. Confeccionada em material atéxico, macio, sem emendas,

manchasou furos. Formada por 3 camadasde polipropileno e um filtro de

celulose e poliéster que assegure a filtragem de pelo menos 95% das

particulas com tamanho entre 1 e 2 p, atestado por laudo analitico. Com

bordas bem acabadas, com eldsticos nas extremidades proporcionando

ajuste perfeito. Embalada conforme a praxe do fabricante, trazendo|

externamente os dadosdeidentificaga0, procedéncia, numero delote, data

de fabricacdo, prazo de validade e numero de registro no Ministério da  
 

MACAPA

<_ .
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Unid. 50.000

PCT 1.000

|
|
|

| i

Par } 60.000

|
|

|
t —
| |
| |

|
Caixa 15.000

| |
|
| |

|
| |
a |

Yale: | 1.000 |
| |

. | |
Unid. | 200 |

|
|| ||

Unid. | 800.000 ||
|
| |

| |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 

Satide. O prazo de validade minimo deve ser de 2 anosa partir da data de

entrega.

Mascara descartdvel N95, com filme loncet, 4 camadas de fibras sintética,

clip nasal de aluminio,tiras elasticas p/ pressdo anatémica,filtro bacteriano

para particulas de 0,3 micron. Embaladas individualmente e registro na

ANVISA, NR CA/MT

O Termémetrodigital laser infravermelho,infantil e adulto para medicdo de

16 testa, com alarme, medi¢gao a distancia e memoria para no minimo 10 Unid.

medicées e escala até SOC no minimo. Alimentacao de 2 pilhas AAA.

Gculos de protecio/seguranca em policarbonatoresistentes a impacto e |

choquesfisicos de materiais sdlidos e liquidos como: fragmentos de madeira,

ferro, respingos de produtos acidos, causticos, entre outros. Visor curvo |

17 para protecao lateral. Armacao preta presa altamenteresistente. Apoio Unid. 2.500 |

nasal no préprio policarbonato para maior conforto no uso. Hastes tipo |

espatula com ajuste de comprimento para melhor conforto do usuario. . | |

Protecdo contra raios UVA e UVB. Acompanha_ cordao de seguranca. |

|
|

|

 

15 Unid. 30.000

 

150
  
 

Papel grau ciruirgico tamanho 15cmx100m: embalagemflexivel composta por

filme laminado transparente, com 4 camadas em poliéster e polipropileno

18 (PET/PP de 57g/m) e papel grau cirtirgico de 60g/m de selagem direta, Rolo 1.000 |

impresso com indicadores quimicos para monitoragéo do processo de |

esterilizacéo. De acordo com asexigéncias da norma NBR12946/14707.

Papel grau cirurgico tamanho 30cmx100m: embalagem flexivel composta por

filme laminado transparente, com 4 camadas em poliéster e polipropileno |

19 (PET/PP de 57g/m) e papel grau cirtirgico de 60g/m de selagem direta, Rolo 600

impresso com indicadores quimicos para monitoracdo do processo de

esterilizagéo. De acordo com asexigéncias da norma NBR12946/14707.

Protetor facial de seguranca, constituido de carneira de plastico ajustavel e

20 visor transparente incolor com cerca de 195 mm delargura e 200mm (8") de Unid.

altura, o visor é preso a coroa por meio de rebites metialicos.

Termémetro clinico digital axilar, oral e retal, com alarme sonoro, leitura

21 rapida, memoria da ultimaleitura, alarme de febre, com estojo com capa, Unid. 2.500

precisdo de0,1 C,facil uso, emite som deleitura. Garantia de 2 anos.

Toalha de papel, em folha dupla e picotada, tamanho aproximado de

 

 

 

       22 20x20cm em pacote com 2 rolos, caracteristicas adicionais 100% fibras PCT 3.000

celuldsicas.

2. FUNDAMENTACAO LEGAL

A aquisigaéo dar-se-a por contratagdo direta, dispensa de licitagdo, conforme Art. 4, da Lei

13.797/2020, tendo comocritério de selecéo o menorpregoporitem.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3. DESCRIGCAO RESUMIDA DA SOLUGAO APRESENTADA

Em conformidade com art. 42 da Lei Federal n2 13.979, de 2020:

"Art. 42 E dispensdvel a licitagGo para aquisigdo de bens,

servic¢os, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao

enfrentamento da emergéncia de saude publica de

importancia internacional decorrente do coronavirus de que

trata esta Lei. .

§ 12 A dispensa delicitagGo a que se refere o caput deste

artigo é temporaria e aplica-se apenas enquanto perdurar a

emergéncia de saude publica de importancia internacional

decorrente do coronavirus.

§ 22 Todas as contratacgées ou aquisi¢des realizadas com

fulcro nesta Lei serdo imediatamente disponibilizadas em sitio

oficial especifico na rede mundial de computadores(internet),

contendo, no que couber, além das informagées previstas no §

32 do art. 82 da Lei n2 12.527, de 18 de novembro de 2011, o

nome do contratado, 0 numero de sua inscri¢Go na Receita

Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo

processo de contratac¢do ou aquisi¢ao."

Considerando, entado, a urgéncia que o caso (pandemia) requer e, ainda, levando em

consideracdo a complementacao realizada pela Medida Proviséria n2 926 de 20 de marco de

2020, que trouxea seguinte redacao:

"Art 42 b Nas dispensas de licitaggo decorrentes do disposto

nesta Lei, presumem-se atendidas as condi¢ées de:

1 - ocorréncia de situagGo de emergéncia;

ll - necessidade de pronto atendimento da situagGo de

emergéncia;

Ill - existéncia de risco a seguranga de pessoas, obras,

prestacGo de servicos, equipamentos e outros bens, publicos

ou particulares; e

IV - limitagéo da contratagGo a parcela necessdria ao

atendimento da_ situagGo de emergéncia.” pode-se
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

caracterizar a situagdo atual como situagdo de emergéncia

com necessidade de pronto atendimento ou enquanto

perdurar a panderniae seus efeitos, com risco de seguranca e

de morte para osprofissionais da linha de enfrentamento ao

COVID-19 e com clara limitagéo da contratagdo para

atendimento da demandaexistente.

Ressalta-se que todos os ritos legais procedimentais serao

cumpridos e respeitados, atendendo a todos os normativos

pertinentes a matéria da contratacao.

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISICAO

4.1 Como é do conhecimento de todos em 31 de dezembro de 2019 a Organizacéo Mundial de

Satide (OMS)foi informada de um conjunto de casos de pneumonia de causa desconhecida

detectados na cidade de Wuhan,provincia de Hubei, na China. Um novo coronavirus (COVID-

19) foi identificado como o virus causador, pelas autoridades chinesas em 7 de janeiro de 2020.

4.2 Em 03 de fevereiro de 2020 o Governo Federal publicou a Portaria n° 188/2020 e Declarou

Emergéncia em Satide Publica de Importancia Nacional (ESPIN) em decorréncia da infeccdo

humanapelo Coronavirus (2019-nCoV,)

4.3 Em 06 de fevereiro de 2020 o Governo Federal publicou a Lei n2 13.979/2020 que Dispde

sobre as medidas para o enfrentamento da emergéncia de satide publica de importancia

internacional decorrente do coronavirus responsavelpelo surto de 2019,

4.4 Em 20 de marco de 2020 0 Governo Federal publicou a Portaria n? 454/2020 que Declara em

todoterritério nacional o estado de transmiss&o comunitaria do coronavirus (covid-19)

Em 19 de marco de 2020 o Governo do Estado do Amapa publicou o Decreto n? 1413/2020 que

Declarou Estado de Calamidade Publica no Estado do Amapa.

4.5 No Municipio de Macapafoi publicado o “DECRETO N2 1.711/2020 QUE DECLARA ESTADO DE

CALAMIDADEPUBLICA EM RAZAO DA GRAVECRISE DECORRENTE DA PANDEMIADO COVID-18

(NOVO CORONAVIRUS) E SUAS REPERCUSSOES NAS FINANCAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE

MACAPA,INCLUSIVE PARA OSFINS DO ART.65 DA 1.El COMPLEMENTARNE 101 DE 04 DE MAIO

DE 2000 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”.

4.6 A presente aquisic¢ao pela Administracao Publica Municipal justifica-se pelo fato de que nosso

Planejamento de utilizacdo de insumos nao contava com uma PANDEMIIAe crescenteutilizacao
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dos produtos existentes na Coordenadoria de Assist€ncia Farmacéutica — CAFa e desta forma

fazer a sua dispensacdo de forma consciente e dentro da politica que rege a Administracdo

Publica.

5. DOS PROSPECTOS E AMOSTRAS

5.1 Se necessario sera exigido da empresa participante da pesquisa de precos provisoriamente

classificado em primeiro lugar que apresente os prospectos dositens, para a verificacdo da

compatibilidade com as especificagdes deste Termo de Referéncia e consequente aceitagao da

proposta, no local e prazo indicado.

5.2 A amostra devera estar devidamente identificada com o nome da empresaparticipante,

conter os respectivos prospectos e manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de

informacgdes quanto as suas caracteristicas, tais como data de fabricacao, prazo de validade,

quantidade do produto, sua marca, numerodereferéncia, codigo do produto e modelo.

5.3 Os exemplares colocados a disposicéo da Administragdo serao tratados como prototipos,

podendo ser manuseados, desmontados ou instalados pela equipe técnica responsavel pela

analise, bem como conectados a equipamentos e submetidosaos testes necessarios.

5.4 As empresaparticipante da pesquisa de pregos deverao colocara disposigéo da Administragao

todas as condigées indispensaveis a realizagdo de testes e fornecer, sem Gnus, os manuais

impressos em lingua portuguesa, necessarios ao seu perfeito manuseio, quandoforo caso.

5.5 Apés a analise das amostras pela equipe ou técnico responsavel, os referidos objetos nao

serao devolvidosaolicitante.

5.6 O Nao envio da amostra/prospecto ensejara em desconsideragao da proposta apresentada.

6. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

6.1 A entrega deverd ser efetuada no Depésito da Coordenacao de Assisténcia Farmacéutica, da

Secretaria Municipal de Saude, localizada na Rodovia Juscelino Kubitschek, 2731 — CEP 68903-

197, Macapa-AP — Ao lado da Igreja Santa Edwirges, em dias Uteis, no horario de O8h00 as

14h00min e, excepcionalmente, desde que previamente agendado com a Coordenacao, podera

ser feito nos finais de semana e/ouferiado.

6.2 O prazo para entrega do objeto sera de no maximo 10 (dez) dias corridos, contados do

recebimento da Nota de Empenhoe darespectiva Ordem de Fornecimento dos produtos.

6.3 Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendosersubstituidos no

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificagéo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da

aplicacdo das penalidades, assegurada ampla defesa e contraditorio.

7. BO PAGAMENTO

7.1 O pagamento sera efetuado mediante entrega efetiva dos produtos e nos quantitativos

solicitados, acompanhadosde Nota Fiscal/Fatura discriminada de acordo com a Ordem de
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Fornecimento e/ou Nota de Empenho,apésconferéncia da quantidade e qualidade dos produtos

e emissao do Termo de Recebimento Definitivo, devidamente assinadopelaspartes.

7.2 O pagamentosera creditado em favor da empresa por meio de ordem bancaria em entidade

bancéaria indicada em sua proposta, devendo, para isto, ficar explicitado 0 nome do banco,

agéncia, localidade e numero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, o qual

ocorrera noprazo de até 30 (trinta) dia corridos, contadosa partir do recebimento definitivo dos

produtos, apés o aceite e atesto por servidor/comissdo designado para esse fim, observadas

todas.

7.3 As retencgdes tributarias e/ou comprovacao do recolhimento das contribuicdes sociais e

comprovacdo da Regularidade Trabalhistas, quandofor o caso.

7.4 Fica desde ja reservado a Secretaria Municipal de Saude o direito de suspender o pagamento,

até a regularizacdo da situacdo, se, no ato da entrega e/ou na aceitacdo dos produtos, forem

identificadas imperfeigées e/ou divergéncias em relacao as especificagdes técnicas contidas no

presente instrumento.

7.5 Ser8o retidas na fonte e recolhidas previamente aos cofres publicos as taxas, impostos e

contribuigdes previstas na legislacao pertinente, cujos valores e percentuais respectivos deverdo

estar discriminados em local proprio do documentofiscal de cobranga.

7.6 No caso de situacao de isencdo de recolhimento prévio de algum imposto, taxa ou

contribuigéo, deverd ser consignada no corpo do documento fiscal a condigéo da

excepcionalidade, o enquadramento e fundamento legal, acompanhado de declaracéo de

isengdo e responsabilidade fiscal, assinada pelo representante legal da empresa, com fins

especificos e para todosos efeitos, de queé inscrita/enquadrada em sistema de apuracdo e

recolhimento de impostos e contribuigées diferenciado, e que preenche todosos requisitos para

beneficiar-se da condigao, nos termosdalei.

7.7 Caso haja aplicagio de multa, o valor sera descontado de quaiquer fatura ou crédito

existente na Secretaria Municipal de Satide em desfavor da CONTRATADA. Caso o mesmoseja

superior ao crédito eventualmente existente, a diferenca seré cobrada administrativamente ou

judicialmente, se necessario.

7.8 Em nenhumahipétese sera admitido o pagamento antecipado referente ao fornecimento

dos produtos objeto deste Termode Referéncia, conformeart. 62 e 63 da Lei n° 4.320/1964.

7.9 O pagamento sera efetivado apds a NotaFiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada pelo

Fiscal do contrato tersido verificada a regularidade da CONTRATADA, mediante consulta on-

line ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de

Condenagées Civeis por Ato de Improbidade Administrativa disponivel no Portal do CNJ e a

Certidao Negativa (Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas — CNDT, para

comprovacéo, dentre outras documentos necessario para a comprova¢go do devido

recolhimento das contribuigdessociais (FGTS e Previdéncia Social) e demais tributos estaduais e

federais.
7.10 O respective documento de consulta referente ao subitem anterior e as demais certidées

deverao ser anexados ao processo de pagamento.

i MACAPA

Av. General Osdério, 365 — Laguinho — Macapé— Amapa

MACAPA sSobvaei Qe
we ee Empreendedor     



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

7.11 Havendo erro na NotaFiscal/Fatura ou circunstancia que impecaa liquidacdo da despesa,

aquela sera devolvida pelo Fiscal a CONTRATADA e o pagamento ficara pendente até que a

mesmaprovidencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamentoiniciar-se-a

apos a regularizacgdo da situagdo ou reapresentagao do documentofiscal, ndo acarretando

qualquer Gnus para a CONTRATANTE.

7.12 Constatada a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, a mesmasera notificada, por

escrito, para, num prazo de 05(cinco) dias uteis, regularizar tal situagao ou, no mesmoprazo,

apresentar defesa, sob penaderescisdo contratual.

7.13 O prazo para regularizagdo ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior

podera ser prorrogado umavez e porigualperiodo,a critério da CONTRATANTE.

7.14 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA naotenha

concorrido de alguma formapara tanto, ficara convencionada a taxa de encargos moratorios

devida pela Secretaria Municipal de Sade, entre a data constante no item 7.2 e a

correspondente ao efetivo adimplemento do Contratado, mediante a aplicagao da seguinte

formula:

 

EM=!xNx VP

Onde:

EM = Encargos Moratorios;

N= Numerode diasentre a data prevista para o pagamentoe a do efetivo pagamenio;

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

TX = Percentualda taxa anual= 6% (seis por cento);

1 = Indice de compensag&o financeira, assim apurado:

| = (TX/100) - 1 = (6/100) -> 1 = 0,00016438
365 365
  
8. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1 Receber o objeto no prazo e condi¢ées estabelecidas neste Termo de Referéncia.

8.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as

especificagdes constantes deste Termo de Referéncia e da proposta, parafins de aceitacdo.

8.3 Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicées, falhas ou irregularidades verificadas

no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido, nos prazos estipulados

pela Administracao.

8.4 Acompanhar e fiscalizar 0 cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de

comissdo/servidor especialmente designado, que aplicara as sangdes administrativas quando

cabiveis, assegurando-se 4 CONTRATADAa ampladefesa e o contraditorio.

8.5 Efetuar 0 pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no

prazo e forma estabelecidos, efetuando as retencées de tributos, quandocabivel.

8.6 Prestar as informacées e esclarecimentosrelativos ao objeto desta contratagdo que venham

a sersolicitados pelo representante designado pela CONTRATADA.
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8.7 A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada

com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Termo de Referéncia, bem como

por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus

empregados, prepostos ou subordinados.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste Termo de Referéncia e sua

proposta, assumindo com exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e

perfeita execu¢ao do objeto e, ainda:

9.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicdes, conforme especificacdes, prazo e local

constantes neste Termo de Referéncia, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual

constardo as indicacdes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia

ouvalidade.

9.3 Sem prejuizo do subitem acima, quando da emissaéo da Nota Fiscal pela CONTRATADA,

referente ao fornecimento dos produtos, esta também devera conter todas as informacées

como: numero do processo administrativo referente a dispensadelicitagéo, Nota de Empenho.

9.4 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com osartigos 12,

13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor(Lei n? 8.078, de 1990).

9.5 Substituir, no todo ou em parte, se o objeto for divisivel, 4s suas expensas, no prazo fixado

neste Termo de Referéncia, 0 objeto com avarias ou defeitos.

9.6 Comunicara Contratante, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas que antecedea data

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida

comprovacao.

9.7 Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, todas as condigées exigidas neste Termo de Referencia.

9.8 Indicar preposto para representd-la durante toda a execuc3o do contrato, devendo este

fornecer contato telefénico e endereco de correio eletrénico atualizados.

9.10 Formalizar dentincia & Contratante de qualquer ato praticado por servidor que frustre, ou

dificulte o cumprimento de suas obrigagées.

9.11 N&o permitir a utilizag3o de qualquer trabalho de menores de dezesseis anos de idade,

exceto na condicdo de aprendiz.

10. DA SUBCONTRATACAO
10.1 Ndo sera admitida a subcontratacao do objeto descrito neste termo.

11, DO PRAZO DE VALIDADE DO MATERIAL

11.1 O prazo de validade dos produtos nao poderaser inferior a 80% (oitenta por cento), do

periodo expresso na embalagemoriginal, a contar da data de recebimento.
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12. DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

12.1 Nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993, sera designado representante para

acompanhar fiscalizar a entrega dos produtos, anotando em registro proprio todas as

ocorréncias relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o

nome dos funciondrios eventualmente envolvidos e determinando o que for necessario a

regularizacdo de falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentosa autoridade

competentepara asprovidéncias cabiveis.

12.2 O recebimento de material de valor superior a RS 80.000,00 (oitenta mil reais) sera confiado

auma comissao de, no minimo,3 (trés) membros, designados pela autoridade competente.

12.3 A fiscalizagdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de

imperfeigdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, nao implica em co-

responsabilidade da Administracao ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com art.

70 da Lei n2 8.666, de 1993.
12.4 E vedado ao servidor designado para as atribuicdes de fiscalizagdo do contrato emanar

ordens que possam implicar, direta e ou indiretamente, a modificagao do objeto e quantidades

do ajuste, cuja decis’o compete exclusivamente ao gestor maximo do orgaéo, observadas as

disposigdesda Lei n° 8.666/1993.
12.5 A execucdo do contrato e a respectiva prestagdo dos servigos serdo acompanhadas e

fiscalizadas por servidores (Fiscal do contrato e substitutos) a serem designadospelo (a) Gestor

(a) da Secretaria Municipal de Saude, na condic¢ao de representantes da CONTRATANTE.

12.6 So atribuicgdes do Fiscal do contrato, entre outras:

12.6.1 Receber a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, bem como os demais

documentos exigidos no item 7 deste Termo de Referéncia e atestar a realizacéo dos

quantitativos, especificagdes, marcas e demais caracteristicas proposto pela CONTRATADA em

sua proposta inicial, para fins de liquidagao e pagamento.

12.6.2 Acompanhar a entrega dos produtos, rejeitando em parte ou no todo os que nao

apresentarem boa qualidade de fabricacdo, ou se a validade estiver inferior a 80% expresso na

embalagem de fabricacdo, bem como solicitar a sua retirada, sem Gnus para a Administracdo

Publica, caso este esteja fora da sua data de validade.

12.7 Cabe 4 CONTRATADAatender prontamente a quaisquer exigéncias da Fiscalizagao inerentes

ao objeto deste contrato, sem que disso decorra qualquer Gnus para a CONTRATANTE, nao

implicando a atividade de acompanhamentoe fiscalizagao em qualquer exclusdo ou redugéo da

responsabilidade da CONTRATADA,inclusive perante terceiros, por qualquerirregularidade e, na

ocorréncia desta, tampouco a co-responsabilidade da CONTRATANTEoude seus agentes.

12.8 As decisées e providéncias que ultrapassarern a competéncia do Fiscal do contrato e/ou de

seu Substituto serao encaminhadasporescrito ao (4) Gestor(a)da Secretaria Municipal de Saude,

em tempohabil para adocao das imediatas medidas saneadoras.
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13. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
13.1 Comete infragdéo administratisa nos termosda Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n° 10.520, de

2002, a Contratada que:

13.2 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da

contratacdo.

13.3 Ensejar o retardamento da execucdodoobjeto.

13.4 Fraudar a execugao do contrato.

13.5 Comportar-se de modoinidéneo.

13.6 Cometerfraudefiscal.

13.7 Ndo mantiver a proposta.

13.8 A Contratada que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem acimaficara

sujeita, sem prejuizo da responsabilidadecivil e criminal, 4s seguintes sancdes:

13.9 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos

significativos para a Contratante.

13.10 Multa moratoria de 3% (trés por cento) por dia de atrasoinjustificado sobre o valortotal

do contrato, até o limite de 10% sobre o valor da contratac&o, apds o que ensejara a rescisdo

contratual, sem prejuizo da aplicagao das correspondentes penalidades oriundas da rescisdo.

13.11 A partir do 52° dia de atraso, a Administrac3o Municipal poderd recusar 0 objeto

contratado, ocasiao na qual sera cobrada a multa relativa 4 recusa e ndo mais a multa didria por

atraso, ante a inacumulabilidade da cobranga.

13.12 Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-4 multa de 10% (dez por cento) sobre o

valor da contratacao.

13.13 Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo estabelecido no

subitem 14.11 deste Termo de Referéncia, as hipdteses em que a empresa vencedora nao

apresentar situacdo regular conforme exigéncias contidas neste Termo de Referéncia.

13.14 Em caso de inexecucao parcial, a multa, no mesmo percentual do subitem 14.11 seré

aplicada de forma proporcionala obrigacdo inadimplida.

13.15 Suspens&odelicitar e impedimento de contratar com o Municipio de Macapa/AP, pelo

prazo de até cinco anos, com fundamentonoart. 72 da Lei n2 10.520/2002.

13.16 Declaragdes de inidoneidade paralicitar ou contratar com a Administragdo Publica,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a

reabilitagéo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que seré concedida sempre

que a Contratadaressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

13.17 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a

Contratada que:

|. Tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquertributos.

ll. Tenha praticadoatosilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao.
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lll. Demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Administragaéo em virtude de atos

ilicitos praticados.

13.18 A aplicagdo de qualquerdas penalidadesprevistas realizar-se-4 em processo administrativo

que assegurara o contraditério e a ampla defesa 4 Contratada, observando-se o procedimento

previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999, sem prejuizo da

legislagao local, se houver.

13.19 A autoridade competente, na aplicagado das sancdes, levara em consideracao a gravidade

da condutadoinfrator, o cardter educativo da pena, bem como 0 dano causado a Administracao,

observado principio da proporcionalidade.

13.20 As penalidades serao obrigatoriamente registradas nos Sistemas Municipais de Cadastro

de Informacgées de empresas punidas, sem prejuizo de comunicagao aos sistemas estaduais e

federais, quandofor o caso.

 ee

14. DOTAGAO ORCAMENTARIA
14.1 Sera realizada nos moldes do art. 14 da Lei n° 8.666, de 1993 e suas alteragdes, Acao :

Enfrentamento e resposta rapida a pandemia da COVID 19 - programa 1030100071019 e

1030200071021, com valor estimado em RS 8.500.000,00 (Oito milhdes e quinhentosmil reais)

15. DISPOSIGOES GERAIS
15.1 Nos termos do art. 55, §22 da Lei n° 8.666/1993, as partes elegem o foro da cidade de

Macapa/AP, para dirimir eventuais conflitos que possam surgir durante a execugdo do ajuste,

salvo o disposto no §62 doart. 32 desta Lei2.

15.2 E dispensavel o "termo de contrato” e facultada a substituicdo prevista neste artigo, a

critério da Administragao e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega

imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais ndo resultem obrigagées futuras, inclusive

assisténcia técnica.

Macapa, 24 de marco de 2020.

    
  Diretora d

Decreto ne

a/SEMSA/PMM

9/2020 —- PMM
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A Coordenadoria de Gestao e Planejamento/SEMSA/PMM

Encaminho a Vossa Senhoria 0 processo 01518/2020/SEMSA/PMM — SIC 240876 para analise do

Termode Referéncia e cotagdo de prego.

Macapa - AP, 24/03/2020

ana Vedovelll

sucretaria Municipalde Saitde

‘Decreto n? 2.192/2018 - PMM
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i ~ Eldren Lage ~ Outlook

 

. Orcas 1
ENC: Cotacao de EPIs Prot518/309 |

A. |
Eldren Lage <eldrenlage@hotmail.com> |a‘etsone ee eee ofQua, 25/03/2020 16:51 L

Para: david@lidercomercio.com.br <david@lidercc
<contato@diacomex.com.br>

Icio,.com.br>; contata@diacomex.com.br  

QY aan

Pedido de Cotacdo Controlados 2020.docx;

(289KB)

 

Segue em anexo Pedido de Cotagao

Att.

