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PREFEITURA DE MACAPÁ - GOVERNO MUNICIPAL 
GABINETE DO PREFEITO 

D E C RETO Nº 3.010/2017 - PMM 

1 
SEMSA 

, rol _____ , 

1 ! . /8: 1 

o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas pelo Art. 222, inciso XIV, da lei Orgânica do Município de Macapá. 

Considerando a necessldade de padronizar a instrução de processos lic1tatórios no 
âmbito da Administração Pública Municipal, ouscando definir de forma clara e precisa as 
especificações dos bens, serviços e obras de engenharia a serem contratados, bem como realizar 
análise técnica e jurídica a serem emitidas pelas assessorias jurídicas setoriais, da Central de 
Compras e Licitações, do Controle Interno e pela Procuradoria Geral do Município ·· PROGEM. 

D E CRETA: 

Art. 12 Instituir no âmbito da Administração Pública Municipal check list para análise 
e instrução de processos licitatónos nas modalidades: Pregão (Compras e Serviços), Regime 
Diferenciado de Co"ltratação, Leilão, Convite, Tomada de Preço e Concorrência e as seguintes 
formas de contratação: Adesão a Ata de Registro de Preço, Compras e Serviços, Contratação 
Direta, Obras e Servi<;os de Engenharia, Dispensa e Inexigibilidade. 

Art. 2° Fica obrigatório a Juntada de check list ao processo respectivo no âmbito da 
Administração Pública Municipal, nos termos estabelecidos nos Anexos I, II, UI, 'N, V, VI, VII, 
VIII, IX deste Decreto, o qual deverá ser devidamente assinado pelos servidores responsáveis 
por cada ato administrativo praticado, atestando veracidade as informações e peças técnicas 
constantes nos autos do processo. 

Art. 312 A partir deste Decreto, nenhum processo deverá ter tramitação fora do 
Sistema de Protocolo Dig,tal no âmbito da Administração Pública Mun1c1pal, ressalvado, em caso 
fortuito ou de força maior em que ocorra falha no refendo sistema, devidamente justificado nos 
autos. 

Art. 4º A inobservância das formalidades estabelecidas nos artigos 2° e 3° deste 
Decreto e outras exigidas pela leglslação em vigor, impllcará na recusa de recebimento e 
tramitação do processo no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, 
bem como implicará na apuração de responsabilidade administrativa por descumprtmento e 
eventuais prejuízos que a administração venha a sofrer. 

Art. Sº Este Decreto entra em vigor a contar do dia 24 de outubro de 2017. 

REGISTRE-SE, PUBUQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Palácio LAURINDO DOS SANTOS BANHA, em Macapá·AP, 24 de OUTUBRO de 2017. 
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PREFEITURA DE MACAPÁ • GOVERNO MUNICIPAL 
GABINETE DO PREFf:rTO 

Anexo IX, do O,~crcto nº 3 010/2017-PMM 
CHECK UST - DISPENSA E INEXIGIBILIOAOE 

LEGENDA: FL.=FOLHA • ASSINATURA= ASSINATURA LEGiVEL 

1. ~ BERTURA •CAPADO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Abertura de i:roc\!sso ad:n,n1strat1vo oev damente .iutu<100, protocolado 
enumerado (Art. 38, capu:, ria Lr1 n 8 666,r,J, 01 

l 2. l)~NTADA DE CHECK UST = FL 

Jun:.ar check list dev•clamcntc preench1'.Jo e com a i:1d1cn-;ão das tolha 
~ust1ficatrvas cabtve1s, em o.i:T'prtmento ao Decreto n° 3.010/2017 - PMM. ·oi 

! J. JUSTIFICATIVA 

Sol•otação/rcqutsição oo ob1eto e 1ust1f1cã:1va da r•ecess1d:id1:. c!e 'orma claru 
:sucinta, rnd1Glndo n motivação (C.F, Art . .31, c.apt..t C' Art i8 caput da Lei 
8.666/93). 

FUNDAMENTO LEGAL 

;Art 24. Ê d1si.,e11sá,el a llatação 
lnd,car a !l1o6tese do Art. 24 e precnch·'Tlcrito dos requisitos do caso 

Art 25 É incxiyível a lidt,1çãc QuJrdo ho1..ver mv1,.m111oa<1e oe lOrnpettç;;o, -· 
esueoi!. InaIair o ATl 25, e ,put C! 1 , 11lC'so especfte0 C' prceoc.h,mento dos 
r,QJ ~tose cuso 

FL 

og 

FL ! 

ASSINATURA 

ASSINATURA ~ 

~NATURA 

5. STUDO TÉCNICO E PRELIMINAR PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DOj FL I ASSINATURA 
ROJETO BÁSICO (OBRAS E SERVIÇOS) 

6. } ERMO DE REF_ERfNCIA/ PROJETO BÁSICO -------~~~i _Fl_. __ 1 _AS_ SI~N_A_TU_RA__, 

PROJETO BÁSICO, aprovado, com identificaçáo do responsável pt:la 
elaboraçáo; 

ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS (se for o caso); 

;ust:1cat1va, 
r 

final dade publica, 
1 
P!>;eto da contrat.!çâo; 
f ,r,..'"'Clficações (qua'lt1d1de e q1..,,' t1acle) 

Pra •e de exeruç.,,., (dias, '?leses anos) 

frscariiação (seMdor oc. comissão) 

Class.::cação orçame'itána; 
loca' de entrega dos bens ou c~ecu;~o do servJÇO; 

Garantias (técnleas e contratual se forem o caso), 
forma de recebimento dos beos/ace,taÇêlo dos SC!Nlços· 

ValOr estiMddo. 
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PREFEITURA OE MACAPA • GOVERNO MUNICIPAL 

GABINETE 00 PREFEITO 

Anexo IX, do Decreto nº 3.010/ 2017-PMM 
CHECK UST - DISPENSA E l NEXlGI SIUDAOE 

LEGENDA: FL.= FOLHA • ASSINATURA= ASSINATURA LEGÍVEL 

7. PROJETO EXECUTIVO (CASO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA) FL, l ASSINATURA 

FL. ASSINATURA 8. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO OE CUSTO ( CASO DE SERVIÇOS) --------~---------. 
... , _9._;..,.R_ec_u_RS_ o_o~R_ÇA_ M_E_N_TA_· R_1_º--~=~--~----- ~--l FL. ASSINATURA 

IPrCV1são de rcrursos orçamentar10s, COIT' 1nrl .. a;ão dé!5 respectivas rubrn.:as (arts. 
'70, § 2º, m, 14 e JS, caput, ela Le .,o & 666 93), cor; 1nando em declara( g3 
propr,a que não se•ão aoq.J1r1dos bens OiJ o rc•endo 5e'\' ~ú de 1dent1co objeto n , 
mesmo excrócio flnarce1·0. 
1 -10, UTORIZAÇAO DA AUTORIDADE COMPETENTE 

1 
FL. ASSINATURA 

~utorlZação 1a autonc!Me cc.:npetente pa a a abenura dO processo (Art. 9J 
icaput, da Lei n° l>.666/º3). 

11. EM ESSA DOS AUTOS À COMISSÃO OE ENfRENTAMENTO À CRISE 

~emessa <los autos a CEC para auton:açào (Dt'<'n~to r úll~/2017) 

12, TESTADO OE EXCLUSIVIDADE 

~testado de exclusividade expedido pela entiaaae competente, no caso da 
r\eXtglbll•dade de llc.tação para arw si~o de matena1s, equrparn,~ntos, ou gêneros 
ue só possam ser fornecidos por produtor, empresa 01. rcpreserumte comeroa( 

13. COMPROVAÇÃO DA INEXIGIBILIOADE 

Quando se tratar de h1potese d<' me,.; J "' dad~ do n ,so li ct~ Art 25 da Lei n 
18 666/93, nea-c;c,árta a comrirovação oe: 1) c;erw;o tJcnrco espec1ahzcsdo; 2 
natureza singula: do sef'liço; 3) not6•1a espeoahzcsçao do contratado 

14. 'PARECER TÉCNICO 

FL. ASSINATURA 

Fl. ASSINATURA 

FL. ASSINATURA 

FL I ASSINATURA .__--~----------------fõ~ 
.---.J,_us_t1_fi_ca_u_va_da_ h,_po_·1_e_se_1_eg_a_1_d_o_c_aso_co~ncr-et_o_(c_a_so_o_e_1n_e~>,g~1-bt_' ... _"a~d-e_) __ 

15. XAME DA ASSESSORIA JURÍDI CA INTERNA 00 ÓRGÃO 1 FL. ASSINATURA 

~aliSe da minuta de contrat" e seus /lne)OS pela asses~na Jund•ca do órgaa 
(!emar-dante, r houver d11tgénoas, deve ser saneado ,mtC'S da rcMessa a PROGEM. 

16 EMESSA DOS AUTOS À PROGEM 

remessa a PROGEM para curnpnMl?l1tú elo Ot--c•eto '1 e .!328'2010. 

17. TOS POSTERIORES 

FL ASSINATURA 

FL ASSINATURA 

@ 
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PREFEITURA DE MACAPÁ • GOVERNO MUNICIPAL 
GABINflE DO PREFEITO 

Anexo IX, do Decreto n° 3 ,010/2017·PMM 
CHECK UST - DISPENSA E INEXIGIBIUOADE 

LEGENDA: FL.= FOLHA • ASSINATURA= ASSINATURA LEGIVEL 

~rt 2;, As dispensas previstas nos §§ 20 e 4° do Art 17, e ,io inciso .lll e scgu~t~ - --
do Art. 24, as sltuaçõ~s de rne;,.191b1l1dade rcfcrdas no ,'\rt 25, necessanament 
3uS!Itiadas ( .. ) oeverào ser comun cados dentro de 3 01as, à autor dade superior 
)Paro ratificação e publicação nti rnprensd oflc1a1, no prazo de 5 o,;.,s, COIT'~ 
~ond,ção paR ,. <>11~aa o: ,te. 

COMUNICAçAO A AUTORIDADE SUPERlOR PARA RATIFICAÇÃO (PRAZO 3 140.-
DIAS); l1i ;i, 
PUBLICAÇÂO NA IMPRESSA OFICIAL 00 EXTRATO (5 DIAS); 

DESIGNAÇÃO OE FISCAL (Art. 67, CAPUT DA LEI N .0 8.666/93). 

18. NOTA DE EMPENHO PRÉVIA FL. ASSINATURA 
--------------+i:t 

Juntar ao processo no:-a de cmpei,'lo. U :z. G 

t 19. ~ SSIN~TURA DO CONTRATO I FL. ! =~SINATURA ! 
,~o caso de peqL:enas compras nos tennos do art 24, rnc,so I e li, Q!.e não fique~ ~ 
consignadas res~nsabrlidades postcrrore:;, 5cl1vo as gar.intlas do 0bje,o ou servtç ~o 
prestaoo, podera o termo comr.itu,.. ser su:>St1tu oo pela nota de empenno o - D 
ordem de fo~ec,mento ou serviço ~~dc.•lm. u2, § 4° da Lei n° 8.66& e•~ 1993 1 , 

-- 1 1 
20. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO 00 CONTRATO FL. ASSINATURA 

! 21. ~ORTARIA DESIGNAÇÃO FISCAL 

~9 
'U1 

FL. ASSINATURA 

!Poitana ac designaçlio do iscai do cori•rato c;ou cormssão com pasta por rio / F 1 
rn,ni~o 03 (três) membros Pê a ccebrmerto ao ooJeto ,-

@ I 

... :/ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Memo. N!! 084/2020-CMC/SEMSA/PM 

SIC.----

FLS.~ 
RUB~---!;!"'J----

Macapá-AP, 28 de abril de 2020. 

Ao llm!!, Sr. 
ELDREN SILVA LAGE 
Secretário Municipal de Saúde-SEMSA/PMM 

Senhor Secretário, 

Cordialmente cumprimentamos Vossa Excelência e nos servimos do presente 
expediente, para Solicitá-lo a adoção de providências com vistas a aquisição emergencial de Testes 
rápidos para diagnóstico do coronavirus na rede municipal de saúde como forma de enfrentamento à 
pandemia instalada no país e no mundo. 

Assim, encaminhamos junto a este instrumento o Termo de Referência contendo as 
quantidades e condições gerais para a aquisição dos produtos por parte da Municipalidade. Também, 
nos colocamos à inteira disposição para auxiliar no processo de contratação. 

Atenciosamente, 

ALHETA BAIA 
Coor o CMC/SEMSA 

De~:A-'l~nls/2020 - PMM 

FELIPE S 
Diretor do Departamento de Admi istração do Laborátorio Municipal 

,,. 

Decreto n!! 1194/2020 • PMM 

Av. General Osório, 365 - Laguinho - Maca pá- Amapá 
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PREFEITURA MUNICIPAL OE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE 

TERMO DE REFERÊNCIA 

SIC. ___ _ 

Ls.-!)1_ 
RUB.~ 

APROVO o presente Termo de Referência, com 
fundamento na LEI Nº 13.979/2020 e Lei nº 8.666/1993, 
bem como Decreto nº 1.902/2020,;PWA. () l~ 

Macapá-AP,_ 2..ZI:?_J~ /2020 

c:eR; N SILVA LAGE 
Secretário Municipal de Saúde de Macapá 

Decreto nº 1 818/2020-PMM 

1. DECLARAÇÃO DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, POR DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, DE CONJUNTOS COMPLETOS (KITS) DE TESTES RÁPIDOS PARA DIAGNÓSTICO 
CLÍNICO DE COVID-19 (CORONAVÍRUS SARS-COV-2), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, conforme quantidades, especificações e 
condições definidas neste instrumento. 
1.2. Os testes deverão apresentar, no mínimo, as descrições resumidas abaixo: 

DESCRICAO MEDIDA QUANT. 
CONJUNTO COMPLETO PARA DIAGNOSTICO CLINICO DE COVID-19 
(CORONAVÍRUS SARS-COV-2): TESTE, MÉTODO 
IMUNOCROMATOGRAFIA; TIPO DE ANÁLISE: QUALITATIVA ANTI UNID. 20.000 CORONAVÍRUS-19, ESPECÍFICA DE IGG E IGM, PARA AMOSTRAS DE 
SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA; KIT (CASSETE) COMPLETO EM 
EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE. 

2 · FUNDAMENTAÇÃO DA AQUISIÇÃO 
2.1. Como é do conhecimento público, em 31 de dezembro de 2019 a Organização Mundial de Saúde (OMS) foi 
informada de um conjunto de casos de pneumonia de causa desconhecida detectados na cidade de Wuhan, 
província de Hubei, na China. Um novo coronavírus (COVID-19) foi identificado como o vírus causador pelas 
autoridades chinesas, em 7 de janeiro de 2020 
2.2. Em 03 de fevereiro de 2020 o Governo Federal publicou a Portaria nº 188/2020 e Declarou Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus. Em 06 
de fevereiro de 2020, o Governo Federal publicou a Lei nº 13.979/2020 que Dispõe sobre as medidas para o 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019. Já em 20 de março de 2020 o Governo Federal publicou a Portaria nº 
454/2020 que Declara em todo território nacional o estado de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19). 
2.3. Também, ainda no mês de março de 2020, tanto o Governo do Estado do Amapá, quanto a Prefeitura 
Municipal de Macapá declararam Estado de Calamidade Pública em razão do agravamento da pandemia. No Município, 
é o DECRETO Nº 1.711/2020 QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM RAZÃO DA GRAVE 
CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS) E SUAS REPERCUSSÕES 

Av. General Osório, 365 - Laguinho - Maca pá-Amapá 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