Eldren Silva Lage

Subsecretario de Vigilancia em Satide de Macapa

 

De: Eldren Lage

Enviado: quarta-feira, 25 de marco de 2020 15.33

Para: anderson20a@hotmail.com <anderson20a@hotmail.com>; x-medic@hotmail.com <x-

medic@hotmail.com>; Giorgio Ferreira <distribu'

atlanticamdoscorrea@gmail.com <atlanticamedoscorre.

<nemias.rego@aliancamedicor.com.br>; compra

<compras@aliancamedicor.com.br>; CIRURGICA

Assunto: Cotacgao de EPIs

    joragfhos; jar@gmail.com>;

   
   

 

ail.com>; nemias.rego@aliancamedicor.corm.br

com.br

medicor.com>”

Boa tarde,

Solicito a cotagdo dos produtos em anexo,

Prazo de entrega da cotacao: 26/03/2020.

Att.

Eldren 7

 

3 Livre de virus. www.avast.com.

    hitps.‘/outlook.live.com/mail/0/sentitems/id/MOMKADAWATZi. HM VSLTAWCGSGAAAD 45% 2Bh9swlYudm



Fone:

 

Empresa:

Endereco:

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PEDIDO DE COTACAO

    
  

FOLHA _

——

 

  
7 we cK

FBCA

 

 

 

Solicitamos a Vossa Senhoria, apresentagdo de Proposta Comercial conforme especificacgao

do objeto a ser adquirido pela Secretaria Municipal de Satide — SEMSA conformeabaixo:

[rem
 

ESPECIFICACAO QUANT.
VALOR

UNITARIO R$

VALOR
TOTAL RS
 

1 Acido Peracético 0,2% em solucao pronta para uso,

acompanhado de —coadjuvante/adjuvante conforme

constar na formulagao do produto (ativador/inibidor de

corrosao), aco em aproximadamente 10 minutos

(conforme rec. 35/2010). Galéo de 5 litros,

acompanhado defita reagente especifica do produto

ofertado. :

100

 

Alcool em gel - teor alcodlico 70% v/v, composi¢ao

basica com emoliente. forma farmacéutica gel frasco

500 ml com tampa com dispositivo, spray. O lote e a

data de validade deverao vir impressos no rotulo

10.000

 

Alcooletilico 70 GL liquido inflamavel - acondicionado

em frasco de 1 litro, contendo em seurotulo, n.° de

registro no ministério da satide, dados do fabricante,

nomedo responsavel técnico, n.° de lote e validade do

produto.

20.000

 

Alcool etilico 92.8 GL liquido inflamavel  -

acondicionado em frasco de | litro, contendo em seu

rétulo, n.° de registro no ministério da satide, dados do

fabricante, nome do responsdvel técnico, n.° de lote ¢

validade do produto.

5.000

 

‘Avental descartavel Tam. M Avental descartavel.

Fabricados em polipropileno (TNT - Tecido Nao

Tecido). Facil manuseio, oferece protegao ao usuario

criando uma barreira contra contaminagao cruzada,

poluigdo ambiente e fluido corporais, além de

higienizagdo em locais que necessitam de cuidados

especiais.

120.000

   Avental descartavel Tam. G Avental descartavel,

Fabricados em polipropileno (TNT - Tecido Nao

Tecido). Facil manuseio, oferece protegdo ao usuario

criando uma barreira contra contaminagdo cruzada,

poluigao ambiente e fluido corporais, além de

higienizagdo em locais que necessitam de cuidados

especiais.
  120.000   
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Frasco coletor empolipropileno com tampa rosca,
capacidade 80 ml, cortransparentee estéril.

Unid. 10.000
 

  
Frasco coletor em polipropileno com tampa rosca,

_capacidade80 ml, cor transparente, naoestéril.
Unid. 50.000
 

 

sorro cirurgico descartavel - Confeccionada em falso
tecido (a base de fibras de polipropileno) hipoalérgica,
branca, 30 gramas, microperfurada  permitindo
ventilagaéo adequada, com eldstico nas extremidades,
formato anatémico redondo. Embalados em caixas
dispenser Box com 100  unidades, constando
externamente os dados de identificagdo e procedéncia,
cor, gramatura, dimensdes, NR, de lote, data de

fabricagao e validade com elastico tipo touca cirtrgico.

PCT 1.000

 

10 Luvacirtrgica estéril n.° 6,5 - Confeccionada em latex

natural. formato anatémico, com bainha, com textura
uniforme, lubrificada com p6 atoxico. O produto deve
ser hipoalergénico e a concentragao deproteinas inferior
a 189 ug/g de luva, atestado por laudo analitico. Cada
par de luvas deve estar em embalagem dupla, sendo a

interna um envelope identificando a mao direita e

esquerda, com os punhos e polegares dobrades
adequadamente, a embalagem externa em papel grau

cirtirgico, trazendo externamente os dados de
identificagao, procedéncia, ntimero de lote, método, data

¢ validade de esterilizagao, data de fabricagao, prazo de
validade e ntimero de registro no Ministério da Satide e
Ministério do Trabalho e estar conforme a NBR 13391 €
RDC n.° 5 de 15/02/2008. O prazo de validade minimo
devera ser 2 anos.

 

Par 60.000

 

11 Luva para procedimentos nao cirirgicos, ambidestra

para procedimentos nao cirtirgicgs, nao estéril,

descartavel, tamanho P. Confeccionadas em latex
natural flexivel, deverdo ser levemente lubrificadas com
po absorvivel atéxico. Deverao vir em caixas tipo

“dispenser box” com abertura que permita a retirada das

luvas uma a uma. Embalagem resistente de modo a
assegurar protecdo do produto até 0 momento de sua

utilizagao e trazendo externamente os dados de

i o, procedéncia, ntimerode lote, método, data
de fabricagaio e prazo de validade e nimero de registro

no Ministério da Satide e Ministério do Trabalho e estar
conforme a NBR 13392 e RDC n.° 5 de 15/02/2008. O
prazo de validade minimo deveser de 2 anosa partir da
data de entrega. Caixa com 100 luvas.

 

Caixa 15.000

 

12 | Macacdo Descartavel em TNT, Tamanho Unico, cor
branca, fechamento em botdes.

Unid.
1.000
 

3   Macacfo para lavagem, confeccionado em PVC dupla
face com tramas em nylon, com capuz acoplado,
fechamento frontal primario por ziper e fechamento

secundario em pala com quatro botdes de pressdo
plasticos; espessura de 0.40 a 0.42 mm; possuir luvas e

botas de PVC, acopladasatravés de soldaeletrénica.  Unid.  200  
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14 Mascara cirtrgica descartavel com elastico, modelo
retangular, sanfonada com clip nasal. Confeccionada em
material atoxico, macio, sem emendas, manchas ou
furos. Formada por 3 camadas de polipropileno e um
filtro de celulose e poliéster que assegure a filtragem de

pelo menos 95%das particulas com tamanhoentre | e 2
ut, atestado por laudo analitico. Com bordas bem
acabadas, com  elasticos nas extremidades
proporcionando ajuste perfeito. Embalada conforme a
praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de

identificagéo, procedéncia, numero de lote, data de

fabricacfio, prazo de validade e nimero de registro no

Ministério da Satide. O prazo de validade minimo deve

ser de 2 anosapartir da data de entrega.

Unid.

 

a5 Mascara descartavel N95, com filme loncet, 4 camadas
de fibras sintética, clip nasal de aluminio,tiras elasticas

p/ pressaio anatémica,filtro bacteriano para particulas
de 0,3 micron. Embaladas individualmente e registro na
ANVISA, NR CA/MT

Unid.

 

16 O Termémetro digital laser infravermelho, infantil e
adulto para medigdo de testa, com alarme, medigao a
distancia e memoria para no minimo 10 medigdes e
escala até 50C no minimo. Alimentagao de 2 pilhas
AAA.

Unid.

 

17

18

Oculos de protecdo/seguranga em _policarbonato
resistentes a impacto e choques fisicos de materiais
s6lidos e liquidos como: fragmentos de madeira, ferro,

respingos de produtos dcidos, cdusticos, entre outros.

Visor curvo para protecgdo lateral. Armagao preta
presa altamente resistente. Apoio nasal no proprio

| policarbonato para maior conforto na uso. Hastes tipo

espatula com ajuste de comprimento para melhor
conforto do usuario. Protec&o contra raios UVA e
UVB. Acompanha_cordao_de seguranga.

Unid.

 

Papel grau cirtrgico tamanho 15emx100m: embalagem

flexivel composta porfilme laminadotransparente, com

4 camadas empoliéster e polipropileno (PET/PP de

57g/m) e papel grau cirtirgico de 60g/m de selagem

direta, impresso com  indicadores quimicos para
monitoragao do processo deesterilizagdo. De acordo

comas exigéncias da norma NBR12946/14707.

Rolo

 

19 Papel grau cirirgico tamanho 30cmx100m: embalagem
flexivel composta porfilme laminadotransparente, com

4 camadas empoliéster e polipropileno (PET/PP de
57g/m) e papel grau cirirgico de 60g/m de selagem

direta, impresso com indicadores quimicos para

monitoragdo do processo de esterilizagdéo. De acordo

com as exigéncias da norma NBR12946/14707.

Rolo

 

20  Protetor facial de seguranga, constituido de carneira de
plastico ajustavel e visor transparente incolor com cerca
de 195 mmdelargura ¢ 200mm(8") de altura, o visor é

preso a coroa por meio derebites metilicos.

 

 Unid.

 

Se.

Av. General Osdério, 365 — Laguinho —- Macapa— Amapa

Sebrae,

\< Emproondedor  
    
eam PREFEITURA
was, MACAPA



MUNICIPIO DE MACAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

 

 

Termémetro clinico digital axilar, oral e retal, com alarme
sonoro, leitura rapida, memoria da Ultima leitura, alarme de

 

   adicionais 100% fibras celuldsicas.

2 febre, com estojo com capa,precistio de 0,1 C, facil uso, emite Unid. 2.500
som deleitura. Garantia de 2 anos.
Toalha de papel, em folha dupla e picotada, tamanho

22 aproximado de 20x20cm em pacote com2 rolos,caracteristicas PCT 3.000    
Solicitamos que conste na proposta as seguintes informacées:
Prazo de Validade minimade 6Cdias;
Prazo de Entrega da proposta 05 diastteis;

Endereg¢opara entrega da proposta: Av. General Osério n° 365 Bairro laguinho.

Macapa, 24 de marco de 2020.

Avenida General Osério, 365 — Centro— Macapa— Amapa Fone:(96) 98802-8122Site:

MACAPA
 . t

semsa@macapa.ap.gov.br
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a i
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1 Ase ee  

Solicitamos a Vossa Senhoria, apresentacao de Proposta Comercial conforme especificacdo do objeto a
ser adquirido pela Secretaria Municipal de Saide

ITEM ESPECIFICACAO

~ SEMSA conformeabaixo:

UND

 

QUANT,
~~ VALOR

 

‘|VALOR
UNITARIORS | TOTALRS
 

on

Acido Peracético 0,2% em solugéo pronta para uso,
acompanhado de coadjuvante/adjuvante conforme constar
na formulagao do produto (ativador/inibidor de corrosio),
agdo em aproximadamente 10 minutos (conforme rec.
35/2010). Galao de

5

litros, acompanhado defita reagente
especifica do produto ofertado.

 

|Galao | 100 |

1
|

 

02

Alcool em gel - teor alcodlico 70% v/v, composi¢ao basica
com emoliente, forma farmacéutica gel frasco S00 mi com
tampa com dispositivo spray. O lote e a data de validade
deveraovir impressos no rétulo

Frasco 10.000

 

 

Alcool etilico 70 GL liquido inflamavel - acondicionado em
frasco de 1 litro, contendo em seu rétulo, n.2 de registro no

| ministério da satide, dados do fabricante, nome do
__fesponsaveltécnico,n.? de lote e validade do produto. 3

{
| Litro

 
20.003

 Alcooletilico 92,8 GL liquido inflamavel - acondicionado em
frasco de

1

litro, contendo em seu rétulo, n.2 de registro no
ministério da sadde, dados do fabricante, nome do
responsaveltécnico,n.? de lote e validade do produto.

Litro

 

0s

Avental descartaével Tam. M Avental descartavel, Fabricados
em polipropileno (TNT - Tecido No Tecido). Facil manuseio,
oferece protecdo ao usuario criando uma barreira contra
contamina¢do cruzada, poluigac ambiente e fluido corporais,
além de higienizacdo em. locais que necessitam de cuidados

Lespeciais.

 

Unid. | 120.000

 

06

 

Avental descartavel Tam. G Avental descartavel, Fabricados
em polipropileno (TNT- Tecido N&o Tecido). Facil manuseio,
Oferece protecdo ao usudrio criando uma barreira contra
contaminagao cruzada, poluicdo ambiente

e

fluido corporais, |
além de higienizac3o em locais que necessitam de cuidados |
especiais. oe
Frasco coletor em polipropileno com tampa
capacidade 80 ml, cor transparentee estéril.

 
rosea,

 
Unid. | 120.000

10.000

 

08
capacidade 80 mi, cor transparente,naoestérii. 50.000 |
 

09

___|constando _externamente_os dados_de_identificagio_e|

Gorro cirurgico descartavel - Confeccionada em falso tecido
{a base de fibras de polipropileno) hipoalérgica, branca, 30

| Bramas, microperfurada permitindo ventilacio adequada, |
| com elastico nas extremidades, formate anaio edondo.
| Embalados em caixas dispenser Box com 160 unidades,

  
  

Unig. |

i

PCT

 

1.000 |

cope erterrerg ectaati



gu
  procedéncia, cor, gramatura, dimensdes, lote, data de

   

“ASA 7

  
eielia ;] a| | fabricac3o e validade com elastico tipo touca cirtirgico. P.ot_4513 y)ge0,luva cirurgica estéril n.2 6,5 - Confeccionada em latex fis. 57 im

10

natural, formato anatémico, com bainha, com textura
uniforme,lubrificada com pé atéxico. O produto deve ser

| hipoalergénico e a concentra¢do de proteinasinferior a 189
ug/g de luva, atestado por laudo analitico. Cadapar de fuvas
deve estar em embalagem dupla, sendo a interna um
envelope identificando a mao direita e esquerda, com os
punhose polegares dobrados adequadamente, a embalagem
externa em papel grau cirtirgico, trazendo externamente os
dados de identificacao, Procedéncia, numero de lote,
método, data e validade de esterilizacdo, data de fabricacao,
prazo de validade e numero de registro no Ministério da
Saude e Ministério do Trabalho e estar conforme a NBR
13391 e RDC n.2 5 de 15/02/2008. O prazo de validade
minimo deverd ser 2 anos.

Par 60.000

 

 Luva para procedimentos n3o cirdrgicos, ambidestra para
procedimentos nao cirtrgicos, n3o estéril, descartavel,
tamanhoP.Confeccionadas emlatex natural flexivel, deveraio
ser levemente lubrificadas com pd absorvivel atoxico.
Deverdovir em caixas tipo “dispenser box" com abertura que
permita a retirada das luvas uma a uma. Embalagem
resistente de modo a assegurar protec3o do produto até o
momento de sua utilizagdo e trazendo externamente os
dados de identificacio, procedéncia, ntimero de lote,
método,data de fabricacao e prazo de validade e nimero de
registro no Ministério da Saude e Ministério do Trabalho e
estar conforme a NBR 13392 e RDC n.2 5 de 15/02/2008. 0
prazo de validade minimo deve ser de 2 anos a partir da data
de entrega. Caixa com 100 luvas. reesei
Macacdo Descartdvel em TNT, Tamanho Unico, cor branca,
fechamento em botées.

Caixa |

 
15.000

 

 

13

14

Macacéo para lavagem, confeccionado em PVC dupla face
com tramas em nylon, com capuz acoplado, fechamento
frontal primério por ziper e fechamento secundario em pala
com quatro botées de pressdoplasticos; espessura de 0,40a
0,42 mm; possuir luvas e botas de PVC, acopladasatravés de
solda eletrdnica.

Unid. 200 |  
 Mascara cirdrgica descartavel com elastico, modelo
| fetangular, sanfonada com clip nasal. Confeccionada em
material atdxico, macio, sem emendas, manchas ou furos.
Formada por 3 camadasde polipropileno e um filtro de
celulose e poliéster que assegure a filtragem de pelo menos
‘95% das particulas com tamanhoentre 1 e 2, atestado por
laudo analitico. Com bordas bem acabadas, com elasticos
nas extremidades proporcionandoajuste perfeito, Embalada
conformea praxe do fabricante, trazendo externamente os  

fabricago, prazo de validade e numero de registro no
Ministério da Saude. O prazo de validade minimo deve ser de
2 anos a partir da data de entrega.

dados de identificagdo, procedéncia, nimero de lote, data de |

Unid.

 
 

15

Mascara descartével N95, com filme loncet, 4 camadas de
fibras sintética, clip nasal de aluminio, tiras eldsticas p/
pressdo anatémica,filtro bacteriano para particulas de 0,3

| micron. Embaladasindividualmentee registro na ANVISA, NR
| CAIMT

memoria para no minimo 10 medigées e escala até SOC no
minimo. Alimentagdo de 2 pilhas AAA. | O Termémetro’digital laser infravermelho, infantil e adulto |

| Para medic&o de testa, com alarme, medicSo a distancia e

 

  
 

||

 



 

SrdSA }
 Oculos de protecio/seguranca em policarbonatoresistentes

a impacto e choquesfisicos de materiais sélidos e liquidos
como:fragmentos de madeira, ferro, respingos de produtos
acidos, cdusticos, entre outros. Visor curvo para protecio |
lateral. Armacado preta presa altamente resistente, Apoio |
nasal no préprio policarbonato para maior conforto no uso. i
Hastestipo espatula com ajuste de comprimento para melhor
conforto do usudrio. Protegio contra raios UVA e UVB.
Acompanha_cordio de seguranca.

 

2.500 |

 

 

 

com indicadores quimicos para monitorac30 do processo de

Papel grau cirtrgico tamanho 15cmx100m: embalagem
flexivel composta por filme laminado transparente, com 4
camadas em poliéster e polipropileno (PET/PP de 57g/m) e |
papel grau cirdrgico de 60g/m de selagem direta, impresso

esterilizagdo. De acordo com as exigéncias da norma
NBR12946/14707.

Rolo

 
1.000

 

 

19

Papel grau cirtirgico tamanho 30cmxiddm: embaiagem
flexivel composta por filme laminado transparente, com 4
camadas em poliéster e polipropileno (PET/PP de S7g/m) e
papel grau cirdrgico de 60g/m de selagem direta, impresso
com indicadores quimicos para monitorac3o do processo de
esterilizagéo. De acordo com as exigéncias da norma
NBR12946/14707.

Rolo

 
 

20

Protetor: facial de seguranca, constituido de carneira de
plastico ajustavel e visor transparente incolor com cerca de
195 mm de largura e 200mm (8") dealtura, o visor é preso a
coroa por meio de rebites metalicos.

Unid.

  Termémetro clinico digital axilar, oral e retal, com alarme
sonoro, leitura répida, memoria daultimaleitura, alarme de
febre, com estojo com capa, preciso de 0,1 C, facil uso. |

|
emite som deleitura. Garantia de 2 anos. {

Unid.

 

 

  Toalha de papel, em folha dupla e picotada,tamanho
aproximado de 20x20cm em fpacote com 2. rolos,
caracteristicas adicionais 100% fibras celuldsicas._  PCT   

Solicitamos que conste na proposta as seguintes informagdes:

Prazo de Validade minima de 60dias;
Prazo de Entrega da proposta 05diasuteis;

Endereco para entrega da Proposta: Av. General Osorio n? 365 Bairro laguinho.

Macapa, 24 de marco de 2020.
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    BUINOCIO,
Hospitalar Ltda®

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA

‘SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAPA- SEMSA

PROPOSTA DE PRECOS

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA: EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA
(CGC/CNPI:07.329.169/0001-39
ENDERECO:AV PRESIDENTE VARGAS, 1947 - CENTRO Fone/Fax: 96 3223-1040
CONTA CORRENTE N®: 6590-8 BANCO: BANCO DO BRASIL AGENCIAN®: 4544-5

(DADOSDOREPRESENTANTEPARA ASSINATURA DO CONTRATO:
REPRESENTANTE: NIVALDOARANHA DA SILVA
CPE N®: 125,556,062-20
CIN®: 212271 -AP
Apresentamosnossaproposta para Aquisi¢Go de Correlatospara unidades hospitalares, conformeabaixo:

peor.

 

Lote Descrigao ‘UND [Quantidade Valor Unit. Valor Total
 

[Acido Peracético 0,2% em solugo pronta para uso, acompanhado de
lcoadjuvante/adjuvante conforme constar na formula¢3o do produto

1 _|(ativador/inibidor de corrasso}, ago em aproximadamente 10 minutos (conforme Galo 100 R$ 299,00 RS
rec. 35/2010). Gallo de 5 litros, acompanhado de fita reagente especifica do
produto ofertado,

29.900,00

 

[Aicool em gel - teor alcodlico 70% v/v, composi¢ao basica com emoliente, forma
2 |farmacéutica gel frasco 500 ml com tampa. O lote e a data de validade deverio vir Frasco 10.000 R$ 27,00] RS

jimpressos no rétulo
270.000,00
 

[Alcoot etilico 70 GL liquido inflamavel - acondicionado em frasco de 1 litro,
3 |contendo em seu rétulo, n.2 de registro no ministério da sadde, dados do} Litro 20.000 R$ 11,00] RS

{fabricante, nomedo responsavel técnico, n.2 de lote e validade do produto.
220.000,00
 

JAvental descartavel Tam. M Avental descartavel, Fabricados em polipropileno
(TNT - Tecido Nao Tecido). Facil manuseio, oferece proteco ao usudrio criando
Juma barreira contra contaminaco cruzada, poluic3o ambientee fluido corporais,
jalém de higienizago em locais que necessitam de cuidados especiais.

Unid. 12.000 |R$ 6,80] RS 81.600,00

 

[Avental descartavel Tam. G Avental descartavel, fabricados em polipropileno (TNT |
Tecido N3o Tecido). Facil manuseio, oferece protec3o ao usuario criando uma

barreira contra contaminacao cruzada, poluic3o ambiente e fluido corporais, além
[de higienizaco em locais que necessitam de cuidados especiais.

uni. 12.000 RS 6,80] RS

 

81.600,00

 

|Gorro cinirgico descartével - Confeccionada em falso tecido (a basede fibras de
polipropileno) hipoalérgica, branca, 30 gramas, microperfurada permitindo
\ventilacao adequada, com eldstico nas extremidades, formato anatémico redondo.
JEmbalados em caixas dispenser Box com 100 unidades, constando externamente
los dados de identificacao e procedéncia, cor, gramatura, dimensées, NR,de lote,
‘data defabricagao e validade com eldstico tipo toucacinirgico.

pcr 1.000 R$ 59,00 |RS 59.000,00

 

Luva cirtirgica estéril n.2 6,5 - Confeccionada em létex natural, formato
Janatémico, com bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos,
ldeve ser antiderrapante e apresentar elasticidade, resistencia a tragdo e
sensibilidade tatil compativeis com a finalidade, \ubrificada com pé atéxico. O
produto deve ser hipoalergénico e a concentrasao de proteinasinferior a 189 ug/g
[de luva, atestado por laudo analitico. Cada par de luvas deve estar em embalagem
|dupla, sendo a interna umenvelope identificando a mio direita e esquerda, com
Jos punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o
‘calamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirirgico ou
papel grau cirdrgico e filme pléstico, com selagem eficiente que garanta a
integridade do produto até o momento de sua utilizag3o, permita a abertura e
transferéncia com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de
identificacao, procedéncia, nimero de lote, método, data e validade de
lesterilizaco, data de fabricac3o, prazo de validade e nimero de registro no
IMinistério da Satide e Ministério do Trabatho e estar conforme a NBR 13391 ¢ RDC
n.2 5 de 15/02/2008.0 prazode validade minimo deverd ser 2 anos.