NAS FINANÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, INCLUSIVE PARA OS FINS DO ART. 65 DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04 DE MAIO DE 2000 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 
2.4. A presente aquisição justifica-se pela situação de Emergência em Saúde Pública instalada no Município 
Macapá, a qual tem se agravado nas últimas semanas e resultando no aumento absurdo do número de 
infectados e até de óbitos. O quadro fático é assustador e reclama das autoridades públicas todas as medidas 
para enfrentamento dessa doença sem precedentes na história. Ademais, cabe informar o desabastecimento da 
Coordenadoria de Assistência Farmacêutica do municipio, em face da grande demanda por testes e 
medicamentos utilizados no diagnóstico e tratamento da enfermidade. Também, cabe informar que a quantidade 
prevista neste instrumento leva em consideração o número aproximado de 200 pedidos diários de testes nas 
UBS que atendem a pacientes suspeitos, o que, em tese, garante disponibilidade de testes rápidos para um 
período aproximado de 4 meses. 
2.5. A decisão pela adoção de procedimento de dispensa de licitação se justifica pela autorização legal prevista 
no artigo 4°, da Lei nº 13.979/2020, Decreto 1.902/2020-PMM, bem como, pela possibilidade de conclusão do 
processo de contratação em menor tempo comparado um processo licitatório ordinário, que demanda tramites e 
prazos legais. 

3 · DESCRIÇÃO RESUMIDA DA SOLUÇÃO APRESENTADA 
3.1. Como dito acima, a nova enfermidade não tem precedentes na história e nenhum estudo científico foi capaz 
de apresentar soluções, além do isolamento social, para conter a disseminação e agravamento do quadro. O 
protocolo de conduta mais adequado até o momento é a detecção precoce dos casos, para que assim, possam 
ser adotadas medidas medicamentosas para o tratamento. 
3.2. Também em face da grande demanda por exames, os resultados dos exames de PCR para COVID-19 
passaram a ser entregues em prazos superiores aos inicialmente previstos, prejudicando, assim, o controle e 
tratamento dos casos suspeitos. Também, cabe informar que os testes rápidos recebidos pelo município não 
foram suficientes. Dessa forma, é necessário que o atendimento de saúde seja reforçado com a disponibilidade 
de mais testes rápidos, visando assim melhor resposta por parte do poder público no enfrentamento da doença. 

4 · REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
4.1. Os requisitos da contratação abrangem o cadastro atualizado no SICAF e a comprovação de regularidade 
fiscal e trabalhista até a assinatura do contrato. 
4.2. O fornecedor deverá possuir atividade comercial compativel com objeto da contratação ou comprovar o 
fornecimento de produtos com características similares ao da contratação. 
4.3. Comprovar que possui estoque ou capacidade para fornecimento dos produtos nas condições avençadas. 
4.4. Apresentação de proposta contendo marca, modelo/lote, validade e demais informações das características 
do produto ofertado, bem como, a disponibilização de prospectos e/ou amostras. 
implicando em plena aceitação, por parte do fornecedor, das condições estabelecidas neste instrumento. 
4.5. A proposta deverá abranger todos os custos que direta ou indiretamente incidam na contratação. 
4.6. O produto ofertado deverá obrigatoriamente possuir Cadastro/Registro ANVISA. 
4.7. A contratação reger-se-á pelas disposições previstas neste instrumento e também considerará o prazo de 
entrega para efeitos de julgamento da melhor proposta. 

5 • CRITÉRIOS DE PAGAMENTO 
5.1 . O pagamento será feito por meio de ordem bancária imediatamente após a aprovação do gestor, conforme 
Medida Provisória nº 961/2020. 

Av. General Osório, 365 - Laguinho - Macapá-Amapá 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

5.2. O fornecedor deverá emitir nota fiscal/fatura em nome do Fundo Municipal de Saúde do Município de 
Macapá, CNPJ nº 18.604.334/0001-30, e discriminar os percentuais e os valores dos tributos a que estiver 
obrigado a recolher em razão de norma legal. 
5.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo setor competente, condicionado 
este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos produtos efetivamente 
entregues. 
5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, 
decorrente de penalidade imposta, ou inadimplência contratual, o pagamento ficará sobrestado até que a 
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
5.5. Antes do pagamento à contratada, serão realizadas consultas para verificar a comprovação da situação de 
regularidade do fornecedor perante o INSS, FGTS, Receita Federal, Receita Estadual ou Distrital e Municipal, 
bem como regularidade trabalhista. 
5.6. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, 
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 
5. 7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar 
aos órgãos responsáveis quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a 
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos. 
5.8. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurando-se a ampla defesa. 
5.9. Do montante devido à contratada, poderão ser deduzidos os valores correspondentes a multas e/ou 
indenizações impostas pela contratante. 
5.1 O. Poderá, excepcionalmente, e mediante garantia de execução contratual por parte da contratada, ser 
efetuado pagamento adiantado conforme previsão da Medida Provisória nº 961/2020. 
5.11. O valor do pagamento poderá ser atualizado pelo lndice Nacional de Preços, quando houver situações de 
atraso e desde que a contratada não tenha concorrido. 

6 · DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo fornecedor, de acordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e demais obrigações assumidas no decorrer do processo. 
6.2. Prestar as informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo fornecedor. 
6.3. Designar servidores para exercer o acompanhamento e recebimento dos produtos, e atestar os documentos 
que se fizerem necessários. 
6.4. Efetuar os pagamentos ao fornecedor nas condições estabelecidas neste Termo de Referência. 
6.5. Notificar o fornecedor da ocorrência de eventuais vícios dos produtos objeto deste processo, exigindo o 
cumprimento dos prazos para a sua solução. 
6.6. Relacionar-se com o fornecedor por meio de pessoa por ele indicada. 
6.7. Aplicar sanções administrativas, quando cabíveis, assegurando sempre o direito da ampla defesa 
6.8. Efetuar as retenções tributárias, quando cabível. 
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6.9. Manter registro das ocorrências irregularidades constatadas durante a vigência da ata e contrato 
correspondente. 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1. O fornecedor obriga-se a fornecer os produtos obedecendo rigorosamente as condições, especificações e 
quantidades discriminadas neste Termo de Referência. 
7.2. Indicar um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem 
durante a execução do contrato. 
7.3. Manter durante a contratação todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 
7.4. Responder por qualquer dano causado à Administração em decorrência da execução do contrato. 
7.5. Responder pelos encargos de natureza trabalhista e previdenciário, decorrente da execução do presente 
Termo de Referência. 
7.6. O fornecedor deverá substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos que apresentarem 
defeitos/vícios, bem como, serviços que forem executados em desconformidade com as condições descritas 
neste instrumento. 
7.7. Ofertar somente produtos que possuam registro sanitário na ANVISA. 
7.8. Fornecer todas as informações solicitadas pela Administração. 
7.9. Encaminhar solicitação devidamente fundamentada, quando desejar fazer qualquer modificação nas 
condições de entrega. 
7.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menores de dezesseis anos de idade, exceto, na 
condição de aprendiz, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre. 
7.11. Formalizar denuncia à Administração de qualquer ato de irregularidade praticado por servidor que frustre 
ou dificulte o cumprimento de suas obrigações. 

8 · DA VIGÊNCIA DO CONTRA TO 
8.1. A vigência do contrato será de 06 (seis) meses, nos termos do artigo 4º-H da Lei nº 13.979/2020, 
contados a partir da data de sua assinatura, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no 
sítio eletrônico Oficial do Município. 

9- DA ESTIMATIVA DOS PREÇOS 
9.1. A estimativa de preços foi obtida por meio de pesquisa junto ao PAINEL DE PREÇOS, do Ministério do 
Planejamento (Governo Federal), conforme dispõe o artigo 4°-E, da Lei nº 13.979/2020. 
9.2. Será adotado como critério de julgamento dos preços, a MÉDIA ou a MEDIANA do valor unitário apurado 
na pesquisa. 

10 -ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIOS 
10.1. Os recursos necessários à cobertura da despesa estão devidamente consignados no orçamento da 
Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Ação: 3020007; Fonte: 21 ; Despesa: 302000710210000; Plano: 
ENFRENTAMENTO E RESPOSTA RÁPIDA À PANDEMIA DO COVID-19- SAÚDE MAC. 

11 • ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
11.1. A entrega deverá ser efetuada à Comissão devidamente instituída para recebimento dos itens constantes 
neste Termo de Referência, no Depósito da Coordenação de Assistência Farmacêutica, da Secretaria Municipal 
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de Saúde, localizada na Rodovia Juscelino Kubitschek, 2731 - CEP 68903-197, Macapá-AP -Ao lado da Igreja 
Santa Edwirges, em dias úteis, no horário de 08h00 as 14h00min e, excepcionalmente, desde que previamente 
agendado com a Coordenação, poderá ser feito nos finais de semana e/ou feriado. 
11.2. O prazo para entrega do objeto será definido na proposta e será contado do recebimento da Nota de 
Empenho e da respectiva Ordem de Fornecimento dos produtos. 
11.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(os) responsável (is) pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 
11.4. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 5 (cinco) dias, a 
contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades, assegurada 
ampla defesa e contraditório. 
11.5. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento 
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado a ser emitido pela fiscalização do Contrato ou Comissão designada para esse fim, quando for o 
caso 
11.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, 
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 
11. 7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

12- DA VALIDADE DOS PRODUTOS 
12.1. O prazo de validade dos produtos não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento), do período expresso 
na embalagem original, a contar da data de recebimento definitivo pela Comissão de Recebimentos. 

13. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
13.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar 
a entrega dos medicamentos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos e 
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
13.2. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma 
comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente. 
13.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, em conformidade com o art. 70 da lei nº 8.666, de 1993. 
13.4. É vedado ao servidor designado para as atribuições de fiscalização do contrato emanar ordens que 
possam implicar, direta e ou indiretamente, a modificação do objeto e quantidades do ajuste, cuja decisão 
compete exclusivamente ao gestor máximo do órgão, observadas as disposições da Lei nº 8.666/1993. 
13.5. A execução do contrato e a respectiva prestação dos serviços serão acompanhadas e fiscalizadas por 
servidores (Fiscal do contrato e substitutos) a serem designados pelo (a) Gestor (a) da Secretaria Municipal de 
Saúde, na condição de representantes da CONTRATANTE. 
13.6. São atribuições do Fiscal do contrato, entre outras 

13.6.1. Receber a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, bem como os demais documentos 
exigidos no item 7 deste Termo de Referência e atestar a realização dos quantitativos, especificações, 
marcas e demais características proposto pela CONTRTADA em sua proposta inicial, para fins de liquidação 
e pagamento 
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13.6.2. Acompanhar a entrega dos medicamentos, rejeitando em parte ou no todo os que não apresentarem 
boa qualidade de fabricação, ou se a validade estiver inferior a 80% expresso na embalagem de fabricação, 
bem como solicitar a sua retirada, sem ônus para a Administração Pública, caso este esteja fora da sua data 
de validade. 

13.7. Cabe à CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto 
deste contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a CONTRATANTE, não implicando a atividade de 
acompanhamento e fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, tampouco a co-responsabilidade 
da CONTRATANTE ou de seus agentes. 
13.8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do contrato e/ou de seu Substituto 
serão encaminhadas por escrito ao (à) Gestor(a)da Secretaria Municipal de Saúde, em tempo hàbil para adoção 
das imediatas medidas saneadoras. 

14 · DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
16.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a 
Contratada que: 
14.2. lnexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação. 
14.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto. 
14.4. Fraudar a execução do contrato. 
14.5. Comportar-se de modo inidôneo. 
14.6. Cometer fraude fiscal. 
14.7. Não mantiver a proposta. 
14.8. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
14.9. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 
Contratante. 
14.1 O. Multa moratória de 3% (três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o 
limite de 10% sobre o valor da contratação, após o que ensejará a rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação 
das correspondentes penalidades oriundas da rescisão. 
14.11. A partir do 5° dia de atraso, a Administração Municipal poderá recusar o objeto contratado, ocasião na 
qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa diária por atraso, ante a inacumulabilidade da 
cobrança. 
14.12. Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 
contratação. 
14.13. Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo estabelecido no subitem 14 11 
deste Termo de Referência, as hipóteses em que a licitante vencedora não apresentar situação regular conforme 
exigências contidas no Edital e neste Termo de Referência. 
14.14. Em caso de inexecução parcial, a multa, no mesmo percentual do subitem 14.11 será aplicada de forma 
proporcional à obrigação inadimplida. 
14.15. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Macapá/AP, pelo prazo de até cinco 
anos, com fundamento no art. 7° da Lei nº 10.520/2002. 
14.16. Declarações de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 
causados; 
14.17. Também ficam sujeitas às penalidades do art 87, Ili e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 

1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos 
li. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação. 
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Ili. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 

14.18. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999, sem prejuízo da legislação local, se houver. 
14.19. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
14.20. As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos Sistemas Municipais de Cadastro de Informações 
de empresas punidas, sem prejuízo de comunicação aos sistemas estaduais e federais, quando for o caso. 

15 • DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1. Nos termos do art. 55, §2° da Lei nº 8.666/1993, as partes elegem o foro da cidade de Macapá/AP, para 
dirimir eventuais conflitos que possam surgir durante a execução do ajuste, salvo o disposto no §6° do art. 32 
desta Lei. 
15.2. É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da 
Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos 
bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. 
15.3. A CONTRA TAOA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições de sua proposta os acréscimos ou 
supressões ao objeto contratado até o limite de 50% (cinquenta por cento) do do valor inicial atualizado do 
contrato, nos termos do artigo 4-1 da Lei nº 13.979/2020. 
15.4. O Fornecedor deverá adotar medidas de execução do contrato em até 03 (três) dias úteis após assinatura 
do mesmo, mediante expedição de Nota de Empenho. 

ABAIA 
C/SEMSA 
-PMM 

FELIPE ~~t'PE 

Macapá-AP, 28 de abril de 2020. 

Diretor do Departamento de Ad istração do Laborátorio Municipal 
Decreto nº 1194/2020 - PMM 
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A Coordenadoria de Gestão e Planejamento/SEMSA/PMM 

Encaminho a Vossa Senhoria o processo 01852/2020/SEMSA/PMM - SIC 242252, para análise do 
Termo de Referência, realização da cotação de preço e elaboração da justificativa para 
contratação. 

MACAPÃ 

• 

Macapá - AP, 29/04/2020. 

CP t-z 
ELOREN SILVA LAGE 

Secrelâno Municipal de Saude 
Decreto n· 1 81812020/PMM 
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ENC: PEOJDO OE COTAÇÃO DE PREÇOS - TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 

0 Vocé fflCam,nhoo esta mer,.ag,-m ffl1 Ter, 19/05/20W 12 1 O 

MARCOS SENA 
Ter, 19/0S/2020 1150 

PEDIDO DE COTAÇÃO 

De: MARCOS SENA 
Enviado: quarta-feira, 13 de maio de 2020 16:39 
Para: bs@bsd1agnost1ca.com.br <bs@bsdiagnosncacom.br>; comercial@biotecnicabs.com.br 

FLS 
RUB.~@i:::---, 

<comercial@bio tecn icabs.com. br>; comerei al@promedlab.com. br <comercial@promedlab.com. br>; 
comerclal@dfl.com br <comercial@díl.com.br>: financeiro2@oltramed.com.br <ftnanceiro2@oltramed.com.br>. 
gerente.lranbraz@gma,l.com <gerente.lranbraz@gmail.com>; licitacao@emigeodonto.com.br 
<licitacao@emiseodonto.com.br>; hitechnolog,es@nr-7comun,cacao.com.br <h1technolog1es@nr-
7comunlcacao.com.br>; antonio.alres45@gmall.com <anton,o.alres4S@gma,l.com>; cruzmarcos1910@gmail.com 
<cruzmarcos1910\!?8ma,l.com>; paulomacedo_noke@hotma,l.com <paulomacedo_nike@hotmail.com> 
Assunto: ENC: PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS· TESTE RÁPIDO PARA COVI0-19 