 

150.000,00

 

lLuva para procedimentos no cirtirgicos, ambidestra para procedimentos nio
cintirgicos, nao estéril, descartavel, tamanho P. Confeccionadas em latex natural
flexivel, com bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, com
perfeita adaptacio a0 formato anatémico da mao e ajuste ao antebraco,
lelasticidade e resisténcia compativeis com a finalidade, deverdo ser levemente
lubrificadas com pé absorvivel atéxico. Deverdo vir em caixas tipo “dispenser box”

11. |com abertura que permita a retirada das luvas uma a uma. Embalagem resistente Caixa 15.000 R$ 35,00 R$
lde modo a assegurar protec3o do produto até 0 momento de sua utilizac3o e
trazendo extemamente 0s dados de identificacao, procedéncia, nimero de lote,
Imétodo, data de fabricacio e prazo de validade e numero de registro no
Ministério da Satide e Ministério do Trabalho e estar conforme a NBR 13392 e RDC
In.2 5 de 15/02/2008. 0 prazo de validade minimo deve ser de 2 anos a partir da
[data de entrega. Caixa com 100 luvas.      525.000,00   

MATRIZ—CNPJ: 07.329.169/0001.-39 Insc. Estadual: 03.028503-8insc. Suframa: 101316500. Av Presidente Vargas, 1947 Centro—CEP: 68.900-170Macapé-Am:
3223-7448E-mail: matriz@equinociohospitalar.com.br
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Mascara cirdrgica descartdvel com eldstico, modelo retangular, sanfonada com clip
nasal. Confeccionada em material atéxico, macio, sem emendas, manchas ou
[furos. Formada por 3 camadas de polipropileno e um filtro de celulose e poliéster
que assegurea filtragem de pelo menos 95% das particulas com tamanho entre 1
Je 2p, atestado por laudo analitico. Com bordas bem acabadas, com elasticos
nas extremidades proporcionando ajuste perfeito. Embalada conforme a praxe do
|fabricante, trazendo externamente os dados de identificacao, procedéncia, nimero
ide lote, data de fabricac3o, prazo de validade e numero de registro no Ministério
Jda Sade. O prazo de validade minimo deve ser de 2 anos a partir da data de
lentrega,

 

Unid. 800.000 RS 3,98 R$ 3.184.000,00

 

a5
[Mascara descartavel N95, com filme loncet, 4 camadas de fibras sintética, clip
nasal de aluminio, tiras eldsticas p/ pressSo anatémica, filtro bacteriano para
particulas de 0,3 micron. Embaladas individualmente e registro na ANVISA, NR
CAT

 

unid. 30.000 R$ 35,00 RS 1.050.000,00

 

7

 

(Oculos de proteco/seguranca em policarbonato resistentes a impacto e choques
fisicos de materiais sélidos e liquidos como: fragmentos de madeira, ferro,
respingos de produtos dcidos, cdusticas, entre outros. Visor curvo para protecdo
lateral. Armag3o preta presa altamente resistente. Apoio nasal no préprio —Unid. 2500 R$ 9,90] RS 24.750,00
policarbonato para maior conforto no uso. Hastes tipo espatula com ajuste de
Icomprimento para melhor conforto do usuario. Proteco contra raios UVA e UVB.
lAcompanha_cordio de seguranca.
 

Papel grau cindrgico tamanho 15cmx100m: embalagem flexivel composta por filme
laminado transparente, com 4 camadas em poliéster e polipropileno (PET/PP de
57g/m) e papel grau cirtirgico de 60g/m de selagem direta, impresso com Rolo 1.000 RS 88,00 RS 88.000,00
indicadores quimicos para monitorac3o do processo de esterilizag3o. De acordo
[com as exigéncias da norma NBR12946/14707.
  Papel grau cirdrgico tamanho 30cmx100m:embalagem flexivel compasta por filme

liaminado transparente, com 4 camadas em poliéster e polipropileno (PET/PP de
157g/m) @ papel grau cirirgico de 60g/m de selagem direta, impresso com Rolo 600 R$ 180,00 RS 108.000,00
indicadores quimicos para monitorago do processo de esteriliza¢o. De acordo
[com as exigéncias da norma NBR12946/14707.
 

Protetor facial de seguranca, constituido de carneira de plastico ajustavel e visor
transparente incolor com cerca de 195mm de fargura e 200mm (8") de altura, | —Unid. 150 RS 98,00 RS 14.700,00
visor e preso a coroa por meio de rebites metalirgicos
       yor _[R$ __5.886.550,00
 

 

Validade da proposta: 10 DIAS
Condigdo de Pagamento: A VISTA

Macapa, 26 de marco de 2020.
Declaramos que os precos contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como:custos diretos e
indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdencidrios, seguros, taxas, lucro e outros necessérios a0
cumprimentointegral do objeto, sendo quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da
proposta ou incorretamente cotados, considerados inclusos nos precos, ndo podendo ser cogitado pleito de
acréscimo, a esse ou qualquer titulo,devendo o objeto ser fomecido sem énus adicional.

   

  

Itens em estoque de entrega imediata .
‘ACIDO PERACETICO....16 UNIDADES
ALCOOLGEL SOOML......1200 UNIDADES

Jo&o Rodrigues
CPF 815 338.702-25

Gereete AdministratiwoMASCARAPFF2.........30,000 UNIDADES Equinécio Hospitalar LiasOCULOS DE SEGURACA.....2500 UNIDADES

MAIS ITENS PRAZO DE ENTR: AEMI
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Comprovante deInscrigao e de Situagao Cadastral

Contribuinte,   Confira os dados de Identificagdo da Pessoa Juridica e, se houver qualquerdivergéncia, providen
RFBa suaatualizacao cadastral.

 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRONACIONALDA PESSOAJURIDICA
 

   
 

MOMERO DE INSERIGAG COMPROVANTEDEINSCRICAO E DE SITUAGAO| 2x7A05 scrTuRA
07.329.169/0001-39 19/04/2005MATRE CADASTRAL

NOWE ENPRESARIAL
EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA
 

 TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOMEDE FANTASIA)
EQUINOCIO HOSPITALAR
‘CODIGO E DESCRIGAODA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

 

 

 

 

‘CODIGO E DESCRICAODASATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS.
33.12-1-03 - Manutengao e reparacdo de aparelhoseletromédicos eletroterapéuticos e equipamentos de irradiagao
36.00-6-01 - Captaco,tratamento distribuico de agua
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtosalimenticios nao especificados anteriormente
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentose materiais para uso médico,cirtirgico, hospitalare de laboratérios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de préteses artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontolégicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentosdeinformatica
46.64-8-00 - Comércio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentospara uso odonto-médico-hospitalar; partes e
pecas
47.71-7-02 - Comércio varejista de produtosfarmacéuticos, com manipulacaode férmulas
49.30-2-01 - Transporte rodoviario de carga,exceto produtos perigosos e’mudancas,municipal
49.30-2-02 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas,intermunicipal, interestadual e
internacional
52.11-7-01 - Armazénsgerais - emissao de warrant
86.50-0-02 - Atividadesdeprofissionais da nutricao
86.50-0-07 - Atividadesdeterapia de nutricao enteral e parenteral
86.60-7-00 - Atividades de apoio a gestdo de sauide
71.19-7-99 - Atividadestécnicas relacionadas  engenharia e arquitetura nao especificadas anteriormente
71.20-1-00 - Testes e andlisestécnicas
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentoscientificos, médicos e hospitalares, sem operador

 

 

 

 

‘CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
 

 

   
 

     
 

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO
R SAO JOSE 1710 ALTOS

CEP BAIRROIDISTRITO MUNICIPIO UF
68.900-902 CENTRO MACAPA AP.

ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE   
 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
 

 ‘SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 19/04/2005

‘MOTIVODESITUAGAO CADASTRAL
 

 

 

 ‘SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL        
Aprovadopela Instrugao Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 14/08/2017 as 17:47:25 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/1
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ESTADO DO AMAPA RESINATORA

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO™~
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
  

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS

AOS TRIBUTOS ESTADUAISE DE DiVIDA ATIVA DO ESTADO

Nome/RazaoSocial: EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA

Enderego: PRESIDENTE GETULIO VARGAS,1947

Bairro: CENTRAL

Municipio: MACAPA

CEP: 68900-070

Complemento:

Inscr. Estadual: 03.028503-8

CNPJ/CPF: 07.329.169/0001-39

Situagao Cadastral: ATIVO

Ressalvadoo direito de a Fazenda Publica do Estado do Amapa cobrar quaisquerdividas

de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é

certificado que constam pendéncias em seu nome,relativas a créditos tributarios administrados

pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ)e/ou inscrigdes em Divida Ativa do Estado junto
a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) com exigibilidade suspensa, nos termosdo art. 151 da

Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Cédigo Tributario Nacional (CTN).

Esta certid&o refere-se exclusivamente a situacao do sujeito passivo no ambito da SEFAZ

e da PGE registrados no Sistema de Administragao Tributaria Estadual - SATE.

Esta Certidao é valida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissao.

Emitida a 08:27:16 do dia 18/03/2020.

Codigo de controle da certidao: 247E.2E33.ED65.5C88.

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento

Certidao de Débito emitida via ‘Internet’.



   5 a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA~~

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Av Procépio Rola, 166 - CENTRO - MACAPA

CNPY: 05.995.766/0001-77

CERTIDAO NEGATIVA
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

  
Codigo de Cadastro

000152237
Contibuinte CPFICNPS
EQUINOCIO HOSPITALARLTDA 07.329.169/0001-39
Logradouro Nimero Compiemento
av Av Presidente Getulio Vargas 1947 ALTOS
Bairo cep
CENTRAL 68900070
Cidade . uF
MACAPA AP

CERTIFICO,para os devidosfins, a pedidovia internet, que revendo os assentamentosexistentes nesta Seca, deles
verifiquei constar que 0 contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erario Municipal, até a presentedata,
relativamente ao Tributos Municipais. ATENGAO: Fica ressalvado 0 direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer
tempo,créditostributarios que venham a ser apurados

Emitida as 08:27:57 do dia 18/03/2020

Valida até 17/04/2020

Codigo de Controle da Certidao/Numero 5068CB468D832158

Certidao emitida gratuitamente.

Atengao qualquer rasura ou emendainvalidaré este documento.



    Prot,

Fis,
MINISTERIO DA FAZENDA oe —
Secretaria da Receita Federal do Brasil \, Sane ASS,
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional INae Aaeeet, ——

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS

FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 07.329.169/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acimaidentificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Cédigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideragaoparafins de certificagao da regularidadefiscal, ou ainda nao vencidos;e

2. nao constam inscrigdes em Divida Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nosarts. 205 e 206 do CTN,este documento tem os mesmosefeitos da certidao

negativa.

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suasfiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgdose fundos ptiblicos da administragaodireta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passivo no 4mbito da RFB e da PGFNe abrangeinclusive as contribui¢des sociais previstas

nasalineas ‘a’ a 'd' do paragrafo Unico doart. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagado de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos<http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgin.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base naPortaria Conjunta RFB/PGFNn° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 08:19:40 do dia 31/01/2020 <hora e data de Brasilia>.
Valida até 29/07/2020.
Cédigo de controle da certidao: FSDA.A320.1986.C744
Qualquer rasura ou emendainvalidara este documento.



   

 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 07.329.169/0001-39

Certidao n@: 191183041/2019

Expedigao: 05/12/2019, Aas 09:30:46
Validade: 01/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigao.

Certifica-se que EQUINOCIO HOSPITALAR LIDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o ng

07.329.169/0001-39, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugdo Administrativa n2 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estado atualizados até 2 (dois) dias

anteriores & data da sua expedicao.
No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relacao
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.
A aceitagao desta certiddo condiciona-se a verificagao de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMACAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificagaéo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagées
estabelecidas em sentenga condenatériéa transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honordérios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugao de acordos firmados perante o Ministério Ptblico do
Trabalho ou Comissao de Conciliaga&o Prévia.
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CAIXA
Certificado de Regularidade

do FGTS - CRF

Inscrigdo:

—

07.329.169/0001-39

Razdo Social :eQUINOCIO HOSPITALARLTDA

68900-070
Endereco: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS 1947 / CENTRAL/ MACAPA/ AP /

m0|
As \

a

Pges /8a
e(pe

 

. y
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(A Caixa Econémica Federal, no uso da atribuigaéo que lhe confere o Art.

7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o

Fundo de Garantia do Tempode Servico - FGTS.

decorrentes das obrigacdes com o FGTS.

Validade: 14/03/2020 a 12/04/2020

Certificagao Namero: 202003 1404265553076241

Informagao obtida em 18/03/2020 08:28:02

www.caixa.gov.br 
© presente Certificado ndo servira de prova contra cobranca de

quaisquer débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta

condicionada a verificagio de autenticidade no site da Caixa:  
 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jst
uw
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO:

Como é do seu conhecimento o Decreto n2 1.692/2020 — PMM de 18 de marco de 2020

declarou Situacao de Emergéncia no Municipio de Macapa, bem comoque fosse adotado

todas as medidas de prevengao ao contagio e de enfrentamento e contingenciamento, no

ambito do Poder Executivo do Municipio de Macapa, devido a pandemia mundial de doenca

infecciosa viral respiratoria causada pelo agente Coronavirus (COVID-19), visando a

necessidade do emprego urgente de medidas de prevengao, controle e contengao de riscos,

danos e agravos a satide publica, em observancia a Lei Federal n° 13.979, de fevereiro de

2020, faz-se necessaria a aquisicdo de equipamentos de proteg&o individual - EPis que

garantam aosprofissionais de satide lotados nas Unidades de Saude condicdes adequadas

de trabalho, de forma a preveni-los de contaminagées.

Entretanto, diante do gravissimo quadro enfrentado em todo o mundo, sendo que em

marco de 2020 o Site G1, Programa Bem Estar publicou o grande aumento de pessoas

infectadas em todo o mundo com mais de 30 mil mortes, equipamentostais como mascaras,

luvas, aventais primeiro tiveram grande aumento ce demanda e com consequente aumento

de precos em seguida esgotaram-se rapidamente, conforme demonstrado em reportagens

diversas, expondo os agentes publicos ao risco de contaminagao.NoBrasil, nesta data j4 sdo

4.256 casos e 136 mortesregistradas pelo Ministério da Satide com previsdo de crescimento

exponencial ao longo dos mesesde abril e maio de 2020.Tal situacdo levou fornecedores de

EPls a esgotarem seus estoques para mercadosprivado e publico e, desta forma, atas de

registro de precos e contratos vigentes deixaram de ser atendidos pelos fornecedores, que

nao disp6e dos produtos para entrega e abastecimento.

Considerando entéo o quadro de escassez de disponibilidade de EPis, que levou a0

desabastecimento de diversas unidades, a Coordenadoria de Assisténcia Farmacéutica

consolidou as demandas destas UBS para realizacgéo de compras diretas com empresas que

possam ter os materiais para combater a expansdo do virus.

Apdés email enviados as empresas: DMA - Maciel, email anderson20a@hotmail.com, X-

Medic, email x-medic@hotmail.com; GF Hospitalar, email

distribuidoragfhospitalar@gmail.com; Distribuidora Atlantica, email

atlanticamdoscorrea@gmail.com; e Alianga Medicor, e-mails

nemias.rego@aliancamedicor.com.br, compras@aliancamedicor.com.br e
 

Av. General Osorio, 365 — Laguinno - Macapa- Amapa

  

   



  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

cirurgica@aliancamedicor.com, bem comoprotocolo de entrega diretamente para Empresa

Equindcio Hospitalar LTDA no dia 25/03/2020 (documento anexo). E apds grande

mobilizagéo e esforco para compra, apenas a Empresa Equindcio Hospitalar LTDA,

respondeu a solicitagéo de cotagdo de prego, bem como nenhuma das demais empresa

responderama solicitacado até esta data.

Considerando,entao, a declaracao do Estado de Calamidade Publica e também grave risco

de morte para centenas de pessoas, esta SEMSA decidiu pela aquisicao total dos insumos

disponiveis deste fornecedor para que possam garantir a protec&o a vida de quem se arrisca

a combater uma doenga que tem causadoestragos de repercussdo mundial.

Desta forma, a aquisigao sera realizada desconsiderandoprecos de contratacéessimilares ou

bancos ou sitios oficiais, uma vez tratar-se situacdo emergencial, nos termos da Medida

Provisoria n° 926 de 20 de marco de 2020. Fato é que, neste momento,ha a necessidade de

obtencado dos insumos, cada vez mais escassos em todoterritdrio brasileiro e no resto do

mundo e cuja falta traz riscos concretos a vida de pacientes e agentesptiblicos. Se nos

embasassemosporprecosregistrados ou em atas para contratar, ndo conseguiriamoslicitar,

comoja foi demonstrado pela auséncia de cotacgdes das principais empresas do mercado.

Sendoassim,fica demonstrada a auséncia de uso de outros meios de obten¢3ode precos de

referéncia por se tratar de produtos escassos no mercado, em que ha verdadeira batalha

para garantir 0 abastecimento em todoterritério nacional.

Macapa, 26 de marco de 2020.

ROS bilanTOLOSA
Coordenadordé Gestdo e Planejamento/SEMSA/PMM

Detreto n? 1.217/2020 - PMM
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JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE

Em conformidade com art. 42 da Lei Federal n? 13.979, de 2020:

"Art. 42 E dispensdvel a licitagdo para aquisic¢do de bens,

servicos, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao

enfrentamento da emergéncia de satide publica de

importdncia internaciona! decorrente do coronavirus de que

trata estaLei.

§ 12 A dispensa delicitagGo a que se refere o caput deste

artigo é temporaria e aplico-se apenas enquanto perdurar a

emergéncia de saude publica de importdncia internacional

decorrente do coronavirus.

§ 22 Todas as contratacdes ou aquisicdes realizadas com

fulcro nesta Lei serGo imediatamente disponibilizadas em sitio

oficial especifico na rede mundial de computadores(internet),

contendo, no que couber, além das informac6es previstas no §

32 do art. 82 da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, o

nome do contratado, o numero de sua inscricGo na Receita

Federal! do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo

processo de contratagéo ou aquisi¢ao."

Considerando, entdo, a urgéncia que o caso (pandemia) requer e, ainda, levando em

consideragao a complementacao realizada pela Medida Proviséria n° 926 de 20 de marco de

2020, que trouxe a seguinte redacao:

"Art 42 b Nas dispensas de licitaggo decorrentes do disposto

nesta Lei, presumem-se atendidas as condi¢ées de:

| - ocorréncia de situagdo de emergéncia;

il - necessidade de pronto atendimento da situagaGo de

emergéncia;

ill - existéncia de risco a seguranga de pessoas, obras,

presta¢Go de servigos, equipamentos e outros bens, publicos

ou particulares; e

IV - limitagéo da contratacgGo a parcela necessdria ao

atendimento da_ situagGo de emergéncia.” pode-se

Av. General Osério, 365 ~ Laguinho — Macapa— Amapa
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

caracterizar a situacdo atual como situagdo de emergéncia

com necessidade de pronto atendimento ou enquanto

perdurar a pandernia e seus efeitos, com risco de seguranca €

de morte para osprofissionais da linha de enfrentamento ao

COVID-19 e com clara limitagdo da contratacdo para

atendimento da demandaexistente.

Ressalta-se que todos os ritos legais procedimentais ser3o

cumpridos e respeitados, atendendo a todos os normativos

pertinentes a matéria da contratacdo.

Macapa, 26 de marco de 2020.

 

72
ROSTAN BE FREITASTOLOSA

Coordenadorde Gesi€o e Planejamento/SEMSA/PMM

Decreto 2 1.217/2020 - PMM

Ratificamosa justificativa e AUTORIZAMOS a aquisicao por DispensadeLicitagao.

suvandtbvoveu

Secretaria Municipal de Satide
Decreto n? 2.192/2018 - PVM
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Ao GAB/SEMSA/PMM

Retorno o processo 01518/2020/SEMSA/PMM — SIC 240876, contendo a justificativa de

contratagéo para conhecimento e demais formalidades, quanto a aquisi¢do de EPI

Macapa- AP, 26/03/2020

  

Coordenadorde Gestao e Planejamento/SEMSA/PMM

Decyeto n° 1.217/2020 - PMM

Av. General Osorio, 365 — Laguinho — Macapa—Amapa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Ao DPS/SEMSA/PMM

Encaminho a Vossa Senhoria 0 processo 01518/2020/SEMSA/PMM SIC 240876 para dotagao e

indicagéo orgamentaria, nos moldes do Art. 16 e 17 da Lei Complementar n° 101/2000 e

AUTORIZOa indicagao no valor R$ 5.886.550,00 (Cinco milhées, oitocentose oitenta e seis mil,

quinhentose cinquentareais).

Macapa- AP,27/03/2020

MACAPA
ran

2

SILVANA VEDOVELLI

Secretaria Municipal de Saude de Macapa

Decreto n2 2.192/2018-PMM

Av. General Osério, 365 — Laguinho — Macapa— Amapa
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Ao DAF/SEMSA/PMM

A despesa devera ser empenhada de acordo com a classificagao abaixo:
Processo: 01518/2020
 
 

 

ACAO ~ FICHA ELEMENTO DE | FONTE VALOR($)_

| DESPESA

ATENCAO BASICA 669 33.90.30 1.444.750,00(Item |

21 02, 03, 05, 06, 07, |

| 10, 11, 12) recurso

coronavirus

1.050.000,,00 (Item |

| 09) incremento |
 

    
MAC ; 1216 ~ | 33.90.30 3.228.600,00(Item |

| 01,08,13) |

719 33.90.30 163.200,00(Item

04) 
 

Objeto daDespesa: Aquisicao de correlatos eequipamentos paraprotegao
individual — EPI, para atender necessidade das Unidades de sauide que atendem

pacientes suspeitos pelo COVID-19.

EMENDA PARLAMENTARFICHA669 N° 36000290335201900

(1.050.000,00)

Macapa-Ap, 27 de Margo de 2020

Deiele ./ee da Conteigho Souza Dias
Chefe da Divisdo de Gestao de Orcamento

Decreto n°. 1.285/2020 - PM

Maria Bai ve aretea [o> Santos
Coordenadora de Planejamento
Decreto n°. 1.284/2020 - PMM

Av. General Osorio, 365 — Laguinho — Macapa— Amapa
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A DCC/SEMSA/PMM

Encaminho o processo 01518/2020/SEMSA/PMM -— SIC 240876 para juntada da minuta do termo

de dispensadelicitacao.

Macapa- AP, 27/03/2020

SILVANA VEDOVELLI

Secretaria Municipal de Saude de Macapa

Decreto n2 2.192/2018-PMM

Av. General Osorio, 365 — Laguinho —- Macapa— Amapa
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAPA—
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS * 

MINUTA DO TERMODE DISPENSADE LICITACAO

Processo Administrativo n° 01518/2020

Do Objeto: Aquisig&o de EPIs (6culos de proteg&o, mascaras N95, avental e outros) para
prote¢ao dos servidores contra o COVID-19, doenga causada pelo Coronavirus.

Do Contratado: Empresa Equindécio Hospitalar LTDA. Cnpj: 07.329.169/0001-39.

Enderego:Av. Presidente Getilio Vargas, 1947, Centro.

Do Valor e do Pagamento: A presente aquisigao importa o valor de R$ 5.886.550,00
(cinco milhdes, oitocentose oitenta e seis mil, quinhentos e cinquentareais).

Da Justificativa: a presente solicitagao tem comojustificativa a aquisigaéo emergencial de
eguipamentos de protegao individual e afins com o intuito de auxiliar o municipio de
Macapa no combate a Pandemia ocasionada pelo novo coronavirus (COVID-19).

Do Fundamento Legal: Art. 4°, da Lei 13.979/2020.

Macapa-AP, xxx de xxx de 2020.

IRALDO MENDES DA ROCHA .
CHEFE DA DIVISAO DE CONTRATOS E CONVENIOS

DECRETO N° 1869/2018-PMM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Ao GA8/SEMSA/PMM

Retorno o Processo o processo 01518/2020/SEMSA/PMM -— SIC 240876 contendo a minuta do

termo de dispensa delicitagdo, conformeo solicitado.

Macapa- AP, 27/03/2020
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A ASSEJUR/SEMSA/PMM

Encaminho a Vossa Senhoria 0 processo 01518/2020/SEMSA/PMM SIC 240876 para analise e

parecer juridico.

Macapa - AP, 27/03/2020

SILVANA VEBOVELLI

Secretaria Municipal de Saude de Macapa

Decreto n@ 2.192/2018-PMM

Av. General Osério, 365 — Laguinho — Macapa— Amapa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PARECERN° 165/2020 — ASSEJUR/SEMSA/PMM
PROCESSO:N° 01518/2020 — SEMSA/PMM SIC N° 240876
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA
ASSUNTO: COMPRA EMERGENCIAL DE PRODUTOS NECESSARIOS AO
COMBATE AO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE MACAPA.

 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONSTITUIGAO FEDERAL DE 1988. LEI
8.666/1993. LEI 13.979/2020. AQUISICAO
EMERGENCIAL.

  
 

I-DO RELATORIO

Cuida-se de pedido formulado pela diretora do Departamento de Assisténcia

Farmacéutica do Municipio de Macapa, Sra. Raissa Mara de Siqueira Pinto, solicitando, em

virtude da Pandemia ocasionada pelo COVID-19, a aquisigao de 22 (vinte e dois) itens os

quais serao utilizados para atender as necessidades das Unidades de Satide que atendem

pacientes suspeitos da sindromerespiratoria aguda.

Osautos vieram esta assessoria instruidos com os seguintes documentos:

1. Capa;

2. Copia do Decreto n° 3.010/2017 — PMM o qual dispde sobre o check list de

instrugao de processos no ambito de Macapa;

3. Memorando n° 074/2020 - DAFA/SEMSA/PMM;

4. Minuta do Termode Referéncia;

5. Despacho do GAB a Coordenadoria de Gestio e Planejamento/SEMSA

solicitando a cotacdo de pregos

6. Email de encaminhamento de pedido de cotagao a diversas empresas;

7. Resposta ao pedido de cotag4o confeccionado pela empresa Equinécio Hospitalar

Ltda;

8. Justificativa da contratacao;

9. Autorizagao da gestora da pasta;

10. Indicagéo Orgamentaria;

SZ MACAPA
1 G4 PREFEITURA
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11. Minuta do Termode Dispensade Licitagao:

12. Encaminhamento 4 Assessoria Juridica Setorial para analise e emissao de parecer

juridico

Notoriamente, a pandemia causada pelo novo coronavirus (COVID-19) vem

impactando fortementea atividade administrativa do Poder Publico, seja pela concentragao de

esforgos nos servigos de satide, seja pela rigidez das medidas emergenciais adotadas para

evitar a propagacaodovirus na sociedade.