O MUNICÍPIO DE MACAPA. ATRAVÉS DE SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOLICITA DESTE 
ESTABELECIMENTO, PROPOSTA COMERCIAL PARA A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, POR DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, DE CONJUNTOS COMPLETOS (KITS) DE TESTES RAPIDOS PARA DIAGNÓSTICO CLINICO DE 
COVID-19 (CORONAvfRUS SARS-COV-2), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ., CONFORME QUADRO RESUMO ABAIXO: 

DESCRIÇAO MEDIDA QUANT. 
CONJUNTO COMPLETO PARA DIAGNOSTICO CLINICOOE 
COVID-19 (CORONAV/RUS SARS-COV-2): TESTE, MÊTODO 
IMUNOCROMATOGRAFIA; TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVA 
ANTI CORONAViRUS-19, ESPECIFICA DE IGG E IGM, PARA UNID. 20.000 
AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA. KIT 
(CASSETE) COMPLETO EM EMBALAGEM 
INDIVIDUALMENTE. 

A ENTREGA DEVERA SER REALIZADA NA CIDADE DE MACAPÁ, no Depósilo da Coordenaçao de Ass1stênc1a 
Farmacêutica. da Secretana Municipal de Saúde. loca!izada na Rodovia JusceJino Kubitschek, 2731 - CEP 
68903-197, Macapá-AP - Ao lado da Igreja Santa Edw1rges. em dias úteis. no horário de 08h00 as 14h00min e, 
excepc1onalmenIe, desde que previamente agendado com a Coordenaçao, poderll ser feito nos finais de semana 
e/oo feriado 

O pagamento serà efetuado mediante entrega efetiva dos produtos e nos quanl1tativos solicitados, acompanhados 
de Nota Fiscal/Fatura discnmmada de acordo com a Ordem de Fornecimento e/ou Nota de Empenho, por meio de 
depósito em conta. no prazo de até 30 dias. 

A PROPOSTA DEVERA CONTER 

VALOR UNITARIO E VALOR TOTAL 
INDICAÇÃO DA MARCA, MODELO/LOTE E REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E PROSPECTO$, QUANDO 
HOUVER 
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA 
TELEFONES E EMAIL PARA CONTATO 
DADOS BANCARIOS 
VALIDADE DE, NO MINIMO, DE 60 DIAS 
PRAZO DE ENTREGA 

O8S. DESCONSIDERAR PEDIDO ANTERIOR 

20/05/2020 13 :5( 
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Descnção Ano da Compra 
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CÜNICO 7\, TIPO:CONJUNTO COM.PLETO\, TIPO DE ANÁLISE :QUALITATIVO ANTI 2020 CORONAViRUS COVID-19 IGG E IGM\, APRESENTAÇÃO :TESTE\ MÊTODO :IMUNOCROMATOGRAFJA 

RESULTADO 1 
fl \DO'-; D\ ( ff\1PRA 

Identificação da Compra: 00016/2020 
Número do Item: 00001 
Objeto da Compra: Aquisição material laboratorial (Kit para teste Coronavírus). 
Quantidade Ofertada: 25 
Valor Proposto Unitário: • 
Valor Unitário do Item: R$ 119,99 
Código do CATMAT: 467048 
Descrição do Item: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLINICO 7, TIPO:CONJUNTO COMPLETO, TIPO OE ANALISE 
:QUALITATIVO ANTI CORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, APRESENTAÇÃO :TESTE, MÉTODO 
l\.fUNOCROMATOGRAFIA 

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DlAGNOSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE 
A.\ALIS~ QUALITATIVO ANTI CORONAVÍRUS COVJO-19 IGG E IGM, APRESENTAÇÃO* TESTE. METODO* 
IMUNOCROMA TO GRAFIA 
Unidade de Fornecimento: TESTE 
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação 
Fonna de Compra: SISPP 
Marca: AKRO 
Data do Resultado: 02/04/2020 

DADO~ DO rOR~F..CEDOR 

Nome do Fornecedor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
CNPJ/CPF: 27806274000129 
Porte do Fornecedor: Micro Empresa 

11' UO~ 110 ORGAO 

Número da UASG: 160423 · HOSPITAL DE GUAR.i~ICAO DE SANTIAGO/RS 
Órgão: COMANDO DO EXERCITO 
Órgão Superior: Mll'iISTERIO DEFESA 

-- --- - - ----- ----
Relatório gerado dia: 13/05/2020 às 12:04 

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 



RESULTADO 2 

DADOS D\ COMPRi\ 

Identificação da Compra: 00034/2020 
Número do Item: 00002 
Objeto da Compra: Aquisição emergencial de TESTE RÁPIDO PARA COVlD-19 e PARA DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
DAS INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS COMUNS. 
Quantidade Ofertada: 400 
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R$ 125,00 
Código do CATMAT: 467048 
Descrição do Item: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO:CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE 
:QUALITATIVO ANTI CORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, APRESENTAÇÃO :TESTE, MÉTODO 
: IMUNOCROMATOGRAFIA 
Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE 
ANÁLISE* QUALITATIVO ANTI CORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, APRESENTAÇÃO*TESTE, MÉTODO* 
IMUNOCROMATOGRAFIA 
Unidade de Fornecimento: TESTE 
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação 
Fomia de Compra: SISPP 
Marca: LABTEST 
Data do Resultado: 31/03/2020 

DADO~ DO FORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA 
CNPJ/CPF: 11426166000190 
Porte do Fornecedor: Micro Empresa 

U \DOS UO ORGAO 

Número da UASG: 155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY 
Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVlÇOS HOSPITALARES 
Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO 

Relatório gerado dia: 13/05/2020 às 12:04 
Fonte: palneldeprecos.planejamento.gov.br 



RESULTADO 3 
OADOS DA COMPRA 

Identificação da Compra: 00034/2020 
Número do Item: 00001 

SIC.----
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Objeto da Compra: Aquisição emergencial de TESTE RÁPIDO PARA COVlD-19 e PARA DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
DAS INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS COMUNS. 
Quantidade Ofertada: 400 
Valor Propos to Unitário: -
Valor Unitário do Item: R$ 125,00 
Código do CATMAT: 467048 
Descrição do Item: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLINICO 7, TIPO:CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE 
:QUALITATIVO ANTI CORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, APRESENTAÇÃO :TESTE, MÉTODO 
·IMUNOCROMATOGRAFIA 
Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE 
ANÁLISE- QUALITATIVO ANTI CORONAviRUS COVID-19 IGG E IGM, APRESENTAÇÃO* TESTE, METODO* 
IMUNOCROMATOGRAFIA 
Unidade de Fornecimento: TESTE 
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação 
Forma de Compra: SISPP 
Marca: LABTEST 
Data do Resultado: 31/03/2020 

DADO~ DO FORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: DIAGFARMA COMERCIO E SERVlCOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA 
CNPJ/CPF: 11426166000190 
Porte do Fornecedor: Micro Empresa 

D\DO~ DO OHGÃO 

Número da UASG: 155023 - HOSPITAL UNIVERSlTARIO LAURO WANDERLEY 
Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
Orgào Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO 

Relatório gerado dia: 13/05/2020 its 12:04 
Fonte: paineldeprecos.planej amento.gov.br 



RESULTADO 4 

U '\DOS DA COMPRA 

Identificação da Compra: 00017/2020 
Número do Item: 00001 
Objeto da Compra: Aqms1ção de matenal laboratonal para teste COVID-19 
Quantidade Ofertada: 100 
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R$ 130,00 
Código do CATMAT: 467048 
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Descrição do Item: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLINICO 7. TIPO:CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANALISE 
·QUALITATIVO ANTI CORONAVÍRUS COV1D-19 IGG E JGM, APRESENTAÇÃO :TESTE, METODO 
IMUNOCROMATOGRAFIA 