Em 07.02.2020 foi publicada a Lei Federal 13.979/20, prevendo uma série de

medidas de protegao da coletividade que podem ser adotadas no combate da referida

emergéncia de satide publica de importéncia internacional, entre elas o isolamento, a

quarentena, a realizagdo compulséria de tratamento médico, a restrigéo excepcional de

locomog4o e a requisigaéio de bens e servicos. Previu, ainda, diversas regras visando

simplificar 0 processo de aquisigfo de bens, servicos e insumos destinados ao

enfrentamento da epidemia.

Regulamentando a Lei Federal 13.979/20, o Presidente da Republica editou o

Decreto 10.282/20, estipulando que as medidasprevistas na lei deverao resguardar 0 exercicio

e o funcionamento dos servicos publicos e atividades essenciais, definidos como aqueles

indispensaveis ao atendimento das necessidades inadiaveis da comunidade, assim

considerados aqueles que, se nio atendidos, colocam em perigo a sobrevivéncia, a satide ou a

seguranga da populagao. O Decreto trouxe, ainda, um rol exemplificativo de servigos e

atividades que se enquadrariam nessaclassificagao.

Na data de 20.03.2020 o Congresso Nacional reconheceu, por meio do Decreto

Legislativo n° 6 de 2020, para os fins do art. 65 da Lei Complementar Federal 101/2000, 0

estado de calamidade publica, nos termos dasolicitagao da Presidéncia da Republica.

Em 20.03.2020 foi editada a Medida Provisoria 926/20, em especial no intuito de

aperfeigoar as normasrelativas 4s contratagdes necessarias para a prevengao e para o combate

aos efeitos do novo coronavirus.

No ambito do Estado Amapd, 0 Governador do Estado declarou estado de

calamidade publica mediante 0 Decreto 1413, de 19 de margo de 2020,parafins de prevengao

"2 MAGAPA
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e de enfrentamento da pandemia. Jaé 0 Municipio de Macapa, através do Decreto n°

1.711/2020-PMMtambém declarou estado de calamidade publica.

Nessa quadra, tendo em vista que a crise ora vivenciada impGe agéesestatais

urgentes, mostra-se imprescindivel esta manifestacao juridica emprestando segurangajuridica

aos atos dos gestores publicos.

Por forga do disposto noartigo 38, da Lei de Licitagdes e Contratos n° 8.666/1993,

torna-se necessdria tal andlise que versa sobre a obrigatoriedade de todas as minutas de

Licitag&o, bem como contratos, acordos, convénios ou ajustes a serem celebrados pela

Administrago Publica, devendo ser previamente examinadas e aprovadas pela Assessoria

Juridica do drgao.

E 0 breverelatério. Passo a opinar.

II-DA ANALISE E FUNDAMENTOS.

Preliminarmente, ressalte-se que 0 presente exame limitar-se-A aos aspectos

juridicos da matéria consoante a fase proposta, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos e

aqueles que exijam o exercicio da competéncia e discricionariedade administrativa a cargo

dos 6rgdos competentes desta Secretaria.

Trata-se de consulta acerca de contratagao voltada ao enfrentamento da

emergéncia em satide publica derivada da propagagao do novo coronavirus (COVID-19), bem

como de requisigao administrativa de idéntico desiderato, a luz das regras erigidas pela Lei

Federal n° 13.979/20, com a redagao dada pela MedidaProvisoria n° 926, de 2020.

 

II. 2 LICITAGAO DISPENSAVEL
 

A partida, cumpre examinar os contornos da contratago direta, com base noart. 4°

da Lei Federal n° 13.979/20, para bens, servicos e insumos, com objetivo de assegurar o

atendimento da populagao em razao da pandemia causada pelo novo coronavirus (COVID-

19).

\'2 MACAPA
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A grave situagdio que acomete a satide publica mundial exige que a Administragao

tenha a sua disposi¢ao ampla gama deferramentas de contratag’o, especificas e distintas

daquelas previstas pela Lei n° 8.666/93.

°
Cumpre de antemdo esclarecer que, nos termos do Parecer Referencial ni

00014/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU, 0 qual atualizou o similar de numero

00011/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU, nao obstante tratar-se de dispensa de licitacdo

fundamentada em situagio de emergéncia, a andlise juridica das aquisi¢6es pretendida é

realizada com base na Lei Federal n° 13.979/20, e nao noart. 24, IV, da Lei n° 8.666/93,

verbis:

Tendo em vista as questdesfaticas e técnicas apontadas, fundamentou-

se a pretensao no inciso IV, do artigo 24 da Lei no 8.666/93. No
entanto, conforme pontuado, em razdo da especificidade da Lei e sua

previsdo, nos casosde contratacao decorrente do coronavirus, devera a
area fundamentar as aquisigdes abrangidas pelo presente parecer

referencial no art. 4°, da Lei n° 13.979 de 2020.

Ainda, quanto a especificidade da dispensadelicitagao com fulcro na Lei Federal

n° 13.979/20,cita-se o recente Parecer n° 00002/2020/CNMLC/CGU/AGU

b) especialidade da dispensa de licitagao tratada na Lei n. 13.979/2020 em

relacio ao art. 24 da Lei n. 8.666/93.
As contratagdes de bens, insumos e servicos, inclusive os de engenharia

decorrentes do enfrentamento da emergéncia de saude publica de importancia
internacional foram contempladas com regramentoespecializado que consta da
Lei n. 13.979/2020. Importante observarquea situacdo pontual e singular que assola

0 pais e o mundo recomendou um tratamento diferenciado para as contratagdes no

afa de minimizar a ocorréncia de potenciais prejuizos, em uma ponderacdo
necessaria entre, de um lado, o direito a vida e a satide individual e coletiva e, de

outro, o principio da economicidade administrativa.
Assim sendo, a dispensa delicitagao disciplinada pela Lei n. 13.979/2020
inaugura uma hipétese especifica de contratagdo direta com uma finalidade

precisa: o necessdrio enfrentamento da situagéo decorrente da ameaca

representada pela COVID-19.
A dispensa tratada pela novellegislagado, além de possuir destinacao especifica,

€ do tipo temporaria, ou seja, somente pode ser invocada enquanto perdurar a
emergéncia de satide publica de importancia internacional decorrente do
coronavirus.

Considerando a situagdo de extrema urgéncia e emergéncia, a lei procurou abarcar
uma hipotese de contratagao direta especifica e temporaria, em que pese guardar

inspiragéo em algumas das disposi¢des regulares das contratacdes emergenciais

disciplinadaspela Lei n. 8.666/93.
Note-se que as contratagGes diretas a serem entabuladas no Ambito da Lei n.
13.979/2020 nao se confundem em absoluto com as Nia ciais, =
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tipicas, seja pelo procedimento diferenciado tratado pela norma, seja pela

aplicagao direcionada e temporaria.
Dessa forma, ainda que haja eventualmente similaridades, as hipdteses de dispensa
so material e faticamente distintas, devendo ser tratadas de forma independente.

Nao ha que se falar em arrastamento dos entendimentos doutrindrios e
jurisprudenciais relativos ao artigo 24, IV, da Lei n. 8,666/93 para as

contratagdes destinadas ao atendimento dapresente situagao de emergéncia em

saude publica, tendo sempre em consideragdo esse carater singular da

contratagaodireta disciplinada pela Lei n. 13.979/2020. (grifou-se)

Nesse viés, importante transcrever o art. 4° da Lei Federal n° 13.979, de 06 de

fevereiro de 2020, que “Dispde sobre as medidaspara enfrentamento da emergéncia de satide

publica de importancia internacional decorrente do coronavirus responsavel pelo surto de

2019”, com a redagdo dada pela Medida Proviséria n° 926, de 20 de margo de 2020, que

instituiu verdadeira nova modalidade de dispensa de licitac&io, de carater excepcional e

temporario:

Art. 4° E dispensavel a licitagao para aquisicdo de bens, servigos, inclusive de

engenharia, e insumosdestinados ao enfrentamento da emergéncia de satide publica

de importancia internacional decorrente do coronavirus de quetrata esta Lei.
§ 1° A dispensa delicitagdo a que se refere 0 caput deste artigo é temporaria e aplica-
se apenas enquanto perdurar a emergéncia de satide publica de importancia
internacional decorrente do coronavirus.
§ 2° Todas as contratagdes ou aquisigdes realizadas com fulcro nesta Lei serao

imediatamente disponibilizadas em sitio oficial especifico na rede mundial de

computadores (internet), contendo, no que couber, além das informagées previstas

no § 3° do art. 8° da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, 0 nome do

contratado, 0 ntiimero de sua inscrigdo na Receita Federal do Brasil, 0 prazo

contratual, o valor e o respectivo processo de contratagao ou aquisigao.

Art. 4°-A A aquisigao de bens e a contratagdo de servigos a que se refere 0 caput do

art. 4° nao se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se
responsabilize pelas plenas condigdes de uso e funcionamento do bem adquirido.

Art. 4°-B Nas dispensas delicitagao decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se
atendidas as condigdes de:

1- ocorréncia de situagdo de emergéncia;
Il - necessidade de pronto atendimento dasituagao de emergéncia;
Ill - existéncia de risco a seguranca de pessoas, obras, prestagdo de servigos,

equipamentose outros bens, publicosou particulares; ¢

IV - limitagao da contratacdo a parcela necessaria ao atendimento dasituagdo de

emergéncia.

Art. 4°-C Para as contratagdes de bens, servigos e insumos necessdrios ao

enfrentamento da emergéncia de quetrata esta Lei, ndo sera exigida a elaboragdo de

estudos preliminares quandose tratar de bens e servigos comuns.

Art. 4°-D O Gerenciamento de Riscos da contratagdo somentesera exigivel durante
a gestao do contrato.
Art. 4°-E Nas contratag6es para aquisigao de bens, servigos e insumos necessdrios ao

enfrentamento da emergéncia que trata esta Lei, sera admitida a apresentagdo de
termo dereferéncia simplificado ou de projeto basico simplificado.

\ 2 MACAPA
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§ 1° O termode referéncia simplificado ou 0 projeto basico simplificado a que se
refere o caput contera:

1 - declaracao do objeto;

II - fundamentagaosimplificada da contratagao;

III - descrigao resumidada solugao apresentada;

IV - requisitos da contratagao;

V - critérios de medigdo e pagamento;
VI - estimativas dos pregos obtidos por meio de, no minimo, um dos seguintes
parametros:

a) Portal de Compras do Governo Federal;
b) pesquisa publicada em midia especializada;
c) sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo;

d) contratagdessimilares de outros entes piblicos; ou

e) pesquisa realizada com ospotenciais fornecedores; €

VII - adequagdo orgamentaria.
§ 2° Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, sera

dispensadaa estimativa de precos de quetrata 0 inciso VI do caput.
§ 3° Os pregos obtidos a partir da estimativa de que trata 0 inciso VI do caput nado

impedema contratacao pelo Poder Publico por valores superiores decorrentes de

oscilagdes ocasionadas pela variagdo de precos, hipdtese em que devera haver

justificativa nos autos.
Art. 4°-F Na hipotese de haverrestrigao de fornecedores ou prestadores de servigo, a

autoridade competente, excepcionalmente e mediantejustificativa, podera dispensar

a apresentagao de documentagaorelativa 4 regularidadefiscale trabalhista ou, ainda,

o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitagao, ressalvados a exigéncia de
apresentagao de prova de regularidaderelativa a Seguridade Social e o cumprimento
do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7° da Constituigao.
Art. 4°-G Nos casos delicitagao na modalidade pregao, eletrénico ou presencial,
cujo objeto seja a aquisigéo de bens, servigos e insumos necessdrios ao

enfrentamento da emergéncia de que trata esta Lei, os prazos dos procedimentos
licitatorios serao reduzidos pela metade.
§ 1° Quando o prazo original de que trata o caput for numero impar, este sera

arredondadopara o-ntimerointeiro antecedente.

§ 2° Osrecursos dos procedimentoslicitat6rios somenteterdo efeito devolutivo.
§ 3° Fica dispensadaa realizagao de audiéncia publica a quese refere o art. 39 da Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993,paraaslicitagdes de quetrata o caput.

Art. 4°-H Oscontratos regidosporesta Lei terao prazo de duragao de até seis meses

e poderdo ser prorrogados por periodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade

de enfrentamento dosefeitos da situagao de emergéncia desatide publica.

Art. 4°-] Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a
administragao publica podera prever que os contratados fiquem obrigadosa aceitar,

nas mesmascondig6es contratuais, acréscimos ou supressdes ao objeto contratado,

em até cinquentaporcento dovalorinicial atualizado do contrato.

Destaca-se que, no 4mbito do Estado do Amapa, o Decreto Estadual n° 1413, de 19

de marco de 2020, declarou estado de calamidade publica em todo o seuterritério:

Art. 1° - Fica decretado estado de calamidade publica, para os fins exclusivos do art.

65, da Lei Complementar n° 101, de 4 de Maio de 2000, em razao da grave crise de

satide publica decorrente da pandemia da COVID 19 (Novo Coronavirus), e suas
repercussdesnasfinangas publicas do Estado do Amapa.
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Art. 2° Ficam autorizadas as autoridades competentes a adotar medidas excepcionais
necessdrias para combater a disseminagao da Covid 19 (novo coronavirus) em todo

0 territorio do Estado do Amapa.

No quetange as aquisigdes emergenciais com base na Lei Federal n° 13.979/20,

cita-se, ainda, excerto do Parecer Referencial n° 00014/2020/CONJUROMS/CGU/AGU:

L..] 44. E importante esclarecer que emergéncia € a situag’o decorrente de fatos

imprevisiveis que impdem imediatas providéncias por parte da Administragao sob

penade potenciais prejuizos.
45. Para as aquisicdes destinadas ao enfrentamento do coronavirus, conforme dispde

o art. 4°- B, da Lei n° 13.979, de 2020, presumem-se atendidas as condigdes de
ocorréncia de situagéo de emergéncia, necessidade de pronto atendimento dessa

situag4o, existéncia de risco a seguranga de pessoas, obras, prestagdo de servigos,

equipamentose outros bens, publicos ou particulares e limitagao de contratagao a

parcela necessdria ao atendimentoda situagdo de emergéncia. Vejamos:

46. Dessa forma, nos casos de compras de bens e insumos de satide para o

enfrentamento da situacdo decorrente do coronavirus, fica dispensada a
comprovagao dosrequisitos acima mencionados, ja que lei, por bem, entendeu que

eles ja foram devidamente atendidos.
47. No entanto, a Administragdo Publica somente podera contratar nos limites

estabelecidos na lei: “dispensa de licitagéo é temporaria", "aplica-se apenas
enquanto perdurar a emergéncia de satide publica de importancia internacional

decorrente do coronavirus", nao sendo possivel ultrapassartais limites.

[J
49. Vale mencionarainda que, apesar de presumido 0 atendimento dos pressupostos

caracterizadores da dispensa de quetrata a Lei n° 13.979, de 2020,a justificativa da
contratacao devera ser providenciada pela propria Autoridade ora assessorada, que
decerto detém os conhecimentostécnicos necessarios para tanto.

50. Via de regra, nao cabe em uma manifestagdo juridica como a que ora se procede,

imiscuir-se no mérito da justificativa apresentada pela Autoridade, de tal sorte que,

as consideragdes ora feitas devem ser encaradas apenas como umalerta para que,

caso a Autoridade julgue oportuno, em pro! da sua propria seguranga, determine
diligéncias ou complementagao dejustificativas apresentadas.

Assim, tem-se que nas contratagdes com fulcro no art. 4° da Lei Federal n°

13.979/20, a circunstancia emergencial é presumida, em razao a impossibilidade de se

aguardarpelo deslinde de procedimentolicitatério, sob pena de perecimento do bem da

vida que se pretende atender, que, nesse caso, é a saude publica, devendo ser

demonstradaa relagao do objeto a ser adquirido sem licitagao e 0 combate a situacéo de

calamidadepublica causada pelo novo coronavirus.

Quanto aos demaisrequisitos trazidos pela Lei Federal n° 13.979/20, cumpre grifar

a necessaria presenga, em qualquer hipotese, dos itens secundarios constantes do diploma
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legal: termo de referéncia simplificado; previsio dos recursos orgamentarios e dotacao

orgamentaria.

Nessa senda, nao obstante o Parecer Referencial n° 00011/2020/CONJUR-

MS/CGU/AGUter veiculado entendimento nosentido de que, por forga do art. 116 da Lei de

Licitagdes, deveriam ser preenchidos os requisitos do art. 26, paragrafo unico, do referido

diplomalegal, mesmo para as aquisigdes e contratagdes diretas realizadas com base na Lei

Federal n° 13.979/20, tendo em vista a extrema urgéncia da situagao, 0 recentissimo Parecer

00002/2020/CNMLC/CGU/AGU,aprovado em 26 de margo de 2020, firmou entendimento

de quetais requisitos devem seratendidos, porém,ndo em decorréncia de analogia 4 Lei Geral

de Licitagdes, mas, sim, da aplicago direta da Lei Federal n° 13.979/20. Na mesma senda,

concluiu o Parecer Referencial n° 00014/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU, que atualizou

Parecer Referencial n° 00011/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU.

Calha transcrever a seguinte passagem do Parecer

00002/2020/CNMLC/CGU/AGU:

56. Dito isso, passa-se 4 analise da aplicabilidade por analogia do art. 26

supracitado. Nele e em seu paragrafo unico se extraem as seguintes previsdes:

1. Necessidade de reconhecimentoe ratificagao;

2. publicagdo da dispensa na imprensaoficial;
3. caracterizag4o dasituagao emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco 4

seguranga publica que justifique a dispensa;

4. razo da escolha do fornecedor ou executante;
5. justificativa do pre¢o.
6. documento de aprovagao dos projetos de pesquisa aos quais os bens serao

alocados.
57. A exigéncia de aprovagao do projeto de pesquisa, mencionada no item 6, nao

esta entre as exigéncias da Lei 13.979, de 2020, sem prejuizo de o gestorjustificar

no caso concreto o objetivo da contratagao, tendo em vista que a Lei, mesmo

permitindo um projeto basico simplificado, exigiu essa fundamentagao.

58. O item 5 é tratado expressamentepela Lei no 13.979/20 (art. 4°-E), de modo que
inexistente lacunaa ser integrada pela analogia. Quanto aoitem 3, o art. 4°-B ja traz

a presungao decaracterizagdo de tal situag4o, o que eliminatal requisito.

59. O item 2, quanto as medidasde publicagao,ja é tratado no art. 4°, §2° que diz

que "Todas as contratagdes ou aquisigdes realizadas com fulcro nesta Lei serao

imediatamente disponibilizadas em sitio oficial especifico na rede mundial de
computadores (internet), contendo, no que couber, além das informagées previstas

no § 3° do art. 8° da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, 0 nome do

contratado, 0 numero de sua inscrigéo na Receita Federal do Brasil, 0 prazo

contratual, o valor e o respectivo processo de contratagao ou aquisigao.".

Nao ha que se falar em lacuna quando a questdo é tratada, ainda que o
disciplinamento seja distinto. Ademais, nado nos afigura como razoavel exigir
publicagéo na imprensa oficial quando a medida prevista na lei ja confere
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transparéncia similar, considerando a emergéncia da situagdo em questao. Por essas

razdes, tem-se por inaplicavel a exigéncia de publicagéo na Imprensa Oficial da
dispensa, bastando a medidaprevista noart. 4°, §2°.

60. Quanto ao item 4, tem-se que, independentemente de previsao legal explicita, a

motivagao da escolha do fornecedor decorredo proprio principio da impessoalidade,

emaplicagdo conjunta com o principio republicano.

Nao se admite que a Administragdo escolha o fornecedor sema ter a obrigacao de
motivar, ainda que de forma sucinta e objetiva, a op¢ao feita. Entende-se por
exigéncia a justificativa em questao, independentemente de aplicagao do art. 26

supracitado(...)

65. Por tais motivos, a conclusao é de que nado haaplicagdo analogica do art. 26

supracitado. A necessidadedejustificativa da escolha do fornecedorse da em razao

do principio da impessoalidade c/c os principios republicano e da motivagao dos

atos administrativos e nao propriamente por uma necessidade de aplicagao analégica
doart. 26 supracitado.

 

Entretanto, importante frisar que a referida escolha do fornecedorpoderia se dar por

qualquer uma das formaselencadas noart. 4-E, § 1°, VI, sendo eleito aquele que, atendendo

as especificagdes técnicas, apresente 0 menor prego, 0 qual sera aferido em algum dos

moldesprevistos nas alineas do dispositivo referido. Portanto, cabera ao gestor estabelecer 0

meio através do qual cumprira o requisito legal, podendo optar entre as hipoteses elencadas

pela legislagao especifica.

Pertinente nesse ponto, citar-se, novamente ° Parecer

0002/20/CNMLC/CGU/AGU:

36. Dessa forma, importante aclarar que as contratagGes diretas abarcadaspela Lei n.

13.979/2020 nado se destinam simplesmente a enfrentar a situagao de emergéncia,

dando condigées para, durante a vigéncia do aludido contrato, instruir e realizar

futuros procedimentoslicitatérios.
O presente caso, de consequéncias incalculaveis, exige que a Administracao tenha, a
sua disposigdo, ampla gamade ferramentas de contratagao.
37. Naose esta a dizer que, caso seja possivel, 0 procedimentolicitatério nao deva
ser realizado. Mas as condigées da economia mundial, por exemplo, com falta de

respiradores no mercado, tendo em vista a incapacidade do setor produtivo em
atender a demanda, exige quese faculte essa op¢do ao gestor que, ao fim e ao cabo,
€a autoridade que deve decidir qual caminhodeveraseguir.

Desse modo, no que diz respeito 4 estimativa de prego, essa podera se dar em

qualquer uma das formasprevistas o art. 4-E, § 1°, VI, “a”,

 

“oe”, “d” e “e”, as quais ja

foram transcritas anteriormente.

Valido mencionarque, com 0 intuito de perfectibilizar a contratagao da forma mais

célere possivel, em razao da gravidade da situagao pela qual passa a satide publica mundial. a
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Lei Federal n° 13.979/20 permite, inclusive, a dispensa da estimativa de pregos, em cardater

excepcional, e a contratagio de valores superiores 4 estimativa de pregos, mediante

justificativa (art. 4°-E, § 2° e § 3°).

Nesse contexto, conclui-se que:

a) A dispensa de licitagéo fundamentada na Lei n° 13.979/2020 destina-se

exclusivamente a aquisigao de bens, servicos, inclusive de engenharia, e insumos que

tenham porfinalidade 0 enfrentamento da emergéncia de satide publica decorrente do

coronavirus;

Dessa forma, mostra-se manifestamente invidvel a aquisigao, por meio de dispensa

de licitago fundamentada na mencionadalei, de bens, servigos e insumos com finalidade

diversa aquela preconizada pela Lei, sendo descabida qualquer interpretagdo extensiva da

permissdo legal em comento;

b) A eficacia do dispositivo é temporaria, e se limita ao periodo enquanto perdurar a

emergéncia de satide publica de importancia internacional decorrente do coronavirus.

Assim, uma vez cessada a emergéncia de satide, dado ser aferido concretamente no

contexto fatico da unidade federativa que aplicaria a norma, inviavel se tornara a

realizacdo de dispensadelicitagao por tal fundamento:

A unica ressalva a essa regra nao diz respeito 4 hipdtese de incidéncia para a

realizagao da dispensa em si, mas apenas quanto a duracdio dos contratos pactuados sob a

égide da Lei, que perdurarfo até o término de seu prazo de vigéncia, salvo hipdtese de

eventualrescisao, nos termos doart. 8° da Lei n° 13.979/2020, com a redagao dada pela MP n°

926/2020.

c) As aquisigdes realizadas com base no dispositivo deverao ser imediatamente

disponibilizadas em sitio oficial especifico na rede mundial de computadores

(internet), contendo, no que couber, além das informagées previstas no § 3° do art. 8°

da Lei n° 12.527/2011, 0 nome do contratado, o numero de sua inscrig&o na Receita

Federal do Brasil, 0 prazo contratual, 0 valor e 0 respectivo processo de contratagdo ou

aquisicao. Alerte-se que a presente exigéncia, especifica para o dispositivo em

comento, nao dispensa a publicagdéo dos atos administrativos realizados nos
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respectivos processos de aquisicdo, por forga de outros atos normativos que assim o

estabelega;

d) Excepcionalmente, quando houver demonstragao inequivoca da existéncia de um

unico fornecedor para determinado bem ouservi¢o, sera admissivel a contratagao de

empresa que esteja com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de

licitago ou contratar com o Poder Publico suspenso;

e) Admite-se a aquisicao de bense contratagao de servigos, que envolvam equipamentos

usados, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condigées de uso e

funcionamento do bem adquirido;

f) Presumem-seatendidas, nas dispensasde licitagao objeto da Lei n° 13.979/2020, nao

havendo, assim, necessidade de comprovacao:

f.1) ocorréncia de situag&o de emergéncia;

f.2) necessidadede pronto atendimento dasituagado de emergéncia;

f.3) existéncia de risco a segurangade pessoas, obras, prestagao de servicos, equipamentos

e outros bens, puiblicos ou particulares; e

f.4) limitag&o da contratacZo a parcela necessaria ao atendimento da situagéo de

emergéncia;

h ) O gerenciamentode riscos a que aludem osarts. 25 a 27 da Instrugéo Normativa n°

05/2017, somente sera exigivel durante a fase de gest&o do contrato (terceira fase da

contratagao, nos termosdo art. 19 da referida Instrugao Normativa).

i) Para a contratagao dos bens e servigos em comento, sera admitida a apresentagao de

termo de referéncia simplificado ou de projeto basico simplificado com os elementos

constantesdo art. 4°-E, §1° da Lei n° 13.979/2020;

j) Excepcionalmente, e mediante justificativa expressa da autoridade competente, sera

dispensadaa estimativa de precos a que aludeo art. 4°-E, VI da Lei n° 13.979/2020;

k) Mediantejustificativa nos autos, podera o Poder Ptiblico contratar os bens e servi¢os

objeto da Lei por valores superiores a estimativa realizada, em razdo de oscilagdes

ocasionadaspela variagao de pregos;

1) Havendorestrig&éo de fornecedores ou prestadores de servig¢o, pode a autoridade

competente, excepcionalmente e mediante justificativa, dispensar a apresentacdo de
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documentagaorelativa 4 regularidadefiscal ¢ trabalhista ou, ainda, 0 cumprimento de um

ou mais requisitos de habilitacdo, ressalvados a exigéncia de apresentagao de prova de

regularidade relaBva 4 Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXII]

do caput doart. 7° da Constituigdo;

m) A duracao dos contratos regidospela Lei n. 13.979/2020 limita-se a 6 meses, podendo

ser 0 periodo de vigéncia prorrogado por periodos sucessivos, enquanto perdurar a

necessidade de enfrentamento dosefeitos da situag&o de emergénciade satide publica;

n) Para os contratos regidospela referida Lei, pode a administragdo publica prever que os

contratados fiquem obrigadosa aceitar, nas mesmas condi¢gGescontratuais, acréscimos ou

supress6es ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valorinicial atualizado do

contrato.