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLINICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE 
ANALISE._ QUALITATIVO ANTI CORONAVTRUS COV1D-19 IGG E IGM, APRESENTAÇÃO* TESTE, MÉTODO• 
!MUNOCROMATOGRAFIA 
'Lnidade de Fornecimento: TESTE 
'\fodalidade da Compra: Dispensa de Licitação 
Forma de Compra: SISPP 
Marca: ECO DIAGNOSTICA 
Data do Resultado: 25/03/2020 

D/\DOS DO FOR:\'EC'EDOR 

Nome do Fornecedor: ECO DIAGNOSTICA LTDA 
C PJ/CPF: 14633154000206 
Porte do Fornecedor: Outros 

1) ~DOS no OHGÃO 

Numero da UASG: 160168 - HOSPITAL DE GUAMICAO DE MARABA 
Órgão: COMANDO DO EXERCITO 
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA 

Relatório gerado dia: 13/05/2020 às 12:04 
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 



RESULTADO 5 
D.\DOS D\ COMPRA 

Identificação da Compra: 00011/2020 
Numero do Item: 00001 

I ~,... 'i,.., ___ _ 
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Objeto da Compra: Teste rápido, através da metodologia de imunocromatografia, destinado a detecção qualitativa 
específica de lgG e IgM do COVID-19, em amostras de sangue total, soro e plasma, autorizados, pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária • ANVISA. para uso no país. 
Quantidade Ofertada: 200 
Valor Proposto Unitário: • 
Valor Unitário do Item: R$ 140,00 
Código do CATMAT: 467048 
Descrição do Item: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLINICO 7, TIPO:CON]UNTO COMPLETO, TIPO DE ANALISE 
·QUALITATIVO A.!WI CORONAVIRUS COVID-19 IGG E IGM. APRESENTAÇÃO :TESTE, MÉTODO 
:IMUNOCROMATOGRAFIA 
Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLINICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE 
ANALISE• QUALITATIVO ANTI CORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, APRESENTAÇÃO* TESTE, MÉTODO* 
IMUNOCROMATOGRAFIA 
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação 
Forma de Compra: SISPP 
1\1arca: ECO DIAGNÓSTICA 
Data do Resultado: 31/03/2020 

Nome do Fornecedor: ECO DIAGNOSTICA LTDA 
CNPJ/CPF: 14633154000206 
Porte do Fornecedor: Outros 

DADOS DO ORGÃO 

Número da UASG: 200119 · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RS 
Orgão: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ 
Orgão Superior: MINISTERIO DAJUSTICA 

Relatório gerado dia: 13/05/2020 às 12:04 
Fonte: paineldeprecos.pla11ejame11to.gov.br 
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RESULTADO 6 

01\00S D\ COM PRA 

Identificação da Compra: 00010/2020 
Numero do Item: 00001 
Objeto da Compra: Teste rápido, através da metodologia de imunocromatografia, destinado a detecção qualitativa 
especifica de lgG e lgM do COVID-19, em amostras de sangue total, soro e plasma, autorizados, pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária • ANVlSA, para uso no país. 
Quantidade Ofertada: 1.000 
Valor Proposto Unitário: • 
Valor Unitário do Item: R$ 154,00 
Código do CATMAT: 467048 
Descrição do Item: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO:CON]UNTO COMPLETO, TIPO DE ANALISE 
QUALITATIVO ANTI CORONAVIRUS COVID-19 JGG E IGM, APRESENTAÇÃO :TESTE. MÉTODO 

:IMUNOCROMATOGRAFIA 
Descrição Complementar: REAGENTE PARA DlAGNÓSTICO CLINICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE 
ANALISP QUALITATIVO ANTI CORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, APRESENTAÇÃO* TESTE, MÉTODO* 
IMUNOCROMATOGRAFIA 
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação 
Forma de Compra: SISPP 
Marca: MEDLEVENSOHN 
Data do Resultado: 31/03/2020 

D \DOS DO FOR, FCEDOR 

Nome do Fornecedor: LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA 
CNPJ/CPF: 00512932000113 
Porte do Fornecedor: Outros 

I> \Uú'; DO ORGAO 

Número da UASG: 200119 - SUPERJNTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RS 
Órgão: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ 
Órgão Superior: MINISTERJO DAJUSTICA 

Relatório gerado dia: 13/05/2020 às 12:04 
Fonte: paine/depl'ecos.p/anejamento.gov.br 
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RESULTADO 7 
D \DOS DA COMPRA 

Identificação da Compra: 00009/2020 
Número do Item: 00001 
Objeto da Compra: Aquisição emergencial de testes rápidos para detecção qualitativa específica de IgG e IgM do 
COVID-19, a serem aplicados, durante surto epidêmico de coronavírus no país, nos servidores da Polícia Rodoviária 
Federal lotados nas Superintendências de Rondônia, Roraima, Acre, Amazonas. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 
Quantidade Ofertada: 14 
Valor Proposto Unitário: • 
Valor Unitário do Item: R$ 3.650,00 
Código do CATMAT: 467048 
Descrição do Item: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO:CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE 
,QUALITATNO ANTI CORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, APRESENTAÇÃO :TESTE, MÉTODO 
:IMUNOCROMATOGRAFIA 
Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TlPO CONJUNTO COMPLETO. TIPO DE 
ANÁLISE* QUALITATNO ANTI CORONAVÍRUS COVJD-19 IGG E IGM, APRESENTAÇÃO* TESTE, MÉTODO* 
IMUNOCROMATOGRAFIA 
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação 
Forma de Compra: SISPP 
Marca:• 
Data do Resultado: 31/03/2020 

D~DOS DO íOR~E,EDOR 

Nome do Fornecedor: BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 
CNPJ/CPF: 06987995000102 
Porte do Fornecedor: Micro Empresa 

DADOS DO ORGÃO 

Número da UASG: 200131 • SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RO 
Órgão: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVlARIA FEDERAL/MJ 
Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA 

Relatório gerado dia: 13/05/2020 às 12:04 
Fonte: palneldeprecos.planejamento.gov.br 



RESULTADO 8 
D \DOS DA CUMPRA 

Identificação da Compra: 00016/2020 
Número do Item: 00001 
Obje to da Compra: Compra testes rápidos COVID-19. 
Quantidade Ofertada: 4 
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R$ 4.245,75 
Código do CATMAT: 467048 
Descrição do Item: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO:CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE 
:QUALITATIVO ANTI CORONAVÍRUS COVID-1 9 IGG E IGM, APRESENTAÇÃO :TESTE, METODO 
:fMUNOCROMATOGRAFIA 
Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE 
ANÁLISE* QUALITATIVO ANTI CORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, APRESENTAÇÃO* TESTE, MÉTODO* 
IMUNOCROMATOGRAFIA 
Unidade de Fornecimento: TESTE 
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação 
Forma de Compra: SISPP 
Marca: SEM MARCA 
Data do Resultado: 31/03/2020 

D\DOSDOFORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA 
CNPJ/CPF: 00512932000113 
Porte do Fornecedor: Outros 

D \DOS DO ÚRG .. ~O 

Número da UASG: 160359 - HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE/RS 
Órgão: COMANDO DO EXERCITO 
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA 

Relatório gerado dia: 13/05/2020 às 12:04 
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 



~'-. BS DIAGNÓSTIC 
13de maio de 2020. 

À 
Prefeitura Municipal de Macapá. 
A/C: Marcos Sena. 
Secretaria Municipal de Saúde SEMSA/PMM. 

Ref. Proposta para fornecimento de Kits do SARS-CoVid -19 

Prezado Sr. Marcos Sena, 

A Empresa BS Diagnóstica Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 
34.010.427/0001-92, com endereço na SCIA 14, Conjunto 01, Lote 08 -
Zona Industrial, Guará - Brasília - Distrito Federal, CEP 71.250-105, vem 
respeitosamente apresentar proposta de preços para venda de produtos 
marcaMEDLEVENSOHN - MedTeste, procedência Nacional, fabricado 
por Medlevensohn do Brasi 1. 

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: 

• Teste rápido qualitativo para detecção de anticorpos IgG e IgM de 
COVID 19 pela metodologia de imunocromatografia em até 15 
minutos. 

FINALIDADE DO PRODUTO: 

• O Teste é um ensaio imunocromatográfico para detecção rápida do 
coronavírus 2 (SARS-Co V-2), em amostras de sangue total, soro ou 
plasma humano. O teste deve ser usado como uma ferramenta para 
auxílio no diagnóstico da doença por infecção por coronavírus 
(COVID-19), causada pelo SARS-CoV-2. Teste qualitativo para 
triagem e auxílio diagnóstico. O resultado deve ser interpretado por 
um médico com auxílio dos dados clínicos e outros exames 
1 aboratoriais confirmatórios. 

SCIA 14, Conjunto O 1, Lote 08 - Zona Industrial - Guará 
Brasília - DF - CEP: 71.250-105. 



<~ BS DIAGNÓSTIC 

PROPOSTA COMERICAL 

Preço por teste 

Quantidade de testes 

: R$ 145,00 (Cento e quarenta e cinco reais). 

: 20.000 (Vinte mil). 

SIC. ___ _ 
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Preço total da proposta : R$ 2.900.000,00 (Dois milhões enovecentosmil 
reais). 

Condições de entrega : 20.000 (Vintemil) entregues no máximo 20 dias 
após o faturamento. 

Prazo de pagamento : À vista no faturamento 

Validade da Proposta : 3dd (três dias corridos) 

Frete : CIF 

Conta corrente : Banco: 756 - SICOOB - Sistema de 
Cooperativas de Crédito do Brasil. 

Atenciosamente, 

Lauro Paz 
Diretor Financeiro. 
BS Diagnóstica. 

Agência: 5004 
CC: 1.017.415-0. 

Tel: (61) 99973 7501 / (61) 3363-3193. 
Lauro.paz@bsdiagnostica.com.br 

SCIA 14, Conjunto O 1, Lote 08 - Zona Industrial - Guará 
Brasília-DF- CEP: 71.250-105. 
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A Secretária Municipal de Saúde Maca pá 

TESTE RAPIDO COVID-1915 MIN NUTRIEX 

ANVISA: 80451960214 

Prezados Senhores, 

OREGON FARMACEUTICA L TDA 
CNPJ: 06.027.816/0002-76 
Av. ralma Rodrigues Ribeiro N5361 Quadras 
Lote 09. sala0 I Serra Alterosas FS 
CEP: 29.167-015 Tel.: (211 3184-7500 
email: anderson@;oregonfarmaceutica.com.br 

Segue nossa proposta por Kit do teste COVID-19 IGG/IGM: 

Valor do teste unitário: 

R$ 130,00 por kit 

Frete: CIF 

Prazo de entrega: 5 dias 

Prazo de pagamento: Pagamento à vista antecipado 

f 

Estamos à disposição para esclarecimentos 

Atenciosamente, 

-·---~ 
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l~ .DIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO· VALIDADE DO ORÇAMENTO: 15 DIAS 

· PREÇO R$ 139,90 CADA TESTE 

COMPRA MINIMA 25 TESTES R$ 3.497,50 (VALOR DA CAIXA COM 25 UNIDADES) 

• PAGAMENTO À VISTA NA CONTRA APRESENTAÇÃO DA NF . 

• SE FOR PARA DESPACHAR VIA TRANSPORlADORA, o ORG,'\O EMITE A OF. EMtrlREMOS A NF, CONFIRMADO o DEPOSITO, o PRODU ro 
E DESPACHADO • DEVIDO À GRANDE ROTATIVIDADE DO PRODUTO, A EN I REGA SERA DE IMEDIATA ATÉ 15 DIAS PODENDO OCORRl:R 
,'.tJT[<; 

FRETE - CIF - POR CON fA DA EMIG[ 

PROXIMAS DAl AS DE FA TURAMENTO· 20 DE MAIO/2020 (CONSULTAR ESTOQUE:), 01 JU~ H0/2020 (PROGRAMAR PEDIDOS) 

Kl:SPONS,'\VEL POR ESlE ORÇAMENTO: EDNA ROCHA 

hl'Jl.il'dll II cm 1gt•11donw.cnm QJ 

i031l 2522 8196 
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DADOS BANCÁRIOS - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 

·coNDIÇÔES DE PAGAMENTO Pagamento à vista contra apresentação 
da Nota Fiscal. 

Desta maneira. seguem abaixo os dados para depósito bancário 

Em1gê Matena1s Odontológ1cos- CNPJ 71.505.564/ 0001- 24 

Dados Bancários 
' 

BANCO Nº AGENCIA CONTA CORRENTE 

BRADESCO 237 2901- 7 0113699- 2 

BRASIL 001 1229- 7 , 55155- 4 

ITAU 341 0637 60841- 5 

Aguardamos confirmação do seu pagamento para envio do material 

Me coloco à d1spos1ção, 

Atenciosamente. 

Emigê 
EDNA ROCHA 

031 2522-8196 

lic1tacao@em1geodontocom.br 
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Um estudo retrospectivo confirmatório foi feito para avaliar a sensibilidade e a especificidade 
clínica do COVID-19 lgG/lgM Test. 

O estudo foi feito no Hospital The Fifth Affiliated da Universidade de Sun Yat-Sen. 

De 25 de Janeiro de 2020 
Até 21 de Fevereiro de 2020 

' 

81 pacientes 
particiRaram do estudo: _, 

49 pos1t1vds para C0VI 0 -19 
32 negativos para COVID-19 

A sensibilidade foi avaliada 
usando amostras positivas para 

COVID-19 e a especificidade 
foi avaliada usando amostras 

negativas. 

:u "TI vi 

/1 ffi i'i Jf\ 



Humasis Clinicai 
Triai Test Report 

RESULTADOS 

1-3 dias 

4-7 dias . 

Mais de 8 dias 

NEGATIVOS 

... !. ... ,,. •. -_ ;--"-(:ii :.: M ·-·., { . ,-,.-+ .·.~i.J.. -ICJ , ~\:·: ~--~-~.t\·- ·, .. _ 
16% (4/25) 

95% (CI 0.06~0.347) 

85.7% (12/14) 
95% (CI 0.60~0.96) 

90% (9/1C) 
95% (CI 0.59~0.98) 

100% (32/32) 
95% (CI 0.89~1) 
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16% (4/25) 
95% (CI 0.06~0.347) 

92.8% (13/14) 
95% {CI 0.68~0.98) 

90% (9/10) 
95% (CI 0.59~0.98) 

100% (32/32) 
95% (CI O 89~1} 
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Quando comparado ao resultado do teste de RT-PCR e TC de pulmão, o kit Humasis COVI 0-19 
lgG/lgM Test mostrou alta sensibilidade clínica para lgM de 85,7% e lgG 92,8% no período 
entre 4 e 7 dias. Após o 7º dia, a sensibi]idad,e para ambas está acima de 90%. 

A avaliação de especificidade resultou em 100% nos pacientes negativos em todas as janelas 
de estudo. 

Isso significa que a probabilidade do teste obter um resultado falso-positivo é mínima e a 
probabilidade de um falso-negativo é muito baixa, respeitando a janela de tempo após o 
início da ,infecção (4 a 7 dias). 

.,., <.-•· e:: r- ~' 
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• LU V 10-19 lgG/lgM Test 

[J' • Por favor leia as instruções com atenção antes do uso! 