 

IL.3 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01518/2020 - SEMSA

 

Em analise aos autos do processo n° 01518/2020, verifica-se que ha email

enviando pedido de cotacdéo a diversas empresas (anderson20a@bhotmail.com; x-

medic@hotmail.com; distribuidoragfhospitalar@ hotmail.com;

atlanticamdoscorrea@,

 

  mail.com; nemias.rego@aliancamedicor.com.br;

cirurgica@aliancamedicor.com), no dia 25 de Marco de 2020, através do email
 

eldrenlage@hotmail.com (Subsecretario de Vigilancia em Satide), solicitando que a

resposta de cotagdo seja enviada até o dia 26 de Marco de 2020, em virtude da ja

demonstrada urgéncia em adquirir os produtos.

Além dos pedidos enviados por email, foi enviado também 0 pedido de cotacao

para a Empresa Equinécio Hospitalar Ltda (no mesmo dia 25 de Margo de 2020),

conforme documentagao anexa, sendo queao verificar a justificativa para contratacao

(anexa aos autos) fica claro que a inica empresa a qual apresentou a proposta foi a

empresa Equinécio Hospitalar LTDA,no dia 26 de Marco de 2020, nao tendo nenhuma

outra respondidoa solicitagao até o dia solicitado.

Assim _sendo, fica _nitido que a _administracao nfo se _esquivou_ da

responsabilidade de atender aos ditames legais, no momento em que realizou a pesquisa

. SE Magara

 

&J PREFEITURA

  



 

 

Proc. x43]p44
Pag. 34
Rub.

 

   
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

de preco com os potenciais fornecedores, conformelei 13.979 de 2020, em seuart. 4°-E.

 

§1°, VI, “e”, tendo obtido éxito com apenas um fornecedor, a Empresa Equinécio LTDA.

Com relacéo 4 Minuta do Termo de Referéncia contida nos autos, verifica-se

 

que _esta_se_encontra_em_conformidade_com_o_dispée_a Lei Federal n° 13.979,

apresentando objeto, descricdo_detalhada_deste,_fundamentacio legal, _descricao

resumida da solucdo apresentada,justificativa para a aquisicfo, entrega e critérios de

aceitacio do objeto, obrigacées da contratante e contratada, fiscalizacéo_do_contrato,

dotacéo orcamentaria, dentre outros.

Com relagao A minuta_do termo de dispensa de licitacgéo, tem-se_que esta

também se apresenta em conformidade com os ditameslegais vigentes. Nao ha nos autos

minuta de termo contratual que pode ser substituido por Nota de Empenho desde que 0

objeto seja de pronta entrega e de forma INTEGRAL,sem gerar obrigacées futuras.

Porfim, ressalta-se que 0 objeto constante no termo de referéncia ¢ destinado

ao_combate_ao COVID-19 no Municipio de Macapa, conforme_estabelece_a_Lei

13.979/2020.

 

 

Il - CONCLUSAO

 

Apés andlise exclusiva dos documentos constantes nos autos do Processo n°

01518/2020 — SEMSA/PMM, opina-se pela possibilidade juridica de aquisigao

emergencial dos objetos descritos no Termo de Referéncia os quais serao utilizados para

auxiliar no combate a Pandemia ocasionada pelo COVID-19.

Todavia, sugerimos a observacao ao que se segue:

1) Encaminhamento a Procuradoria-Geral do Municipio - PROGEM para emissao de

parecerretificador ou homologatério deste;

2) Sejam observadasasexigéncias legais de publicidadeoficial e transparéncia publica;

No mais, ao nosso entender, 0 processo nao apresenta inconsisténcias que possam

gerar prejuizos 4 administragao publica ou que nado possam ser devidamente sanadas no

Ambito interno do 6rgao municipal, ou seja, antes de gerarem seusefeitos juridicos.
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Eo parecer que submeto a esta Procuradoria Geral para ratificagao e homologagao
ou retificagao das inconsisténcias existentes

Macapa-AP,27 de Margo de 2020.

  

 

'e Oliveit2

AO GAB/SEMSA/PMM

Encaminham-se os autos do Processo n° 01518/2020, para envio a PROGEM/PMM

para ratificagao e homologagao do Parecern° 165/2020 — ASSEJUR/SEMSA.

Macapa-AP,27 de Marco de 2020.
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RECEBIMENTO

Em 27/03/2020 RECEBI,o presente processo n° 01518/2020 —

SIC 240876.

EDECILENE TINS PANTOJA

Coordenadora de Cartério
Procuradoria-Geral do Municipio de Macapa - PROGEM

Decreto n° 197/2018-PMM

 
 

 

DISTRIBUICAO

DISTRIBUIDO em 27/03/2020 o processo acima epigrafado,

ao Assessor Juridico: ROGERIO SANTOS VILHENA.

EDECILENE S PANTOJA.

Coordenadota de Cartorio
Procuradoria-Geral do Municipio de Macapa - PROGEM

Decreto n° 197/2018-PMM   
Avenida FAB, 840 — Central - Macapa - Amapa

Site: www.macapa.ap.gov.br
LE

  
Yam PREFEITURA

a weprefeltosor - =ee



  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . j
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO . ——..!

PROCESSO N’®: 01518/2020/SEMSA/PMM — SIC n° 240.876

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAPA.

ASSUNTO: CONTRATACAO EMERGENCIAL DE PRODUTOS NECESSARIOS AO COMBATE

AO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE MACAPA ~ POSSIBILIDADE JURIDICA

CERTIFICACAO

Em detida analise do Parecer Juridico Setorial n°

165/2020/ASSEJUR/SEMSA/PMM, que opina pela legalidade da contratacao

emergencial de produtos necessaérios ao combate ao coronavirus no municipio de
macapa, CERTIFICO visto que o mesmo encontra-se de acordo com o ordenamento
juridico vigente, sobretudo, por seus proprios fundamentos e naLei 13.979/2020.

Importante destacar que a sobredita lei federal, estabeleceu um rito célere para as

aquisicdes que objetivem o enfrentamento a situacaéo de emergéncia causada pelo

Coronavirus — COVID 19, conforme disp6e em seuart. 1, vejamos:

Art. 1° Esta Lei dispde sobre as medidas que poderado ser

adotadas para enfrentamento da emergéncia de saude publica

de importancia internacional decorrente do coronavirus

responsavel pelo surto de 2019.

§ 1° As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a protecdo

da coletividade.

A referida lei, possui prazo certo de vigéncia, enquanto perdurar a situacdo de

emergéncia declarada.

Conformedisposto noart. 4-E 0 seguinte:

Art. 4°-E Nas contratacées para aquisig¢ao de bens, servicos e

insumos necessérios ao enfrentamento da emergéncia que trata

esta Lei, sera admitida a apresentagdéo de termo de referéncia

simplificado ou de projeto basico simplificado. (Incluido pela

Medida Provisoria n° 926, de 2020)

Avenida FAB, 840 — Central — Macapa — Amapa      
@ www.macapa.ap.gov.br refeituradeMacapa
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§ 1° O termo de referéncia simplificado ou o projeto basico

simplificado a que se refere 0 caput contera: (Incluido pela

Medida Provisoria n° 926, de 2020) — constanteas fls. 07/18.

I - declaragao do objeto; (Incluido pela Medida Provisoéria n°

926, de 2020) - constante no termode referencia as fls. 07/18.

II - fundamentacadosimplificada da contratagao; (Incluido pela

Medida Provisoria n° 926, de 2020) - constante no termo de

referencia as fis. 07/18.

Ill - descrigéo resumida da solugao apresentada; (Incluido

pela Medida Provisoria n° 926, de 2020) - constante no termo de

referencia as fls. 07/18.

IV - requisitos da contratacao; (Incluido pela Medida

Proviséria n° 926, de 2020) - constante no termodereferencia as

fls. 07/18.

V - critérios de medicao e pagamento; (Incluido pela Medida

Provisoria n° 926, de 2020) — constante no termo dereferencia as

fls. 07/18.

VI - estimativas dos precos obtidos por meio de, no minimo, um dos

seguintes parametros: (Incluido pela Medida Provisoria n°

926, de 2020)

a) Portal de Compras do Governo Federal; (Incluido pela

Medida Proviséria n° 926, de 2020)

b) pesquisa publicada em midia especializada; (Incluido

pela Medida Provisdéria n° 926, de 2020)

c) sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo;

{Incluido pela Medida Provisoria n° 926, de 2020)

d) contratagdes similares de outros entes publicos; ou

(Incluido pela Medida Provis6ria n° 926, de 2020)

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e

(Incluido pela Medida Proviséria n° 926, de 2020) - constante

envio de cotagées de precos para 07(sete) fls. 20 e 28/29.

VII - adequagaéo orcamentaria. (Incluido pela Medida

Provisoria n° 926, de 2020) ~ constanteasfls. 36.

 
Avenida FAB, 840 — Central — Macapd — Amapa ; MACA

@&www.macapa.ap.gov.br )PreteituradeMacapaaS © IP

 



Sh

    
NZ G MEA |
NZ pros. 113 J Sabo

aSas
% i

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA |

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ~~

Com base nas exposicdes acima, verifica-se que o procedimento seguiu o rito

simplificado previsto pela lei 13.979 de 2020, no entanto, convém destacar alguns

esclarecimentos a serem estabelecidos no procedimento em epigrafe, com vistas a evitar

questionamentos dos 6rgaos de controle interno.

Observamos que 0 pedido de cotacao da maioria das empresasfora via e-mail, onde

fora estabelecido o prazo de 01 (um) dia resposta da cotagao, até 26 de marco de 2020,

porém, apenas uma proposta fora acostada nos autos, devendo neste sentido, para aclarar

o procedimento, ser certificado o transcurso de prazo sem apresentacdo das propostas

solicitadas via e-mail.

Além o narrado acima,o feito esta condicionado taxativamente ao saneamento das

inconsisténcias abaixo listadas:

a Proceder ao prévio empenho da despesa na formado art. 60 da Lei 4.320 de

1964.

ia Recomenda-se cumprir os requisitos de publicidadeoficial, na forma doart.

4°, § 2°, da Lei 13.979/2020;

Por fim, ressalta-se, que a andlise dos autos restringe-se aos aspectos juridicos da

matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos e aqueles que exijam o exercicio da

competéncia, conveniéncia e da discricionariedade administrativa do Gestor da Pasta.

Posto isto, encaminho os autos sejam encaminhados ao Subprocuradorgeral para

apreciacao.    
Macapa/AP, 27 de marco de 2020.

am PREFEITURA
Avenida FAB, 840 — Central —- Macapd — Amapa .|MACAPA
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PROCESSON°: 01518/2020/SEMSA/PMM- SIC n° 240.876

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAPA.

ASSUNTO: CONTRATACAO EMERGENCIAL DE PRODUTOS NECESSARIOS AO COMBATE

AO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE MACAPA ~ POSSIBILIDADE JURIDICA

RATIFICACAO

APROVO E RATIFICO ° Parecer Juridico Setorial n°

165/2020/ASSEJUR/SEMSA/PMM, que opina pela legalidade da contratagao

emergencial de produtos necessdrios ao combate ao coronavirus no municipio de

Macapa, RATIFICO-O visto que 0 mesmo encontra-se de acordo com o ordenamento

juridico vigente, sobretudo, por seus préprios fundamentose na Lei 13.979/2020.

Importante destacar que a sobredita lei federal, estabeleceu umrito célere para as

aquisicdes que objetivem o enfrentamento a situacéo de emergéncia causada pelo

Coronavirus — COVID 19, conforme dispde em seuart. 1, vejamos:

Art. 1° Esta Lei dispde sobre as medidas que poderdo ser

adotadas para enfrentamento da emergéncia de sade publica

de importancia internacional decorrente do coronavirus

responsavel pelo surto de 2019.

§ 1° As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a protecao

da coletividade.

A referida lei, possui prazo certo de vigéncia, enquanto perdurar a situagao de

emergéncia declarada.

Conformedisposto noart. 4-E o seguinte:

Art. 4°-E Nas contratagdes para aquisicaéo de bens, servicos e

insumos necessarios ao enfrentamento da emergéncia que trata

esta Lei, sera admitida a apresentacao de termo de referéncia

simplificado ou de projeto basico simplificado. (Incluido pela

MedidaProvisoria n° 926, de 2020)
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§ 1° O termo de referéncia simplificado ou o projeto basico

simplificado a que se refere o caput contera: (Incluido pela

Medida Proviséria n° 926, de 2020) - constanteasfls. 07/18.

I - declaragao do objeto; (Incluido pela Medida Proviséria n°

926, de 2020) - constante no termo dereferencia asfls. 07/18.

II - fundamentacao simplificada da contratacdo; (Incluido pela

Medida Provisoria n° 926, de 2020) - constante no termo de

referencia as fls. 07/18.

Ill - descrigao resumida da solugdo apresentada; (Incluido

pela Medida Provisoria n° 926, de 2020) - constante no termo de

referencia as fls. 07/18.

IV - requisitos da contratacao; (Incluido pela Medida

Proviséria n° 926, de 2020) ~ constante no termodereferencia as

fls. 07/18.

V - critérios de medicao e pagamento; (Incluido pela Medida

Proviséria n° 926, de 2020) - constante no termode referencia as

fls. 07/18.

VI - estimativas dos precos obtidos por meio de, no minimo, um dos

seguintes parametros: (Incluido pela Medida Provisoria n°

926, de 2020)

a) Portal de Compras do Governo Federal; (Incluido pela

Medida Provisoria n° 926, de 2020)

b) pesquisa publicada em midia especializada; (Incluido

pela Medida Proviséria n° 926, de 2020)

c) sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo;

(Incluido pela Medida Proviséria n° 926, de 2020)

d) contratacdes similares de outros’ entes publicos; ou

(Incluido pela Medida Proviséria n° 926, de 2020)

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e

(Incluido pela Medida Proviséria n° 926, de 2020) - constante

envio de cotagées de precos para 07 (sete) fls. 20 e 28/29.

VII - adequacaéo orcamentaria. (Incluido pela Medida

Provisoria n° 926, de 2020) ~ constanteasfis. 36.

PREFEITURA
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Com base nas exposicdes acima, verifica-se que 0 procedimento seguiu o rito

simplificado previsto pela lei 13.979 de 2020, no entanto, convém destacar alguns

esclarecimentos a serem estabelecidos no procedimento em epigrafe, com vistas a evitar

questionamentos dos 6rgaos de controle interno.

Observamos que o pedido de cotacao da maioria das empresasfora via e-mail, onde

fora estabelecido o prazo de 01 (um) dia resposta da cotacdo, até 26 de marco de 2020,

porém, apenas uma proposta fora acosteda nos autos, devendo neste sentido, para aclarar

o procedimento, ser certificado 0 transcurso de praze sem apresentacado das propostas

solicitadas via e-mail.

Além o narrado acima, o feito esta condicionado taxativamente ao saneamento das

inconsisténcias abaixo listadas:

Qa Proceder ao prévio empenhoda despesa na forma doart. 60 da Lei 4.320 de

1964.

Qa Recomenda-se cumprir os requisitos de publicidade oficial, na forma doart.

4°, § 2°, da Lei 13.979/2020;

Por fim, ressalta-se, que a analise dos autos restringe-se aos aspectos juridicos da

matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos e aqueles que exijam o exercicio da

competéncia, conveniéncia e da discricionariedade administrativa do Gestor da Pasta.

Posto isto, DETERMINOqueos autos sejam encaminhadosa Procuradora Geral do

Municipio, para analise.

Cumpra-se o feito.   
acapa/AP, 27 de marco de 2020.

Avenida FAB, 840 — Central — Macapd — Amapa

 

MACAPA

 

PREFEITURA

@ www.macapa.ap.gov.br @)PrefeituradeMacapa



  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA —"RUBRICA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. U-—-——

PROCESSO N’: 01518/2020/SEMSA/PMM- SIC n° 240.876

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAPA.

ASSUNTO: CONTRATACAO EMERGENCIAL DE PRODUTOS NECESSARIOS AO COMBATE

AO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE MACAPA- POSSIBILIDADE JURIDICA

HOMOLOGACAO

APROVO E HOMOLOGO ° Parecer Juridico Setorial n°

165/2020/ASSEJUR/SEMSA/PMM, que opina pela legalidade da contratagdo

emergencial de produtos necessérios ao combate ao coronavirus no municipio de

Macapa, RATIFICO-O visto que o mesmo encontra-se de acordo com o ordenamento

juridico vigente, sobretudo, por seus préprios fundamentos e na Lei 13.979/2020.

Importante destacar que a sobredita lei federal, estabeleceu um rito célere para as

aquisi¢des que objetivem o enfrentamento a situagaéo de emergéncia causada pelo

Coronavirus — COVID 19, conforme dispéde em seuart. 1, vejamos:

Art. 1° Esta Lei dispée sobre as medidas que poderdo ser

adotadas para enfrentamento da emergéncia de saide publica

de importancia internacional decorrente do coronavirus

responsavelpelo surto de 2019.

§ 1° As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a protecao

da coletividade.

A referida lei, possui prazo certo de vigéncia, enquanto perdurar a situacao de

emergéncia declarada.

Conformedisposto noart. 4-E o seguinte:

Art. 4°-E Nas contratagdes para aquisicao de bens, servicos e

insumos necessarios ao enfrentamento da emergéncia que trata

esta Lei, serad admitida a apresentacaéo de termo dereferéncia

simplificado ou de projeto basico simplificado. (Incluido pela

MedidaProvisoria n° 926, de 2020)
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§ 1° O termo de referéncia simplificado ou o projeto basico

simplificado a que se refere o caput contera: (Incluido pela

Medida Provisoria n° 926, de 2020) - constanteasfls. 07/18.

I - declaragao do objeto; (Incluido pela Medida Provisoria n°

926, de 2020) - constante no termodereferencia as fls. 07/18.

II - fundamentagao simplificada da contratacgao; (Incluido pela

Medida Proviséria n° 926, de 2020) - constante no termo de

referencia as fls. 07/18.

Ill - descrigao resumida da solucao apresentada; (Incluido

pela Medida Proviséria n° 926, de 2020) - constante no termo de

referencia as fls. 07/18.

IV - requisitos da contratacao; (Incluido pela Medida

Proviséria n° 926, de 2020) - constante no termode referencia as

fls. 07/18.

V - critérios de medicao e pagamento; (Incluido pela Medida

Provisoria n° 926, de 2020) - constante no termo dereferencia as

fls. 07/18.

VI - estimativas dos precos obtidos por meio de, no minimo, um dos

seguintes parametros: (Incluido pela Medida Provisoéria n°

926, de 2020)

a) Portal de Compras do Governo Federal; (Incluido pela

MedidaProvisoria n° 926, de 2020)

b) pesquisa publicada em midia especializada; (Incluido

pela Medida Proviséria n° 926, de 2020)

c) sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo;

(Incluido pela Medida Provisoria n° 926, de 2020)

d) contratagdes similares de outros entes puUblicos; ou

(Incluido pela Medida Provisoria n° 926, de 2020)

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e

(Incluido pela Medida Proviséria n° 926, de 2020) - constante

envio de cotagées de precos para 07(sete)fls. 20 e 28/29.

VII - adequagao orcamentaria. (Incluido pela Medida

Provisoria n° 926, de 2020) - constanteasfls. 36.
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Com base nas exposi¢ées acima, verifica-se que o procedimento seguiu o rito

simplificado previsto pela lei 13.979 de 2020, no entanto, convém destacar alguns

esclarecimentos a serem estabelecidos no procedimento em epigrafe, com vistas a evitar

questionamentos dos 6rgaos de controle interno.

Observamos que 0 pedido de cotagao da maioria das empresasfora via e-mail, onde

no e-mail fora estabelecido o prazo de 01 (um) dia resposta da cotagao, até 26 de marco de

2020, porém, apenas uma proposta fora acostada nos autos, devendo neste sentido, para

aclarar o procedimento, ser certificado o transcurso de prazo sem apresentacdo das

propostassolicitadas via e-mail.

Além o narrado acima,o feito esta condicionado taxativamente ao saneamento das

inconsisténcias abaixolistadas:

Oo Proceder ao prévio empenho da despesa na forma doart. 60 da Lei 4.320 de

1964.

oO Recomenda-se cumprir os requisitos de publicidadeoficial, na forma doart.

4°, § 2°, da Lei 13.979/2020;

Por fim, ressalta-se, que a analise dos autos restringe-se aos aspectos juridicos da

matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos e aqueles que exijam o exercicio da

competéncia, conveniéncia e da discricionariedade administrativa do Gestor da Pasta.

Posto isto, DETERMINO queos autos sejam restituidos ao érgao interessado para

adogao das providéncias necessarias.

Cumpra-seo feito.

Macapa/AP, 27 de marco de 2020.

TAISA MARA MORAIS MENDONCA

Procuradora Geral do Municipio de Macapa

Decreto n° 0954/2016/PMM

OAB/AP 1067
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A SEMSA/PMM

SenhoraSecretaria,

Encaminhamos o Processo n° 01518/2020, devidamente Ratificado e

Homologado,para as devidas providéncias.

Sem mais para 0 momento, renovamosvotosde estima e consideracao.

    

 

Atenciosamente.

Macapa/ AP, 27 de Marco de 2020.

EDECILE S PANTOJA

Coordenador. Cartorio
Procuradoria-Geral do Municipio de Macapa - PROGEM.

Decreto n° 197/2018-PMM

Avenida Fab, 840 — Centro - Macapa — Amapa | Fone: (96) 98802-9165| Site: www.macapa.ap.gov.br
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CERTIDAO

Certifico para todos os fins que transcorreu o prazo para

apresentacdodas cotagées nodia 26 de Margo de 2020, e que até o presente

momento, dia 27 de Margo de 2020, apenas a Empresa Equinécio Hospitalar

Ltda apresentou proposta de precos, conforme documentagao juntada aos

autos.

O referido é verdade e doufé.

Atenciosamente,

Macapa — AP, 27 de Margo de 2020.

Secretario MunverPa!

Decreto n” 1 818!



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DO GAB/SEMSA/PMM

AO DAF/SEMSA

Encaminhamos a Vossa Senhoria 0 processo N° 01518/2020 para empenho e

demais providéncias.

Macapa, 30 de Margo de 2020.

Atenciosamente,
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NOME: EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA 07.329.169/0001-39

ENDEREGO: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS MACAPA

BANCO 001 AGENCIA 4544-6 CONTA 65.990-8
XK

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 241 Transf.de Recursos do SUS/Bloco Cusiéto ‘iii:

2 Recursode Outras Fontes - Exercicio Corrente 300 042 SAUDE "
cODIGO CLASSIFICAGAO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
02 37 «04 Fundo Municipal de Sade
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR

10.301.0007.2133.0001 ATENCAOBASICA.

DOTAGAO. EMPENHADOATE A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

7.190.824,00 673.388,00 1.444.750,00 5.072.686,00  
VALOR A SER PAGO R$
 

DESCRIGAO DO MATERIAL E/OU SERVICO
 

Corona Virus (COVID 19).Art. 4° Lei 13.979/2020.

Valor que se empenhapara cobrir despesa com aquisic¢éo de Material Hospitalar destinado ao atendimento da SEMSA/PMM.Conforme
Estado de Emergéncia em Satide Publica Portaria n° 188/2020 — Ministério da Saude, Portaria n° 454/2020 - Ministério da Satide, Decreto
n° 1413/2020 - PMM e Decreto n° 1.711/2020 - PMM,Material este destinado a atender as UBS’S do Municipio de Macapa em combate ao

Ago: Atengao Basica Enfrentamento da Emergencia de Saude Nacional (COVID-19) - C/C: 7870-0

 

  
 

ITEM CODIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT RS TOTAL

1 008.041.670 ALCOOLEM GEL- TEOR ALCOOLICO 70% VV, 10.000 FRA 27,00 270.000,00
2 005.041.671 ALCOOLETILICO 70 GL LIQUIDO INFLAMAVEL- 20.000 FRA 11,00 220.000,00
6 005.041.677, GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL- 1.000 UND 59,00 59,000.00
7 005.041.678 LUVA CIRURGICA ESTERIL N.°6,5 - 60.000 PAR 2,50 150.000,00
8 005.041.679 LUVA PARA PROCEDIMENTOSNAO CIRURGICOS, 15.000 CX 35,00 525.000,00
10 005.041.685 OCULOS DE PROTECAO/SEGURANCA EM. 2.500 UND 9,90 24.750,00
"1 005.041.686 PAPEL GRAU CIRURGICO TAMANHO 15CMX100M. 4,000 ROL 88,00 88.000,00
12 005.041 687 PAPEL GRAU CIRURGICO TAMANHO 30CMX100M) 600 UND 180,00 108.000,00

\ SOMA 1.444.750,00
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PEDIDO DE COMPRA Autor

FETC

POP
Data: 30/03/2020 ,

 

Data Pedido Data Entrega

 

Pedido

00151/20 30/03/2020

Fornecedor EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA COD: 2763280

Enderego: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS CNPJ: 07.329.169/0001-39

MACAPA

Cod Prod Discr. Unid Quant $ Unit Centro de Custo Valor

005.041.670 ALCOOL EM GEL- TEOR ALCOOLICO 70% VV, COMPOSIG FRA 10.000 27,00SUS~~ ~270.000,00
Alcool em gel - teor alcodlico 70% viv, composigao basica com emoliente, forma farmacéutica gel frasco 500 ml com tampa com dispositiv
spray. O lote ea data de validade deverdo vir impressos no rétulo

005.047.671 ALCOOLETILICO 70 GL LIQUIDO INFLAMAVEL- ACONDICI) FRASC 20.000 11,00 SUS 220.000,00
Alco! etilico 70 GL liquide inflamavel- acondicionado em frasco de litro, contendo em seu rétulo,n.° de registro no ministério da saude,
dados do fabricante, nomedo responsaveltécnico,n.° de lote e validade do produto.

005.041.677 GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL-CONFECCIONADAE UND 1.000 59,00 SUS 59.000,00
Gorro cirurgico descartavel - Confeccionada em falso tecido (a basede fibras de polipropileno) hipoalérgica, branca, 30 gramas, microperfu
rada permitindo ventilado adequada, com eldstico nas extremidades, formato anatémico redondo, Embalados em caixas dispenser Box co
m 100 unidades, constando externamente os dadosde identificagao e procedéncia, cor, gramatura, dimensées, NR, de lote, data de fabric
aco validade com eladsticotipo touca cirargico

005.041.678 +LUVA CIRURGICA ESTERIL N.°6,5 - CONFECCIONADAEM PAR 60.000 2,50 SUS 150.000,00
Luvacirirgica estéril n.° 6,5 - Confeccionada em latex natural, formato anatémico, com bainha, com textura uniforme,lubrificada com po
atéxico. O produto deve ser hipoalergénico e a concentracdo de proteinas inferior a 189 ug/g de luva, atestado por laudoanalitico. Cada
par de luvas deve estar em embalagem dupla, sendoa interna um envelopeidentificando a maodireita e esquerda, com os punhose pole
gares dobrados adequadamente, a embalagem externa em papel grau ciruirgico, trazendo externamente os dados de identificagao, proced
éncia, numerode lote, método,data e validade de esterilizagao, data de fabricago, prazode validade e nimero de registro no Ministério d
a Satide e Ministério do Trabalho estar conforme a NBR 13391 e RDC n.°5 de 15/02/2008. prazo devalidade minimo deveré ser 2 ano
s.

005.041.679 _LUVA PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS, AMBIDE CX 15.000 36,00 SUS 525.000,00
Luva para procedimentos naocirirgicos, ambidestrapara procedimentosnocirurgicos, nao estéril, descartavel, tamanho P. Confeccionad
as emlatex naturalflexivel, deverdo ser levemente lubrificadas com pé absorvivel at6xico. Deverdo vir em caixastipo “dispenser box’ com
abertura que permita a retirada das luvas uma a uma. Embalagemresistente de modo a assegurar prote¢ao do produto até o momento de
sua utilizacao e trazendo extemamente os dados de identificacdo, procedéncia, numerode lote, método,data de fabricagao e prazode vali
dadee ntimero deregistro no Ministério da Saude e Ministério do Trabalho e estar conforme a NBR 13392 e RDC n.° de 15/02/2008. Op
razo de validade minimo deveser de 2 anosa partir da data de entrega. Caixa com 100 luvas

005.041.685 OCULOS DE PROTECAO/SEGURANGA EMPOLICARBONA UND 2.500 9,90 SUS 24.750,00
Oculos de protegao/seguranga em policarbonato resistentes a impacto e choquesfisicos de materiais sélidos e liquids como:fragmentos
de madeira, ferro, respingos de produtos Acidos, causticos, entre outros. Visor curvo para protegdolateral. Armacdopreta presa alta
mente resistente. Apoio nasal no préprio policarbonato para maior conforto no uso. Hastestipo espatula com ajuste de comprimento para
melhor conforto do usuario. Protegdo contra raios UVA e UVB. Acompanha cordao de seguranca

005.041.686 PAPEL GRAU CIRURGICO TAMANHO 15CMX100M: EMBAL/ ROLO 1.000 88,00 SUS 88.000,00
Papel grau cirdrgico tamanho 15cmx100m: embalagemflexivel composta porfilme laminadotransparente, com 4 camadasem poliéster e
polipropileno (PET/PP de 57g/m) e papel grau cirdrgico de 60g/m de selagemdireta, impresso com indicadores quimicos para monitoracéo
do processo de esterilizacdo. De acordo com as exigéncias da norma NBR12946/14707.

005.041.687 PAPEL GRAU CIRURGICO TAMANHO 30CMX100M: EMBAL‘ UND 600 _—180,00 SUS 108,000,00
Papel grau cirdrgico tamanho 30cmx100m: embalagemflexivel composta porfilme laminadotransparente, com 4 camadasem poliéster €
polipropileno (PET/PP de 57g/m) e papel grau cirlirgico de 60g/m de selagem direta, impresso com indicadores quimicos para monitoragao
do processo de esterilizacdo, Deacordo com as exigéncias da norma NBR12946/14707

 

 

TOTAL PEDIDO 1.444.750,00

Empenho(s):
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PEDIDO DE COMPRA

Pedido Data Pedido
00151/20 30/03/2020

Fornecedor EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA

 

Enderego: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS

MACAPA

CodProd Disc. tti<“<=~=~=~=s~=~s~s~™S

Obs:,Agao: Atengao Basica

mo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE machina2
—

    Autorizado
Data: 30/03/2020

Data Entrega

COD: 2763280

CNPJ: 07.329.169/0001-39

Unid Quant $ Unit Centro de Custo

Enfrentamento da Emergencia de Saude Nacional (COVID-19) - C/C: 7870-0

  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Interessado \ Responsavel
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| EOLHA
& DE inari\ DE EMPENHO or-ordinario 33000212820

NOTADEEMPENHON® 330002 FICHA: 669 pata: 30/03/2020 REQUISIGAO N*
    

          
 

 

 
  

 

    
 

AO: ves , peiuerragho: DISPENSA(ART.2 “EERO Wivvn OR epee NCIMEN

NOME: EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA 07.329.169/0001-39 cOni6o:
ENDERECO: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS MACAPA

BANCO, 001 AGENCIA. 4544-6 CONTA: 65.990-8

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 21 Transf.de Recursos do SUS/Bloco Custeio
2 Recursode OutrasFontes- Exercicio Corrente 300 042 SAUDE

coDIGO CLASSIFIGAGAO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO

02 #37 «#01 Fundo Municipal de Saude

3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR

10.301.0007.2133.0001 ATENGAOBASICA.

DOTAGAO EMPENHADO ATE A DATA VALORDESTE EMPENHO SALDO ATUAL

| 7.190.824,00 2.118.138,00 4.050.000,00 4.022.686,00    
VALOR A SER PAGO R$

 

 
 

DESCRIGAO DO MATERIAL E/OU SERVICO
 

Valor que se empenhapara cobrir despesa com aquisigao de Material Hospitalar destinado ao atendimento da SEMSA/PMM. Conforme
Estado de Emergéncia em Satide Publica Portaria n° 188/2020 — Ministério da Saude, Portaria n° 454/2020 - Ministério da Satide, Decreto
n° 1413/2020 — PMMe Decreto n° 1.711/2020 - PMM,Material este destinado a atender as UBS’S do Municipio de Macapa em combate ao
CoronaVirus (COVID 19). Art. 4* Lei 13.979/2020. Agao: Atengao Basica
Emenda Parlamentar n° 36000290335201900- C/C: 7870-0

 

 

  ITEM CODIGO. DESCR, QTD _UNID VLR UNIT RS TOTAL

1 005.041.683, MASCARA DESCARTAVELN95, COM FILME... 30,000 UND 35.00 1.050.000,00

SOMA 1.050.000,00
 um milhdo e cinquenta mil reais **""********* "een aa AAAs eeu uuu AAA AAASOOOOE TERRA AAAS

( 

EMPENHO AUTORIzADO Em 30/03/2020

C fy k Gave hy
ADESPESA REFERENTEA ESTE EMPENHO, FO! DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO—— iW

Joilma Morais Santos
oordenadora do Funde Municipal
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‘Decreto No 1275/2020-PMM
Secret

  
 

  



4&4. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA Mortsis
wee Av. General Osorio   

CNPJ:  18.604.334/0001-30  

    PEDIDO DE COMPRA

Data: 30/03/2020°""

Pedido Data Pedido Data Entrega

00154/20 30/03/2020

Fornecedor EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA COD: 2763280

Enderego: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS CNPJ: 07.329.169/0001-39

MACAPA

CodProd Disc.SSUnidQuant$UnitCentrodeCusto. Valor
005.041.683 MASCARA DESCARTAVELN95,COM FILMELONCET, 4CAl UND 30.000 35,00 SUS 1.050.000,00

TOTAL PEDIDO

Empenho(s):

Mascara descartavel N95, com filme loncet, 4 camadasdefibras sintética, clip nasal de aluminio, tiras elasticas p/ pressao anatémica,filtr

0 bacteriano para particulas de 0,3 micron. Embaladasindividualmentee registro na ANVISA, NR CA/MT__

 

Obs.: Agao: Atengao Basica
Emenda Parlamentar n° 36000290335201900 - C/C: 7870-0

Ohare
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Interessado\ Responsavel



 43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MA
te Av. General Osorio

oo 18.604.334/0001-30

NOTA DE EMPENHO OR- Ordinario

 

    
     

   

 

   

 
 

 
 
  
 

330003NC2020
=

NOTADEEMPENHON® 330003 FICHA: 749 pata: 30/03/2020 REQUISICAO N°:

Licttagao: DISPENSA(ART.24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/04/2020

NOME: EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA 07.329.169/0001-39 cOnico: 2763280
ENDEREGO: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS MACAPA

BANCO: 001 AGENCIA. 4544-6 CONTA: 65.990-8

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 21 Transf.de Recursos do SUS/BlocoCusteio
2 Recursode Outras Fontes - Exercicio Corrente 300 061 SAUDE

COIGo GLASSIFICAGAO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
02 37 «04 Fundo Municipal de Saiide
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
10.302.0007.2135.0001 MEDIA COMPLEXIDADE.

DOTAGAO EMPENHADOATEA DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

171.424,00 0,00 163.200,00 8.224,00

VALORA SER PAGOR$
  
 

DESCRIGAO DO MATERIAL E/OU SERVIGO  

 Valor que se empenhapara cobrir despesa com aquisi¢do de Material Hospitalar destinado ao atendimento da SEMSA/PMM. Conforme
Estado de Emergéncia em Satide Publica Portaria n° 188/2020 — Ministério da Saude,Portaria n° 454/2020 - Ministério da Satide, Decreto

n° 1413/2020 - PMM e Decreto n° 1.711/2020 - PMM,Material este destinado a atender as UBS’S do Municipio de Macapa em combate ao
CoronaVirus (COVID 19). Art. 4° Lei 13.979/2020, Acao: Média Complexidade

 
 

 

CIC: 7870-0

ITEM CODIGO DESCR. QTD _UNID VLRUNIT RS. TOTAL

1 005.041.673 AVENTAL DESCARTAVELTAM. M AVENTAL 12.000 UND 6,80 81.600,00
4 005.041.674 AVENTAL DESCARTAVELTAM. G AVENTAL 12,000 UND 6,80 81.600,00

5 SOMA 163.200,00
cento e sessenta e trés mile duzentos reaig ********* ++ aust wana AN HAN AA ADE ARE ARN AROMA NHANES
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EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2020 
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAI Act ts ~
Av. General Osorio b —|
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PEDIDO DE COMPRA Autorizadoxpor’21222018

Pedido Data Pedido Data Entrega

00153/20 30/03/2020

Fornecedor EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA COD: 2763280

Enderego: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS CNP4J: 07.329.169/0001-39

MACAPA

Cod Prod Discr. Unid Quant $ Unit Centro de Custo Valor
005.041.673 AVENTAL DESCARTAVEL TAM. MAVENTAL DESCARTAVE UND 12.000 6,80 SUS 81.600,00

Avental descartavel Tam. M Avental descartavel, Fabricados empolipropileno (TNT - Tecido Nao Tecido). Facil manuseio, oferece protec
0 a0 usuario criando uma barreira contra contaminagao cruzada, poluig4o ambientee fluido corporais, além de higienizacao em locais que
necessitam de cuidadosespeciais.

005.041.674 AVENTAL DESCARTAVELTAM. G AVENTAL DESCARTAVE! UND 12.000 6,80 SUS 81.600,00
Avental descartével Tam. G Avental descartavel, Fabricados em polipropileno(TNT- Tecido Nao Tecido). Facil manuseio,oferece protecao
ao usuario criando umabarreira contra contaminagaocruzada,poluicgao ambientee fluido corporais, além de higienizacdo em locais que ne
cessitam de cuidadosespeciais.

TOTAL PEDIDO 163.200,00

Empenho(s):

Obs.: Agao: Média Complexidade
C/C: 7870-0

  
 

FUNDO (MUNICIPAL DE SAUDE
Interessado \ Responsavel

   



 

 
 

 

  

 

  

    

   

 

    
 
 

 
 
   
   

4b FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA<44.-
If eC: : ee K

tts3) Av. General Osoério oe 7

at 18.604.334/0001-30 hi

NOTA DE EMPENHO OR- Ordinario 330004 / 2020

NOTA DEEMPENHON® 330004 FICHA: 4216 DaTA: 30/03/2020 REQUISICAO N°:

uciTaGAo: DISPENSA(ART.24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/04/2020

NOME: EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA 07.329.169/0001-39 copiGo: 2763280
ENDEREGO: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS MACAPA

BANCO: 001 AGENCIA: 4544-6 CONTA 65,990-8

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 21 Transf.de Recursos do SUS/Bloco Custeio
6 Recursos de Outras Fontes - Exercicios Anteriores 300 061 SAUDE

CODIGO CLASSIFICAGAO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
02 37 «of Fundo Municipal de Satide
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
10.302.0007.2135.0001 MEDIA COMPLEXIDADE.

DOTAGAO, EMPENHADOATE A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

3.284.733,00 43.784,80 3.228.600,00 12.348,20

VALORA SER PAGO R$
 
 

 

DESCRIGAO DO MATERIAL EJOU SERVIGO  

 Valor que se empenhapara cobrir despesa com aquisi¢do de Material Hospitalar destinado ao atendimento da SEMSA/PMM. Conforme
Estado de Emergéncia em Satide Publica Portaria n° 188/2020 — Ministério da Saude, Portaria n° 454/2020 - Mit istério da Saude, Decreto
n° 1413/2020 — PMMe Decreto n° 1.711/2020 - PMM,Material este destinado a atender as UBS’S do Municipio de Macapa em combate ao
CoronaVirus (COVID 19).Art. 4° Lei 13.979/2020. Agao: Média Complexidade
CIC: 7870-0

 

 
  
 
 

ITEM CODIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT RS TOTAL

1 005.041.669 ACIDO PERACETICO0,2% EM SOLUGAO PRONTA 100 PCT 299,00 29,900,00
10 005.041.682 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM. 800.000 UND 3,98 3.184.000,00
"1 005.041.688  PROTETORFACIAL DE SEGURANGA, 150 UND 98,00 14.700,00

SOMA 3.228.600,00
trés milhées, duzentose vintee ito mile seiscentos reais ************ tte teen aerenennsannnananane

 
EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2020 

 

 
———eanien‘R DESPESA REFERENTESA

Decreto No 1275/2020-PMIM
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  CNPJ:  18.604.334/0001-30

 

   

PEDIDO DE COMPRA Auloreadopor
Data: 30/03/2020

Pedido Data Pedido Data Entrega

00152/20 30/03/2020

Fornecedor EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA COD: 2763280

Endereco: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS CNPJ: 07.329.169/0001-39
MACAPA

CodProd Discr. Unid Quant $ Unit Centro de Cust Valor

005.041,.669 ACIDO PERACETICO 0,2% EM SOLUGAO PRONTA PARAU PCT 100 299,00 SUS - 29.900,00
Acido Peracético 0,2% em solugaopronta para uso, acompanhado de coadjuvante/adjuvante conforme constarna formulacao do produto (
ativador/inibidor de corrosdo), ag¢do em aproximadamente 10 minutos (conformerec. 35/2010). Galao de 5 litros, acompanhadodefita reag
ente especifica do produto ofertado.

005.041.682 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM ELASTICO, MC UND 3,98 800.000,00 SUS 3.184.000,00

Mascaracirtirgica descartavel com elastico, modelo retangular, sanfonada comclip nasal. Confeccionada em material atoxico, macio, sem
emendas, manchasou furos. Formada por 3 camadasde polipropileno e um filtro de celulose e poliéster que assegurea filtragem de pelo
menos 95% das particulas com tamanho entre 1 e 2, atestado por laudo analitico. Com bordas bem acabadas, com elasticos nas
extremidades proporcionandoajuste perfeito. Embalada conformea praxedo fabricante,trazendo externamente os dadosdeidentificagao,
procedéncia, numero delote, data de fabricacao, prazo de validade e numeroderegistro no Ministério da Saude. O prazode validade mini
mo deve ser de 2 anosa partir da data de entrega.

005.041.688 PROTETOR FACIAL DE SEGURANGA, CONSTITUIDO DE Cy UND 150 98,00 SUS 14.700,00

Protetor facial de seguranga,constituido de carneira de plastico ajustavel e visor transparente incolor com cerca de 195 mmdelargura e 20
Omm (8") dealtura, o visor é preso a coroa por meiode rebites. oe ee

TOTAL PEDIDO 3.228.600,00

Empenho(s).

Obs.: Agao: Média Complexidade_
C/C: 7870-0

ass,
FUNDO UNICIPAL DE SAUDE
Interessado\ Responsavel

    



    

 

MUNICIPIO DE MACAPA :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA

_  SEGRETRARIA MUNICIPALDESal
  

PORTARIA No 245/2020-SEMSA

© SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE,nousodasatribuigdes legais que Ihe
s&o conferidas pela Art.228, Inciso Ill, IV e V da Lei Organica do Municipio de Macapa e pelo
Regimento Interno da SEMSAe Decreto n° 1.818/2020-PMM.

RESOLVE:

Art. 1° - Designar RAISSA MARA DES. PINTO, GEORGIANA ROSADEOLIVEIRA E
TIRZA MESQUITA RIBEIRO.Servidores da Secretaria Municipal da Satide do Municipio de
Macapa, para acompanhamento, controle e Fiscalizagao de entrega de Material Hospitalar

(Correlatos e Protecao Individual — EPI’'s) proveniente do Processo Emergencial de combate
ao COVID 19

Art. 2°- Esta Portaria entra.em vigor, a contar do dia 17 de Janeiro de 2020, revogadas
as disposigées em conirario. : ;

DE-SE CIENCIA, REGISTRE-SE.
Gabinete da Secretaria Municipal de Satie, ao 01 de Abril de 2020.

oF

Eliren Silva Lage

Secretario Municipal de Satide - Em Exercicio
Publicado nesta Secretaria Municipal de Saude, ao 01 de Abril de 2020.

Ym PREFEITURA

wap MACAPA
  



  PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Ao DAF/DCC/SEMSA

Encaminhamosa Vossa Senhoria 0 processo 01518/2020/SEMSA/PMM,para juntada de copias de

publicagdes do Diario Oficial da Unido e jornal de grandecirculacdo

Macapa - AP, 02/04/2020

SILVANA V) VELLI

Secretaria Municipal’de Sadde de Macapa

Decreto n2 2.192/2018-PMM

Av. General Osorio, 365 — Laguinho - Macapa— Amapa

   

 

MACAPA PREFEIT

    



DIARIO OFICIAL DA UNIAO- secao 3

FUNDO MUNICIPAL
EXTRATO DE REGISTRO DE PRECOS N? 5/2020-SEMUSA/PMU

[ATA DE REGISTRO DE PREGOS N° 005/2020-SEMUSA referente a0 Pregio Eletrénico n®
(004/2020-SEMUSA, Processo n® 07022020/005-SEMUSA; Registro de Precos para futura €
eventual a contratagdo de empresa para aquisicio de materiais de limpeza higiene, copa
€ cozinha (utenslios) © outros de uso em geral, com abastecimento de forma parcelada
para atender Unidades Bisicas e Postos de Satide; Setores da Vigilincia Sanitaria;
“Ambiental; Endemias; Epidemiologla e Sade do Trabalhador; Ages e Campanhas
Programadas da Atencio Bisica e Vigilincia em Saide, Na Zona Rural do Municipio, Como
‘Também Outros Setores Do FMS (DRH, DPO, DCC, DCMP, DRP, CPL, CMS) e MAC (PTFD,
CER, LABOR, CAPS) da Secretaria Municipal de Satide, Na Area Urbana do Municipio de
Laranjaldo lari/AP, conforme descrito no Anexo | do’edital; Empresa: : G ZANOTTO-ME;
‘CNP: 01.102.999/0001-42; Lotes 01, Valor Global: RS 519.863,40 (Quinhentos
dezenove mil, oitocentos e sessenta ¢ trés reais e quarenta centavos). Prazo de Vigéncia de
12 meses apés sua assinatura.

AVISO DE ADIUDICAGAO E HOMOLOGAGKO
ELETRONICO N2 4/2020-CPL/SEMUSA/PMLI

PROCESSO N® 07022020/005 -SEMUSA /PML
‘A_SEMUSA/PMU toma piiblico acs interessados a ADIUDICACAO_&

HOMOLOGAGAO da licitagdo na modalidade Pregio, na forma Eletrénico n® 004/2020-
CPLISEMUSA, objetivando contratacio de empresa para aquisiclo de materiais de limpeza
 higiene, copa € cozinha (utenslios) e outros de uso em geral, com abastecimento de
forma parcelada para atender Unidades Bisicas © Postos de Saiide; Setores da Vigilincia
Sanitéria; Ambiental; Endemias; Epidemiologia e Saude do Trabalhador; Acdes e
Campantias Progamadss da Atenglo Bisica ¢ Viglinca em Saide,,Na Zona Rural do

2, Como Também Outros Setores Do FMS (DRH, DPO, DCC, DCMP, DRP, CPL, CMS}
MAC [PIFD, CER TABOR, CAPS) da Secretaria Municpal de Sade, Na Aes‘ Urbana
Municipio de Laranjal do lari/AP, tendo 0 objeto sido adjudicado em favor da empre
ZANOTTO-ME; CNPJ: 01.102.999/0001-42; Lotes 02; 03; Valor Global: RS 519.863,40
(Quinhentos € dezenove mil, oitocentos ¢ sessentae trés reais e quarenta centavos).

  

 

  

 

Laranjal do Jari-AP, 1° de abril de 2020.
‘MARCEL JANDSON MENEZES

Secretirio Municipal de Satide
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

EXTRATO DE DISPENSA DE ICITAGAO
IN? Processo: 01518/2020 - SEMSA/PMM SIC 240876. Objeto: Aquisicio de EPls (éculos de
protest, miscars N9S, aventale outros) para protgto dos srvidores contra 9 COMID-

‘causada pelo Coronavirus. Total de itens Liitados: 00022. Fundo Legal: Art. 42
ster nt 15979 de 06/02/2070, lustiieatva: Contrtagdo desunads a6 enftentoments da
‘emergéncia decorrente do COVID-19. Declaragio de Dispensa de Licitagdo em 30/03/2020
ROSTAN DE FREITAS TOLOSA - Coordenador de Gestio e Planejamento Ratificagio em
30/03/2020. SILVANA VEDOVELLI- Secretaria Municipal de Saude de Macaps. Valor Global:
RS 5.886.550,00 (Cinco Milhées, oitocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e cinquenta
reais]. CNP} CONTRATADA: 07.329.169/0001-39 EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA.

AVISO DE UCITACKO
PREGAO ELETRONICO SRP Ne 26/2020

Processo n2 0135/2020 ,
‘SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Objeto: REGISTRO DE PRECOS para eventual

4 aquisicio de PRODUTOS CORRELATOS necessirios a0 funcionamento das Unidades de
Saude de Macaps pelo periodo de 12 meses, conforme condigées, quantidades ¢
cexigéncias estabelecidas no Fdital e seus anexos. Abertura das propostas: Dia 16/04/2020
3 partir das O8h30mim. No site wwwilicitacoes-e.com.br (Horério de Brasilia). Inicio da
disputa de presos: Dia 17/04/2020 as O8h30min no site www.licitacoes-e.com.br (horério
de Brasfia). O Etlital do Pregio se encontra disponivel na integra no seguinte endereco
letrénico: wwwlicitacoes-e.com.br, (1D. 807012}.

 

 

Macapa/AP, 19 de abril de 2020.
‘ANANILSON COSTA DE SOUSA.

Pregoeiro
AVISO DE LICITAGAO

PREGAO ELETRONICO - SRP N? 27/2020
Proceso n® 0332/2020-SEMSA/PMM,
REALIZADOR: Subsecretaria de Compras e Contratagdes, drgio integrante da estrutura
administrativa da Secretaria Municipal de Governo,
‘OBJETO:O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisigdo de Fraldas descartiveis, necessarias para utilizagio dos pacientes acamados e/ou

de necessidades especiais atendides por esta Secretaria Municipal de Saude no
periodo de 12 meses, conforme condigées, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus anexos.
‘Acolhimento de Propostas: 06/04/2020 as O8h0Omin.

 

Enderesa Eletrénico: http://www.lictacoes-e.com.br
Identificagio da licitagSo no Sistema: 810396.

Macaps, 1° de abril de 2020.
‘ADLAN BISMARKREIS DA SILVA

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

AVISO DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO N® 5/2020/PMO

‘Objeto: Aquisicio de Equipamento/Material Permanente para as UBS da
Secretaria Municipal de Saide de Otapoque (incluido carro de passeio © embarcacio), de
acordo com os Termos de Referéncias anexo | do edital, através de Emendas
Parlamentares, de acordo com as condigBes € especificacées constantes no Anexo | do

, Edital © informado: no enderego eletrénico lcitacoes-e.com.br, e-mail
pregoriro.cplpmo@gmail;com ou no enderego Rua Joaquim Caetano da Siva, n.2 460,
Centro, Oiapoque/AP, CEP 68.980-000.inicio do acolhimento da proposta 03/04/2020 as
‘08h0Omin; fim do recebimento de Proposta 17/04/2020 as O9h30min; Inicio da disputa de
reso dia 17/04/2020 as 14h30mi

 

  

iapoque/AP, 30 de marco de 2020.
EXPEDITODA SILVA VIANA

Pregoeiro

     cI SA.‘GABISEYSA,

NPa
t

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR. sABRICR™
AVISO HOMOLOGACAO ADIUI
PREGAO PRESENCIAL N°

ISSN 1677-7069

 

NOS TERMOS DO ARTIGO 38, INCISO Vl, BEM COMO NO ARTIGO 43, INCISO VI
DA LEI N* 8,666/1993 € ART. 42 X04) DA LEI 10.520/2002, HOMOLOGO0 PROCEDIMENTO
LICITATORIO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL SRP N* 010/2020-CPL/PMPBA. PROCESO
ADMINISTRATIVO_ NB: 1.469/2020-SEINC/PMPBA - OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA MODERNIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO
DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI (IMPLANTACAO DE LUMINARIAS EM LED}: Empresa
Vencedora: RP SANTOS E CIA LTDA - EPP - CNPJ 34.925.131/0001-00. Valor Adjudicado:
Valor Global FS 1.338.573,07 (Hum milhdo,trezentos € trinta e oito mil, quinhentos e
setenta e tres reais e sete centavos). HOMOLOGO, 0 presente certame.

Pedra Branca do Amapari, 1° de abril de 2020.
ELIZABETH PELAES DOS SANTOS

Prefeita
ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS
RESULTADO DE HABILITAGAO
FOMADA DE PRECOS N® 1/2020

A Prefeitura de Boa Vista do Ramos, por meio da Presidente da Comissio
Municipalde Licitaco, nomeado pela Portaria n® 026/2019, publicada no Didrio Oficial dos
Municipios do Estado do Amazonas no dia 16/01/2019, torna ptiblico para conhecimento
dos interessados © RESULTADO DE HABILITACAOdalicitagio na modalidade Tomada de
Pregos n° 001/2020, cujo objeto ¢ a “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
‘OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE
= PADRAO 1 DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VISTA DO
RAMOS, DE ACORDO COM AS CONDICOES, ESPECIFICACOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS
NA PROPOSTA Ne 11878,038000/1190-02, DE ACORDO COM AS CONDICOES, EXIGENCIAS,
ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE COMPROMISSO E PROJETOGASICO ANEXO”,
porter atendido a todos os requistos do Edital e de Habilitas3o julgou HABILITADA 3
empresa: THUNDER CONSTRUTORA LTDA - ME (CNPJ: 09.415.768/0001-09), sendo lavrado
fem ata e concedido a manifestacio recursal nos termos do art. 109, nciso I alinea "a" da
Lei Federal n* 8.66/93, e que foi transcorrido sem interposicdo derecurso e com base
aos termos do art. 43, inciso Ili da Lei Federal n° 8.666/93, passou-se 4 abertura do
moped propestade pres da empress hablaAl continuo, ap a ane de
Proposta de preco apresentada pela empresa habilitada na licitac3o passou-se a0
RESULTADODE IULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PRECOS  considerando 2 aprovario do
‘setor de engenharia por meio do parecer técnico datado de 28 de novembro de 2019,
resolveu considerar CLASSIFICADA a empresa THUNDER CONSTRUTORA LTDA - ME (CN
09.415. 768/0001-09),situada 4 Rua Abdon Mamede, n° 1670,Bairro: Santo Anténio, CEI
69.103-032, cidade de Itacoatiara, Estado do Amazonas, do certame e com base nos
termes do art. 109, inciso |, alinea “a” da Lei Federal n* 8.666/93.Ficando desde js, aberto
© prazo recursal aos interessados, querendo, terdo vistas dos autos, podendo
feventualmente efetuar Interposigio de recurso pelo periodo de 05 (cinco) dias dteis a
contar da intimagSo do ato por meio da efetiva publicacio na imprensa oficial. Maiores
informagdes disponivel na Sala da CML na sede da Prefeitura de Boa Vista do Ramos,
localizada na Rua Senador José Esteves, n? 384 - Centro, Boa Vista do Ramos/AM, CEP
69.195-000, no horitio das Bh is 14h, de segunda-feira 2 sexta-feira

   

 

 

Boa Vista do Ramos - AM, 12 de Abril de 2020.
‘MANOEL CARDOSO NETO.
Presidente da Comissio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE
EXTRATO DE REGISTRO DE PRECOS

ATA DE REGISTRO DE PREGOS N@ 14/2020 - PREGAO PRESENCIAL SRP N? 9/2020
No dia vinte e quatro (24) do més de marco do ano de dois mil e vinte (2020), so
registrados os valores unitérios da empresa abaixo identificada, para futuro e eventual
Registro de precos para material visual e de propaganda, para atender as necessidades do
‘municipio, resultante do Prego n® 09/2020, para Sistema de Registro de Pregos ~ SRP. As
especificagdes constantes no respectivo processo administrativo n®. 013/2020 - SA, no
termo de teferénci, asscomo a proposta de press, a ata crcunstanciada ¢» plana
demonstrativa de lances verbais, integram esta’ ata de registro presos,
independentemente de transcricéo.Em favor da empresa: RUDSON SALES DECutt
ME” CNP! Nt (21.879 305/000%3)o+ valores unitrios do LOTE | nossquint ters

9,00; 04: RS 450,00; 05: RS 149,00; 06: RS 2,00; 07:a
(3: né 28.00; 1018 3900 1 BS 2600, 125 26013: 85

00; 18:

 

   

  

  

RS. 645,00, Conforme constam no processo. Pelo periodo de 12 (doze)
© contrato ou instrumento habil que vier a substituito, na forma do art. 62, caput e 542.
da Lein® 8.666/93,indicara ofs} local(s) de prestagdo do(s) servigos). O presente registro
deprecos tera a vigéncia de 12 (doze) meses, contados partir de sua publicag3o.
A gestdo da presente Ata de Registro de Prego seré realizada pela Secretaria Municipal de
‘Administragio.

   

AVISO DE HOMOLOGACAO
PREGAO PRESENCIAL SRP N? 9/2020

0 Prefeito Municipal de Boca do Acre no uso das atribuigdes legais a ele
conferidas, em conformidade com a Lei 10.520/02, Decreto 7.892/13 € no que couber a
Licitagdes n® 8666/93, e CONSIDERANDO:a auséncia de recurso, e a emiss3o do Parecer

Jutdico favordvel, resolve HOMOLOGAR of itens do objeto do PREGAO PRESENCIAL SRP N?
09/2020: Registro de precos para material visual e de propaganda, para atender as
necessidades do municipio, em favor da empresa: RUDSON SALES DE OLIVEIRA - ME - CNPS
NP 11.879.305/0001-31,os valores unitarios do Lote | nos seguintes 1: RS 30,00;07

RS 80,00; 03: R$ 60,00; 04: R$ 450,00; 05: R$ 149,00; 06: RS 2,00; 07 RS6,00; 08: RS 2,

09: RS 28,00; 10: RS 39,00; 11: RS 26,00; 12: RS 24,00;13: RS 63,00; 14: RS 44,00; 15: RS

34,00; 16: R$ 49,00; 17: RS 34,00; 18: RS 760,00; 19: RS 109,00; RS 89,00; 21: RS

220,0022: RS 950,00; 23: RS 198,00; 24: RS 2.900,00; RS 148,00; 26: RS 845,00; 27: RS
245,00; 28: RS 70,00; 29: RS 98,00; 30: RS 50,00; 32: RS 90,00; 32: RS 15,00; 33: RS 9,00;
34: RS 590,00; 35: RS 1.445,00; 36: RS 390,00; 37: RS 178,00; 38: RS 780,00; 39: RS 645,00.

Conforme constam no processo. Pelo periodo de 12 (doze) meses.

  
  

   

  

Boca do Acre/AM, 23 de marco de 2020.
JOSE MARIA SILVA DA CRUZ

Prefeito
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Esta edic3o completa do DOU é composta de 182 paginas,

Presidéncia da Republica

CASA CIVIL
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Ne 3/2020 - UASG 243001

 

Numero do Contrato: 2/2018.

1N® Processo: 99990001151201793.
DISPENSA Ne 2/2018. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA -DA
INFORMACAO. CNPJ Contratado: 3368311100107. Contratado : SERVICO FEDERAL DE
PROCESSAMENTO -DE DADOS (SERPRO). Objeto: Prorogac3o do Contrato 02/2018 para

© periodo de 11/04/2020 a 11/04/2021,conforme Lei 8.66/93 ¢ demais legislagbes
correlatas. Fundamento Legal: Lei 8.66/93 . Vigéncia: 11/04/2020 a 11/04/2021.Valor
Total: R$467.482,32. Fonte: 100000000 - 2020NE800035, Data’. dé /Assinatura:
31/03/2020. Pes

 

{SICON - 01/04/2020) 243001-24208-2020NE800035,
SECRETARIA-GERAL

SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO,
EXTRATO DE CONTRATO N® 17/2020 - UASG 110001

INP Processo: 00001007537201917.
PREGAO SISPP NP 7/2020. Contratante: PRESIDENCIA DA REPUBLICA -.CNPJContratado:
(0542738700180. Contratado : COMUNICA - AGENCIA DE COMUNICACAO-EIRELI,
Objeto: Prestagso de servicos de traducSo/versio literiria, na modalidade simples, de
lingua estrangeira para portugués, textos de lingua estrangeira para o estrangeiro ©
versio de textos em portugués para lingua estrangeira. Fundamento Legal: Lei n?
8.666/93 . Vigéncia: 30/03/2020 a 30/03/2021. Valor Total: RS45.295,18. Fonte:
100000000 - 2020NE800600. Data de Assinatura: 30/03/2020.

{SICON - 01/04/2020) 110001-00001-2020NE111111
DIRETORIA DE RECURSOS LOGISTICOS

AVISO DE PENALIDADE

© DIRETOR DE RECURSOS LOGSTICOS DA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO toxna
Picoque foi apicada 3 empresa IMASTERSERVICOS LTDA, CNPIINP 1,088.341/0001-65,a penaldadede
immpesimentodeica econtratarcom a Uno,com descredeneiamento no SICA, pelo pram de 4 (quatro)
meses, contados da data da publcacSo deste avso, com fundamento no at. 72 da Len? 1020/2002, no
subtem 12.52 do Fatal do Prego Hetrénico n®€27/2019e no indso V do art. 22 da rstrugio Normativa
SA-PRL 1, de 13 de outubro de 2017, Proceso Adminitrative100140000030/2020-73,

MAURILIO COSTA DOS SANTOS

Diario Oficial
da Unido
A informagaooficial
ao alcance de todos

|LICA FEDERATIVA DO BRASIL  IMPRENSA NACIONAL

 

  

 

Brasli - DF, quinta-tera, 2 de ayade20204

IMPRENSA NACIONAL
EXTRATO DE CONTRATO Ne 4/2020 - UASG 110245,

PREGRO "SteNETO/sOIS,Contratante: IMPRENSA NACIONAL -.CNPI Conttratado:
s71si327000170. Contratado : NORTHWARE COMERCIO & SERVICOS tTDA.Obj

mento de stato de Uabaho tipo notebokenov
eiraiTull ib, procebsador17-Se68U, memoria RAM 8.

Gee3r fen 10520/2005. Datel nt ‘tre2/n013 InsrussoNorNormativa
Sosroe n@’5/2017. Vi Si703)/2080 9 31/08/2085, Valor Total: S660000.

: 150020045 - 2020NEB00097. Data de Assinatura: 31/03/2020.
(SICON - 01/04/2020)

  
SECRETARIA DE GOVERNO

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAGAO $/A.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nt Processo: 0646/2020. OBJETO: Pagamento de tarifa referente 20 pedido de registro da
‘marca CAI NO VESTIBULAR, na classificacSo 41. FUNDAMENTOLEGAL:Lei n? 9.279/96 €
‘Art. 25caput da Lei n? 8.66/93. FAVORECIDO: Instituto Nacional de Propriedade industrial
~ INP, no CNP) 42.521.088/0001-37. NOTA DE EMPENHO: 2020NE000687, de 16/03/2020.
VALOR: RS 142,00.
FLORIANO BARBOSA DE AMORIM NETO
Gerente Executivo de Comunicacso, Marketing © Negécios

ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO,

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE TERMO ADTVO Ne 4/2020

Espécie: Proceso n® 00404,000115/2015-46. Espécie: Termo Aditivo a0 Termo de Acordo
meOU2016AGU, que ents 5 celeb2 “ADVGCACGERAL DA UNIO, CNP)
26.994.558/0068-30, e a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A, CNPI
(07.658,.098/0001-18, como Administradora de Beneficio. Objeto: prorrogar 0 prazo de
Vigencia do Termo de Acordo n? 01/2016, por mais 12 (doze) meses. Vigéncia:
81/04/2020 a 01/04/2021. Assinam: EVERSON PINTO DA SILVA, Superintendente Regional
de Administragio no Distrito Federal, CPF n® 017.605.630-05, pela Advocacia-Gera
hide (AGU, € Wilson MUNES VIEIRA, CPF 9 484.450.961-68¢ ROSANGELA MARTINDE
SOUZA, CPF n? 077.789.578-17, pela QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A.
Data da Assinatura: 30/03/2026.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO NP 2/2020 - UASG 110161

Espécie: NP Processo 00676,001303/2017-53. Pregio SISPP N° 002/2018. Contratante:
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO - CNPI n? 26.994.558/0068-30. Contratada: LANCHONETE
DO TIO LTDA - ME - CNPJ n® 72,638.349/0001-64, Objeto: Prorrogar © prazo de
vigéncia do contrato por mais 12 (doze) meses, bem como promover 0 reajuste da
taxa_mensal de rateio. Fundamento Legal: Lei n® 8.666/93. Vigncia: 29/03/2020 a
29/03/2021. Valor Total: 25.673,04. Assinam: EVERSON PINTO. DA_ SIWVA,
Superintendenie’ Regional de AdministragSo no Distrito Federal e FERNANDA VIANA
BASSO, Representante da empresa. Data de Assinatura: 27/03/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO NE 10/2020 - UASG 110161

Namero do Contrato: 57/2014.
N® Proceso: 00452000752201466.
PREGAO SISPP N® 30/2014, Contratante: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO -CNP)
Contratado: 1448738400123. Contratado : CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA -
.Objeto: Prorrogar excepcionalmente 0 prazo de vigéncia por mais 06 (seis) meses.
Fundamento Legal: paragrafo 42 Art 57 Lei 8,666/93. Vigéncia: 22/03/2020 a
22/09/2020, Valor Total: R$431.582,88. Fonte: 100000000 - 2020NE800208, Data de
‘Assinatura: 20/03/2020.

 

(SICON - 01/04/2020) 110161-00001-2020NE800208
AVISO DE LICITAGAO

PREGAO ELETRONICO NE 13/2020 - UASG 110161,
'N® Processo: 00676000323202011. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisigio de combustiveis (gasolina comum, etanol, diesel S-10 € diesel comum), por
um periodo de 12 (doze) meses, para suprir as necessidades da frota de veiculos
oficiais € de grupo geradores movidos a diesel da Advocacia-Geral da Uniio, conforme
condigbes, quantidades € exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos.. Total de
Itens Licitados: 4, Edital: 02/04/2020 das 08h00 4s 12h00 € das 14h00 as 17h59.
Endereso: Sig Quadra. ««06-=—sLote_— 800, -~—BRASILIA/OF ow
_wwew.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110161-5-00013-2020. Entrega das
Propostas: a partir de 02/04/2020 3s 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 15/04/2020 3s 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informagées
Gerais: Contato: cpl.sad.df@agu.gov.br.

EVERSON PINTO DA SILVA
Superintendente

{StASGnet - 01/04/2020) 110161-00001-2020NE000096
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© Revés

Motorista reage a assalto no Brasil Novo
e mata bandido com facada no peito

Um homem identificado como Andeeimison Marques dos Santos, 19 anos, morreu no final da noite de ferga!-feira (31) no Hospital de Emergéncias
de Macapa,para onde ele foi levado atarde aposter sido esfaqueado na regio do torax pelo motorista de um carro que ele e um comparsa tentaram

assaltar. O fato ocorreu no bairro Brasil Novo, zona norte de Macapa. O comparsado criminoso morto fugiu e esta sendo procurado pela policia.
©Policia-8
 

© Coronavirus q © Municipal

Governo confirma resultado positive e . , a
mimeo de nfetadossobe para ff no Amapé Decreto estende nor 30 dias prazo para pagamento de tributos na capital

oCidades- 6 Lech kin er! 0 prefeita de Macapé, Chécio Luis, assinou nesta quarta-
feira (01) os Decretos 1.7922020-PMM e 1.793/2020-PMM,
queprorrogam osprazs de pagamento do Programa de Rect-
perasio Fiscal (Refs e ores tribuos.A medida busca di-
tur impacto econimicocausado pela pandemia do corona
virusqueasslaoAmaps, o Brasleo mundo, “Nosaprimera

| : agio foi tomar medidas que resguardem vida da populacio.
| {Petes Massabemas quea pandemiaatinge também com a segunda
| 4 , 1 onda, osetorfinancer, Pore reunimos com diversosseo-
- Sry Pea reseconimices,ouvinas liderancaseentdades como aAcia,

| Y ‘ Fecamcio, CRCIAPeSescap!AP”,ressaltouo pret
@Politica-7  (wossosite Nossa RADIO | mossa nensta
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DADOS ©teseailagesraesiende por) asco ras parapagamentsdetaves tris

Clécio prorroga por 30 dias prazo para
pagamentode tributos municipais

  

yan 0 Programa de Recuperacio Fis-
cal, bem como os parcelamentos,
fica prorrogado até 31 de maio de
2020, Tera desconto de 100% de
Imulta e juros de mora as que fize-
Tem pagamento a vista até
30/08/2020.

Para quem optar pelo pagamen-
to a vista até 31/05/2020 terd des-
conto de 80% das multe jurosde
mora.

lendirio Fiscal
IPTU- Prazo final para paga-

‘mento emcota tinica comdesconto
de até 20% serd dia 30/04/2020. 0
pagamento tambémpodera ser feito

   

prefeito de Macapi, Clécio _dades, como a Acia, Fecomércio, em & parcelas..Oo ss assinou neta quart: CRC/AP e Sescap/Al, © estamos Peiodo para pagamento parce:
feira (01) 0s Decretos _preparandoumpacote municipal de lade:

1,792/2020-PMM e 1.793/2020- medidas para apoiar os empreende- 1 - 30/04/2020
PMM, que prorrogam 0s prazos de does, especialmente, os pequens, 2-31/05/2020
pagamento do Programa de Recu- _0§ micro, os MEI, os vendedores 3*- 30/06/2020
peracdo Fiscal (Retis) e outros iri- _informais,os autdnomos, que $30.08 4*- 31/07/2020
Dutos. A medida busca diminuir 0 quemais necessitam. Porém, todas 5*-31/08/2020
impacto econdmico causado pela as decisdes serdo adotadas median 6 - 300972020
pandemia do coronavinis, queasso te abase cientifica para a seguranga 7 31/10/2020
120 Amapi, 0 Brasil e o mundo. da populagio",ressaltou o prefeito. 8° - 30/11/2020

“Nossa primeira acio foi tomar Dentre as’ ages incluidas no ‘TELE- Prazofinal da ‘Taxa de
aedidas que resguardem a vida da _pacote econdmico municipal,a pre-.__Licenga para Fisealizacdo, Locali-
opulacdo. Mas sabemos queapan- _feitura estende por 30dias os pra- ago © Funciomamenio para paga-
ddemia atinge também com a segun~ 7s para pagamentos de taxas  ti- mento emcota nica com desconto
da onda, osetorfinanceiro. Porisso, utes de até 20% serd dia 30/04/2020. 0
reunimoscoin diversas setores eco- Confira abaixo 0 que muda: Pagamento também poders serfeito

 

8, ouvimos liderancas e enti- Refis fem parcelas.

 

© Reforco

Amapavai receber 1.854 testes rapidos e EPIs para profissionais de saude
Nesta parh-fi (01). em rasa, opreside doCongreso Naco-

ru, seadr Davi Alcolrubze (Democtaas-AP), fl infertaido po
nitisérioda Sai queo govern doAmperage sind eia
ser, 54nidde estesposquedeveroser usadosaaage
iésico de coronavins(Covid-19. Ads, ais de30 ilid
desde Equpameetos de Pree livid(EPI') foram dspoitli-
zaos para os proisiomis de Sade acompararemcs casos Ssptos
te relizaremoatenditt dos pietes infects,

‘Omiristriirciouadistdopritntrolote de estsrigidos
— 500nas ~ essa eg (31). les sero lizaem pacer

que apresrtarem teas remo fel ose,por ete 0sem€
Ainodadoincio dossittomas.testrpindicaapenas nes
ses cas. uma ver que wo cacegie diagnostic oiniodang Para
identifica ovina logo mo ino, ose, oo paiodo em que ain ett
agin nnergs, deve seradsos testes coun MeceSiOs
relizagio des exams de Covid-1e ueesi sto realzados 0
‘AmmapiUnpineiraremessa de 17s, cada umconcapa pra
aredizagio de 24 tes, esti &dsporigho do govern do Am. E
‘de que idesifica ovines logon iniota auswopeed xaquane
{dt sd agindo ro agansto. Um nova remessa deve chegar at ama:
shi (2) totalzandot ispasicto do estado,040 exarses de eagio.

‘Aldea de sglizar a dsoibniciodos ests rides tambemgaan
tircudados médicosdeseguraasprofisonais queexonina
de frente do ateetmeno 3 popaglo,etendendo a eles dagntico

stnsatvidades, queso consideradas essencaisF para refergar o¢sto-
(qe da sistécia hogatalare ambalataral do sisterde sake publ
ampere, oenceusivoestarhl tabseceoerd SS miscarasint
ics, 3.500 avetais, 1200onc hoxpitalares 1.600saps, 239.000
Jaspara procedimentos no cinincos. 290 deus de protein al
de 696 fracas de dicool eco. A distibuigdo dos itens sera realizada
comapcio da Forga Adrea Brasileira (FAB) que wanspentari os EP.

   

 

      

Xe Randolfe Rodrigues
eed

Na crise, primeiro os mais pobres
‘Aatualtagédia provocada pela pandemia do coro-

navirus ever seconsttur no maior desafovividpor
nossa geracio, Das decisdes que esto sendo tomadas
agora para o seu enfrentamento dependerdo o futuro
de milhdes de vidas a capacidade de retomarmos 0
desenvolvimento econémico no Brasil.

‘Trata-se da mais grave crise de satide piblica em |
tumséculo. Além do terrivel nimero de vitimas, con-
tagiard profundamente a economia do mundo
ede forma mais aguda, tingid aspessoas mai
tes. Diante da magnitude da ameaga, 0s governos
dever agir segundo as prioridades

 

  

1° —salvaro méximo de vidas possivel, por meio
do isolamento social, aparelhamento da estrutura hos-
pitalar, reforgoe cuidadopara com os profissionais de
satide;

2° — transferirrenda para a populagao carente,
para trbalhadores auténomos e informais, possibil
tando-os ter meios para atravessar 0 periodode isola-
‘mento:

3°— apoiaras empresas, particularmente as micro
«e pequenas,além dos setores mais afetadospela crise.

 

Pretendo abordar aqui a questio do apoio do gover-
no federal as pessoas e empresas que, analisando as
‘medidas anunciadas até aqui tem sido ineficaz, insu-  

~©} semana revelaa poucadisposigao do governo nes-
z ta érea: “Aprovem primeiro asreformas que assim.
t se abrird espagofiscal para o apoioa economia”.

 

 

ficiente eexcessivamente lento. A frase infelizdita
pelo ministro Paulo Guedes ha pouco mais de uma

corre que 0 Brasil esté destinando apenas
2,5% do PIB de ajuda econémica (parte sequer &
“dinheiro novo", mas antecipago de despesasou| eeiesee osteases

Sauder | ses estdo fazendo um esforgo muito maior: Ale-
| manha, 30%; Reino Unido, 179%; EUA,11%; de
| seus respectivos PIBs. Diante da enorme dest-
ualdade social, da imensa massa de informais e

| dos 11 mithdes de desempregados,o Brasil tem que
gen _| Ser muito mais generoso neste momento,

stam | Nesta semana foiaprovado no Congresso
g@@ | Nacionalo projeto de repasse no valorde RS600

para microempreendedores individuais e traba-
Inadores informais, podendo chegar a RS 1.200
or unidade familiar ouse a beneficidria for mae

| chefe de familia, Importante ressatar quea ideia
| de se garantir uma renda minima a todas as pes-

   

 

 

‘SECRETARIA MUNICIPAL DE GOYERAO,
‘SUBSECRETARIA DE COMPRAS E LETTAGOES

AVISO DE LICITAGAO
ReGKO ELETRONICO Ske. N° 026/2020 ~ SECRETARIA

INO. Processo

‘pdpara que tena a opertunidide de retary,e forma segura is CORRELAY 30. funcionamento das
CU nitates de snide de Macips polo poriotto do 12

meses, ‘quan e exigéncias 
‘HEATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

{R#ATO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO,
‘e#TEX NF Processo: 01518/2020 ~ SEMSA/PMIM SIC 240876.
Objeto: Aquisko de EPts(Sculos de protesso, mAscaras N9S,
‘avental « outros) para protucdo dos servidores contra 0
COVIO-19, doenca causads pelo Coronavirus. Total de tens
cxadon: 0002. Fondo Lega: dt. ¢¢ a Ui 13979 de

Justiestiva:

(07.329.169/0001-38 EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA.
EOAT Macaps-AP, 01 Abril de 2020.

RASS SILVANA'
ICAR Secreta Municipal de Sade
ABCAR Oecrato 2.192/2018-GABI/PMM

 

 

soas foi originada pelo ex-senador Eduardo Supli-
«y,tendo inspirado diversos programas sociais bem-
sucedidos, como 0 Bolsa Familia, A matéria aprova-
da é positiva, ama na direcao certae precisa ser ime-
diatamente efetivada, mas é ainda insuficiente para
fazer frente a0 tamanhoda crise.

£ fundamental ampliar 0 leque de acdesde com-
peténcia exclusiva do governo federal. Unge tomar
medidas adicionais de socorro, como, por exemplo,
aumentar a quantidade de pessoase segmentoseco-
nnémicos a serem beneficiados por meio de transfe-
réncia direta de renda; estimular as empresas a no
demitirem seus funcionarios nos préximos meses;
implementagio do imposto consticucional sobre gran
des fortunas; utlizacao de parte das nossas reservas
internacionais (350 bilhées de délares) para enfrenta-
mento da Covid-19; recuperagio do crédito das pes-
soas fisicas, por meio de negociagdo global conduzi-
da pelo governo; repasseextraordinario de recursos
para estados e municipios, em especial para aqueles
com menores IDHs, onde 0 povo mais pobre vive;
transferéncia dos recursos do Fundo Eleitoral para 0
SUS, semprejuizo de outras ages governamenta
‘que a mudanga no cenério da pandemia no teritério
nacional, e mesmo intemacional, possa obrigar.

(0s conceitos emitidos emartigos ¢ colunas
sdo de responsabilidade dos seus autores e nem

sempre refletem a opinido deste Jornal.
‘Suas publicagdes sao com 0 propésitode estimular

0 debate dosproblemas amapaenses e do pais
© Didrio do Amapé busca levantar e fomentar debates

{que visem a solugdo dos problemas amapaenses ¢
brasleiros, e tambémrefletir as diversas tendéncias do
‘pensamento das sociedades nacional e internacional
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    Cidades|
DADOS © Amapétem 11 casosconfirmados,229 descartados e 383 suspeitos sendo apurados

Governo confirma 11° caso positivo para coronavirus no Amapa
© Finangas       

 

Po ae Com novo projetoa ser sancionado,taxistas €
motoristas de aplicativo podem receber auxilio

patraanenae

mou que pretende sancionar o Projeto de Lei
que visa auxilio emergencial para trabalhado-

+s informais. O beneficio, novalor de R$ 600, seré con-
Cedido por um periodo de'3 meses.A leitambém pode-
14 beneficiar autnomose pessoas que trabalham sob
contrato intermitente, 0 que engloba taxistas e moto-
ristas de aplicativos.

O presidente da Reptiblica, Jair Bolsonaro,afir~

 

Para o presidente do Sindicato dos Taxistas, Paulo
Hugo, a nova medida serd positiva, por conta da pan-
demia, os taxistas no conseguem retirar sua renda
mensal. “Ostaxistas estdo praticamente forade circu-
lagdo. Jé estamos pensando até em fazer cesta basica
para ajudar alguns taxistas”, afirma Paulo.

es

Govemnodo Amapé atua-
O lizou 0 Boletim Informa-

tivodo dia 1° de abril sobre
situagdo do novo coronavirus
no estado,

‘Um homem de 41 anos de ida-
de, de Macapé, foi identificado
pelo Laboratorio Central do Ama-
pa (Lacen/AP) com o virus nes-
ta quarta-feira (1°).  paciente
esta estavel e em isolamento
domiciliar. O Amapé tem agora
11 casos confirmados, 229 des-

cartados e 383 casos suspeitos
sendo apurados.

(Os mimeros de casos suspeitos,
por municipio, sio:

Macapa: 322
Santana: 33
Laranjal do Jari: 03
Pedra Branca doAmapari: 02
Porto Grande: 05
Tartarugalzinho: 02
Cutias do Araguari: 01

Calgoene: 01
Ferreira Gom
‘Vitoria do Jari: 01

Os dados sao do Gerenciador
de Ambiente Laboratorial
(GAL/AP), e do Centro deInfor-

mages Estratégicas emVigilan-
cia em Satide (CIEVS), que auxi-
iam 0 Centro de Operacdes de
Emengéncia em Satide Piblica
(COESP)_- dispositivo criado pelo
GovemodoAmapé para gerenciar
¢ implantar ages de prevengio e

  

 Oiapoque: 12

 

entrentamentoao COVID-19. |

 

 

 

© ALERTA

todo 0 estado durante o més de
abril. O Ncleo de Hidrometeoro-

logia e Energias Renovaveis do lrsiturode
Pesquisas Cientificas e Tecnolégicas do
Amapii (NHMET/epa)peeve uma medio
de ctnivas de 380 milimetrospara maior
parte doestado.

Na regido metropolitana, que com-
preende os municipios de Macapé, Santa-
‘nae Mazagio, bemconto nos municipios
e Laranjal do Jari e Vtsria do lari, essas
cchuvas podem variar entre 350 ¢ 400 mnili-
metros.

De acordo com 0 meteorologista do
Iepa, JeffersonVihena, essa é uma esti-
‘mativa que pote mucar ou ndocontopase
sar dos dias

A s chuvas devemse inteusificar em

 

Chuvas devem se intensificar em todo o estado no més de abril

 

“Essa configuragao pode mudar de
acordocom © passar dos dias. A cada 15,
dias, fazemas a verificacdo nos modelos
eteorol6gicos que indicam o quamtitati-
vo de chuvas para essas regides”, expli-
cou 0 meteorologista.

Margo
No més de margo, o niicleo registou

média de chuvas entre 200 e 250 miliine-
‘ros, principalmente na regio mewopoli-
tana enos municipios de Oiapoque, Pedra
Branca do Amapart e Serra do Navio,
ficando absixo da média prevista para 0
anés, que seria de 400mm.

“Essa média de cuva acabou ocor-
rendo no restantedos municipios do esta-
do, principalmente nasregides do Baili-
que e Sueuriju’, frisouVilhena.

 

  

CChuvas nas eabeceiras dos rios
 Niicleo de Hidrometeorologia res-

salta que, por enquanto,ainda nfo ha che
vvas nas cabeceiras dos rios que possam
provocar enchentes. Segundo 0 meteoro-
logista, os inadelas climiticos nio esto
indicando chuvas acima do normal nessas
regides das rios.

“Conforme 0 que foi acompanthado,
hhouverampoucas chuvas sobre as cabe-
ceiras nomsde mar¢o, os rios contiouam
com seus niveis normais. Continuamos
acompanhando para verificar se vai haver
alguma alteracio para os préximos dias”,
cconcluito meteorologist.

 

  

© PERIGO

Prefeitura alerta para disseminacao das fake news em Macapa

Nieciehoeceserred
io teeneeaCercae
eeeonterencaeamenarr

camconfundir a populacéo sobre a realidade.Oerentetasesecceores

falas e emadas sobrea doengasendo compart-
thadas, além de causarem pinico, dificltam 0
teneinerto nas redes desae

O prefeito de Macapi,Clécio Lu, far um
apeloe umalerta para que a popuaciocheque as
informagées antes de pasar. “Enquanto taba.
Jhamesserament para renga populace
aqueles que espaltam ments, avapalhando 0
nosso rabalho, clacando 0 pinico na popuago
e divulgando servigs inenstertes, comocjet-
vo de jogaras pessoas conta a prefeitra, Peco
que voct sempre confirme as infcrmagées ates
de pasar adiante.E quando notaque stata de
algoxagerado,onitopolémico, desconte. Pode
ser Fake News, Denaneie paraa gente, que tome
remos medidas rigerosas", enfaiza
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assaltantferidofo socordoeencaminhado cor uma enue do Servigo de Atendimento
Mével de Urgéncla (Samu) ao hospital, ondenao resistiu. O corpofol removido ao Departa-

mento de Medicina Legal (DML| da Policia Técnica-Cientfica (Poitc)para ser necropsiad.

    

i @ Cfininooeum comparsa tentaramassaliar um motorista que navia anunciando a venda de seu carto em uma pagina de compra e venda na internet.

Motorista reage a assalto e mata handido com facada no torax em Macapa
traficane Fabricio Sartos, de 2302
inicio da noite de dango (29)

‘no interior deumcamo no bro Jeri
Felicidade 1, zona natede Macapé, com
maisde 70 porgies de drepas.A prisio oi
realizaca poragerts da Delegaca de Tési-
cove Entorpecenies (OTE).

Segundo odelegado Sidney Leiteno
sabado (2), quando o ‘quimico’de uma
facgdofi preso manipulando umn quan-
lidede crogas Fabio havaacaba
de deixar local, “Esse elemento preso
hecmingo] hava escapadda prise
investda, Prem, passaos a menitors-  

Jo. efi presoem compantia da spose,
qetambémanavam distibuicda. Ambos
slo facionados” evelano delegdo.

Fabricio €rencidente na pratica © &
inno de outotraficante que est peso no
Tapen, Durante a abordagene para tentar
impedqvos policnisacessaserintor-
mmagées. 0 raficante quebrou 0 aparelho
celtiar.

(Ocal fl apresentado no Centrote
srado em OperatesSepurana Pica
(Gioxp) Pacova, onde exoreiniaroee
to, les seriamecaminks paraaude
dade csi

Reportagem e fotos Jair Zemberg

  
  

  

 

  

  

 

  

  

 

   

 

© NAFUGA

Infrator é morto em confronto com 0 Bope durante assalto

 

Leonardo Marcolino de Souza,
de 17 anos, foi mono na tarde

de terga-feira (31) durante confronto
com polciais da Ronda Ostensiva Tatica
Morotizada (Rotam) em drea de passa-
relalocalizada no final da Avenida do
baino Congés, zona sulda capital.

Segundoinformagies preliminares
da policia, Marcolino e um comparsa
teniaram roubar o aparelho celular de
uma vitima,

__ Umi equipe do Batalhio de Opera-
ais (Bope) que patrulhava o
parou com 0 fato iniciou a

intervengao. 0 comparsa de Marcolino,
‘que estava com uma faca,conseguitcor
rerem fugiu pela drea de alagado,

Oinfratorinvadiu uma residéncia e
10s fundos doimével decidiu confrontar
0s poicials. Ele cabou alvejado emor-
reU nolocal. Com Leonardo foi apreen-
idoum revélvercalibre 32. A Policia

ico-Cientifica (Poltec) foi acionada
para fazer a remogao do corpo.

Reportagem fotos: Jair Zemberg

Umadolescente identificado como
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Encaminhamosa Vossa Senhoria o processo 01518/2020/SEMSA/PMM,com as copias anexadas

conformesolicitado.

Macapa - AP, 03/04/2020

MACAPA

    

Coordenadorde Gestdo e Planejamento/SEMSA/PMM

Decrgto n2 1.217/2020 - PMM

Av. General Osorio, 365 — Laguinho —

 

jacapd— Amapa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA GENERAL OSORIO, 365 — LAGUINHO.

 

sICNn 518/300

 

  
CEP: 68.908-180 —- MACAPA/AMAPA Fis. wo St

EMAIL: SEMSA@MACAPA.AP.GOV.BR ¢

CONTATO: (96) 98802-8641/98118-7361 Ass:__&
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  PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLADORIA

 

 

 

Parecer COGEM n%/ano: | 0097/2020 __| Processon%”/ano/UG | 01518/2020 - SEMSA [si¢n*. | 240876
Requerente (UG): SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMM.
Favorecido: EMPRESA EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA. 
 

Assunto: Analise de contratagéo Emergencial para Solicitagéo de compra de produtos (correlatos e produtos protecao
individual) necessdrios ao Combate ao coronavirus no Municipio de Macapa. NOTAS DE EMPENHOn°s.
330001/330002/330003/330004/2020.
 

 

 
 

 

Valor (R$): |_ 5.886.550,00 [ Cinco milhées,oitocentose oitenta e seis mil, quinhentose cinquenta reais.
Fundamentagao Legal da despesa: Artigo 4° da Lei n°. 13.979/2020, Lei n°. 8.666/93 - Parecer n°. 165/2020-

ASSEJUR/SEMSA/PMM.
Mésde Referéncia: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKX_
Fiscal do Contrato: RAISSA MARA DES. PINTO, GEEORGIANA ROSADEOLIVEIRA E TIRZA MESQUITA RIBEIRO

(PORTARIAN.° 245/2020) 
 

ENCAMINDAMENT AO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLADORIA

  

  

 

SINT ¢A0
0 presente processofoi encaminhado a esta Secretaria de Transparéncia para andlise em um Unico volume,
contendo 87 folha com capa € numeracao sequencial de 02 a 87.

 

 

 

 

 

Diante do ExpOE, Tfecomendamos que © processo seja encaminhado a ‘Secretaria Municipal de
Satide/SEMSA/PMM,ressaltando que:

ot | Que seja observada aa divulgacao da contratagao conforme art. 4° § 2° da Lei n° 1

a |CONSIDERAGOESFINAI bo ee alee
rRessaltamos que esta Secretaria Municipal de Transparéncia e Controlad , tem como uma de suas
fungées,av: ‘40 da legalidade dos atos e dos processos administrativos. Abstendo-se dos aspectos que
exijam exercicio de competéncia e discricionariedade administrativa do Gestor da Pasta.

 

 

 

79/2020;

   

   
 

 

 

Data da Analise: Macapa-AP, 03 de abril de 2020. Revisado em: 03/04/2020.

ciaplikRibeiro jhe 5 M/ )
sec, httessora Técnica Fe KE de SouzaOUR

Dec, 1uageeaaaote AssessorJuridico Setorial
Dec. 1.347/: 

 

 

 

: CAODOGABINETE DASEGRETAI
DESPACHON°. 0101/2020-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLADORIA
DESTINO: SEMSA/PMM

Em face da Andlise no que compete a esta Secretaria, encaminhamos o Parecer n° 097/2020 - COGEM
e reconduzimos os presentes autos a essa Secretaria Municipal de Saude/SEMSA/PMM,para conhecimento
quanto a este parecer e recomendacoes.

Macapa(AP), 03 deabril de 2020.

Elizabeth ‘Luriko Sakai Santos
Subsecretaria de Auditoria
Decreto n.° 1353/2020-PMM  

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Ao DAF/SEMSA/PMM

Em virtude de ter decorrido mais de dez dias do prazo de entrega proposto pela empresa,

determino a anulacado dos saldos dos empenhos bem como que a empresaseja notificada pela

auséncia de cumprimentoda obrigacao.

Macapa- AP, 28/04/2020

.untxce
yarvcipat de SaudeSecretano me g18/2020/PMM

Dacreto 0”

Av. General Osdrio, 365 — Laguinho — Macapa— Amapa

Cee z - \
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Av. General Os6rio

 

18.604.334/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPASI45=iS |SA
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 NOTA DE EMPENHO AN- Anulacao: Emp 330004 x
r

    

   

 

 

  
    
   

|330004°/ 2020
NOTA DEEMPENHON? 330004 FICHA: 4216 DATA: 28/04/2020 REQUISIGAO N°:

LicitagAo: DISPENSA(ART.24) DOCUMENTO: \VENCIMENTO:

NOME: EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA 07.329.169/0001-39 copiGo: 2763280

ENDERECO: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS MACAPA

BANCO: 001 AGENCIA: 4544-6 CONTA 65,990-8

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 24 Transf.de Recursos do SUS/Bloco Custeio

6 Recursos de Outras Fontes- Exercicios Anteriores 300 061 SAUDE

‘CODIGO_ CLASSIFICAGAO DA DESPESA EMPENHADAS2

02 PODER EXECUTIVO

02 37 «01 Fundo Municipal! de Saide

3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR, wy

10.302.0007.2135.0001 MEDIA COMPLEXIDADE. SS

DOTACAO EMPENHADOATE A DATA VALOR bears ENPEAlS SALDO ATUAL

| 3.284.733,00 3.272.384,80 See016,00 2.997.364,20

VALOR A SER PAGO R$

  

 

 

DESCRIGAO DO MATERIAL E/OU SERVICO
A
eh 

 
Valor que se empenhapara cobrir despesa com aquisigao de Materi Gamo 2destinado ao atendimento da SEMSA/PMM. Conforme
Estado de Emergéncia em Saude Publica Portaria n° ‘sa/2020 mingoe
n° 1413/2020 - PMM e Decreto n° 1.711/2020 - PMM,Materi:
CoronaVirus (COVID 19).Art. 24 Inc. IV de Lei 8.66/93. ‘Aco:

 

aude, Portaria n° 454/2020 - Ministério da Saude, Decreto
 

  

 

atender as UBS’S do Municipio de Macapa em combate ao
aselexidade

CIC: 7870-0

ITEM CODIGO. DESCR. . asSS QTD _UNID VLR UNIT RS TOTAL

1 005.041.668  ACIDO PERACETICO0, SOL PRONTA 100 PCT 299,00 -29,900,00
10 005.041.682 MASCARACIRURGICA BE; AVEL COM 3,98 UND -800.000,00 -3.184.000,00
aa 005,041.688 PROTETORFACIAL’ ICA, 150 UND -98,00 -14.700,00

< =

SOMA -2.985.016,00
dois milhoes,=eTERR N NNR RR aR AREER Rae

 
 
EMPENHO AUTORIZADO:

gw
412020  
 



WIA AV. INDEPENDENCIA

05995766/0001-77 Exercicio: 2020

 

SITUAGAO DO EMPENHO 330004

4. PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA

 

bath

 
 

Emp \ Liq ER ProcessoTipo C. Aplic.   

RUBRICA
Le

A PagarLiquidado
 

 atain +
10.302.0007.2135.0001 “Categor

 

Fic:1216 Funcion:
MATERIAL HOSPITALAR

 

   

 

    

 

 

 

 

 

   

Forn. 276328EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA Cnpj: 07.329.169/0001-39
OR 0 6 21 300 061 EMP 30/03/2020 3.228 600,00

OR 0 6 21 300 061 ANU 28/04/2020 -2.985 016,00
OR 0 8 21 300 061 LIQIPG 06/04/2020 243.584,00 -243.584,00

Situacdo em Proc: 0,00 Nao Proc: 0,00 243.584,00 243.584,00 243.584,00 0,00

ORDPG BANCO CONTA CHEQUE
06/04/2020 1223 001 7870-0 B02766

TOTAL DOS EMPENHOS

de Empenhos. 243.584,00
Liquidado. . 243.584,0
Pago 243.5800)
a Pagar   

 

MULAN oe eo we ake on oR

 



 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPRA-{7, SE:

    Av. General Osorio 1st
=" 48,604.334/0001-30
 

NOTA DE EMPENHO AN- Anulacao: Emp 330001 330004

 

 
 

   
 

      
 

 
 

 

 

   
 

 

     
   

NOTADEEMPENHON’ 330004 FICHA: 669 pata: 28/04/2020 REQUISICAONe:

Liciragdo: DISPENSAKART. 24) 2 09 4/19 ‘DOCHMENTOS, a

NOME: EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA 07.329.169/0001-39 cépiGo: 2763280

ENDEREGO: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS MACAPA

BANCO 001 AGENCIA 4544-6 CONTA 65,990-8

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida ? 21°). =, Transf.de Recursos do SUS/Bloco Custéio:
2 Recurso de Outras Fontes - Exercicio Corrente 300 042 SAUDE “;

‘CODIGO CLASSIFICAGAO DADESPESAEMPENHADA sm

02 PODER EXECUTIVO dl
02 37 «Ot Fundo Municipal de Saude
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
10.301.0007.2133.0001 ATENCAOBASICA. ae

DOTAGAO, EMPENHADOATE A DATA VALOR DESTEee 'SALDO ATUAL

8.830.168,88
   
 

VALORA SER PAGO R$

2.701.770,00 eS (0,00 7.114.378,88

DESCRIGAO DO MATERIAL E/OU SERVIGO CNY
 

 

  

 

Valor que se empenhapara cobrir despesa com aquisicao de Materi
Estado de Emergéncia em Satide Publica Portaria n° 188/2020 - Minist
n° 1413/2020 ~ PMMe Decreto n° 1.711/2020 - PMM,Material este di
Corona Virus (COVID19).Art. 24 Inc. IV de Lei 8.666/93.

aladBstinad ao atendimento da SEMSA/PMM.Conforme
Satide, Portaria n° 454/2020- Ministério da Satide, Decreto

nder as UBS’S do Municipio de Macapa em combate ao

 

 

 

  

 

Aco: Atencao Basica
\ es :
ITEM CcODIGO DESCR. y Cw QTD UNID VLR UNIT RS TOTAL

1 005.041.670 ALCOOLEM GEL- TEOR, Soaucog % VN, 10.000 FRA -27,00 -270.000,00
2 005,041,671 ALCOOLETILICO 70 GL’ tid Dt \MAVEL- 20.000 FRA 14,00 -220.000,00

6 005.041.677 GORRO cnunscdts RTAVEL- 1,000 UND 59,00 -59.000,00

¥ 005. 041.678 LUVA CIRURGK ea 60.000 PAR -2,50 -150.000,00

8 005.041 679 LUVA PARA PRt IMENTOS NAO CIRURGICOS, 15.000 cx -35,00 -525.000,00

10 005.041.685 OCULOS; ROTEGAO/SEGURANCA EM 2.500 UND -9,90 -24.750,00

Ww 005.041.686 PAPEL fayoh JIRGICO TAMANHO 15CMX100M: 1,000 ROL -88,00 -88.000,00
12 005,041,687 Papt RURGICO TAMANHO 30CMX100M: 600 UND 180,00 -108.000,00
 

| < x

& .CS SOMA -985.980,00
novecentose oitenta é« O'milflovecentos e oitenta reais **""**" 77s" ear eeresecenscaecenerenszenss

a

EMPENHO AUTORI m 28/04/2020

 

   

ADESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROGESSADA, ENCONTRANOO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.



_4. PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA
AV. INDEPENDENCIA
05995766/0001-77 Exercicio: 2020

V
e

 

SITUAGAO DO EMPENHO 330001

 

Emp \Liq Tipo FR C.Aplic. Processo
 

Pago A Pagar

  

 

Fic:669 Funcional: 10.301.0007.2133.0001

  

pee fu aad Lag ES tele Se
.3.90.30.36 —_Entidad DISPENSA (ART.24)

 

MATERIAL HOSPITALAR

Forn. 276328CEQUINOCIO HOSPITALAR LTDA Cnpj: 07.329.169/0001-39

330001/000 OR 0 2 21 300 042 EMP 30/03/2020 1.444.750,00
330001 /000 OR © 2 21 300 042 ANU, 28/04/2020 -985.980.00
330001/001 OR 0 2 21 300 042 Lia/PG 08/04/2020 25.475,00 25.475,00
330001/002 OR 0 2 21 300 042 uid 22/04/2020 212.545,00
330001 /002 OR 0 2 21 300 042 PG 24/04/2020 212.545,00
330001/003 OR 0 2 21 300 042 Lid 29/04/2020 220.750,00
330001/003 OR 0 2 21 300 042 PG 19/05/2020 ACS

Situagao em Proc: 0,00 Nao Proc: 0,00 458.770,00 458.770,00 KY 0,00

 

 

  

 

  

DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE ‘LOR
06/04/2020 1224 001 7870-0 BO02767 We 475,00
24/04/2020 1546 001 7870-0 602908 212.545,00
19/05/2020 2255 001 7870-0 B03119 220.750,00

458.770,00
 

 
 

 

TOTAL DOS EMPENHOS VC’ "458.770,00 458.770,00 0,00

Geral de Empenhos. ...... ,00
1 Liquidado. .. 2... 1. .770,00

 

Anulado . .. -985.980,00 0,00 0,00   

Geral PAGO ww ee ee ee mm ©, 458.770,00
Geral a Pagar. ...... \P 0,00 --> Processado Nao Proc

 