O Humasls COYl0-19 lgG/lgM Tl!st é um teste d<' dl.lgnósllco ,n Vltro de uruco passo 
b , ... eado em enSd10 ,munocromatogrtlf,co. Este teste ro, descn-.olv,do J),llr.J 
dctecçJo q.,al1ta11va do ant1Corpo lmunoglobuhM G e lmunoglobulina M do Novo 
CoronaNus (COVIO, 19) em sangue huf1'~no. 

l P.h /MO E E-XPLl(Aç.ÃO ] 

Coronavirus ê o grupo de vírus que pertence à Famal.l Coronav,odae; um upo Oe 
vfrus RN.A de 27-32kb comumente encontrado em pássaros e m.?mitercy, 1ndu1ndo 
humanos. Coronavirus é d1v1cl,clo em qu.itro generos· alphJ. beta, g,Im,1 e delI,1 O 
vIrus ca~ doenças que v,mam do rc1,friado .1 doenças mais severas como a 
'ilndrome Rcspiratórn, do Onente Médio (MERS-CoV) e S1ndromc Respiratória 
Aguda G1.wc (SARS-CoV). A doN1ça Coron,wírus 2019 (COVID-I9) é um,1 nova copa 
caus.ida pelo coronawus 2 da síndrome resp,rat6rl,, agud,, (SARS--CoV-2) A doença 
101 or,ginad.J na cidade de Wuhan, Ch1n., em De10mbro de 2019 A organ12aç.\o 
Murd,~I d, S.hJd~ (OMSl nomeou pubhcJrnente esSJ v,rose COYID· 19' e J dotlJrou 
como uma µdndem1., e uma Emergêncid dt? $dúdt! PVbhca de, lntere~\t! linern&1c,on• 
ai A mle-cçao gerc1ln1l•nte 5'e \·~pdlha <li"' uma pe~SOJ para outr.,1 por contttto threto 
ou por got1culds resplrdt6n,;s d• tosse ou espirro O perlodo latente da ex.pos,çao 
aç 1níc10 dos sirnomas é de um a quatorze d<as (quatro a sete d.a\ em m<!,ha) 
S,ntoma, sinais comuns de infecçao incluem febre. tosse, r,,tta de ar e 
d,l1culdadts resp1,atór1os, Em c.;os gr.,sPS, .lS infecções podem caus,ir pneurnonI,1. 
Slndrome resp,r.it6rt.1 aguda gr.tve., lnsuf1c1~10a rendi e até morte Otvtdo gr•nde 
varleoade de sintomas,~ d,ficd d1terenc1ar COYID·19 de outras v,roses resplfat6ri•s 
ex1~tN1tes ou bacter1a'i. Oiagno~ticdr o COVID-19 af1i.wê.s de 1solamemo do v1,us ou 
da detecçao de gen'!S específicos das amostIas coletadas de got;culas resplfató11as 
é um desalio em termos de tempo e acess1bihdade. pois requer IOngas hora1,, 
laboiatório bem equ,pado e tecnolog1,1 avançada que rnuItJs w,~s n.;o ,n~o 
dIspon1veis para mw1os públicos. Por isso a necessidade de um kit de tesle rápido 
no ponto de atendimento que possa realizar a triagem prel,mmar do COVID· 19, q"• 
1<'(!uer ml'llOS tempo e custo. esta aumentando. 

Humasis COYID-19 lgGilgM Test'' é um l!?Ste rap1do de Imunocrom.,1ograha que 
dciecta anticorpos lgG e lgM pdra COVID·l9 em sangue humano Uma tlfd de 
mer"'brana de nitrocelulose no disposIcr,o contém duas hnhas de teste (linha G e MI 
e uma hnha controle (C} A hnha G é pré-revestida com tgG antl,humano de 
cJmundongo para detecç3o de lgG ant•·COVID· 19, e a hnhJ M é pré-reves11da com 
lgM anti-humano p.11a detecç3o de tgM .int,-COVID-19. A linha C (hnha controle) e 
'l!YeStid.1 com Ji;G de cabra anti-camundongo. Quando a <1mostra é adic1ona<.ta na 
almofada. ela se move atravk da almofada conJugada. onde a Jl<'lticula de ouro 
,1n11genocc,I01dal recombinante rnag1râ com os ,1ntIcorpos lgG e lgM específicos 
p.ira COVID-1 q na amostra. formando um 1munocomple•o. O complexo se move .io 
longo d.:t membrana por aç3o CJpililr e f,1: conr,,1,; com o anticorpo ,n10b,hz.xJo 
rl:vest,do na região de teste A 1inh11 colorida na 1eg1t10 de reste 1nd1cil um resultado 
positivo p,Jrd o coronJvirus. A ausêncit.1 d~ linha colorida na região do teste ~ugert' 
um reslllt,ido n!.'ga1ivo. O compk-•o continua a ~t mover para regwo de control~ e 
reage com os reagenu,s 1m001h:ados que ,aptur ~mo con;ugado cofondo, indep('n• 
demente dll compos1~:,o dt1 amostra t~st~- A 1,nhu colond..l ..,,s1\,el rcsLJltantc n,, 
reg~o Ue controll' co11f1rmJ que o erl~J10 fu11c1on" corretJmeru~ l" que seu 
re~ul:ddo é valido 

[ 11\J:t RPRE. T AÇÃO DO RESU TA::)0] 

" 
- . -. 

Negativo: lgM positivo e lgG negativo 

COLHA é PREPARAÇAO DE- AMOS RAS J 
1. , d,sposltivo pode ser reaf,z.,do usandO sangue 1014 plilsma, soro e dedO 
para perfurar sangue total 
2. S:mgue tot.1I· Colete a amostra no tubo de coleta com anticoagulante. como 
E,,TA. ~eparui., ou cItra10 d~ sódio. Real,zeo teste 1m~"1!dmenreap6s a colf/t.1 

. ; Ae ser 0tma2enadode 2 a e•ate 2~ horas antes do teste. 
3 . Plasma Colete a amostra no tubo de coleta com ant1coaguf.inte e cenmfugu<' 
'1 amostra A ~mostril pode ser armazenad.i em~ - f3 • atê 3 dias e ccngelar a 
amostra para arma,enamento ma,s longo. 
4 , Soro: Colete a amostra no t<lbo de coleta sem ant>Coagul.lnte e coloque-a em 
temp~raturJ ambiente por 30 minutos .intes da centnfuga A amostra de soro 
podt, SN arm.1,enada em 2 - 8 • até 3 d.n e congelar a amostra para arm.izena• 
mcn:o mais longo. 
5. Perfure o 11edo com s.,ngue ux.,t Colete a amostra com um., lanceta na ponta 
do dr.do limpa Ev,te apenar a ponta do dedo, po,s d,lulfa a amos1ra de s.,nguee 
usarJ 1mcda11ameme após a coleta 

[PROCl:OIME-NTU DU Fl',SAIO] 

1. s,, as acnostras coletadas lctam armazenadas em condlção refngerada, deixe 
a-; ,1mosu.1,; '!m temperatura ambiente por 1S a 30 m1m.;tos antts ao tt~te fvH~ 
sol1,1r o d,spos,11vo ~e ,1 lemper.itura do dIspos1t1vo f'l1 1ofer1c,r IM1peratura 
am~nte 
2. ADra a bolsd sel3d.1 e coloque o drspos,l!vo em uma superf!(fe kmjM. e 
nivelada 
3. Libere 10 µL de s.ingue total. r~asm.i ou som na tav,dade d,1 amostra Em 
~tela. ad~~e 2 a 3 ge1.1s (70 d IOOµLJ do d,luPnte lia amostra Ifred1awn~flte 
4. LeI.i o •ew::ado tm 1 S minutos N~o leio o r~ult.ldo opós 15 monutos. 

fi152fiW·'Pi d?Stt:!11 

lnvâhdo: 
O p.,ciente MO tem lgM nem lgG esp..-c1f,cas par a 
o SARS,CoV-2, •nd1~ndo qu.-njo foi infectado ou 
l''>tJ 11..i11J fõ~~ 1111c1JI dd inf~cçao t.• .t111U.J n~lo 
dt>...,•~rvolv~u dnt1cmpos Rt-la1e1 o H",le t'fll 
.argun~ dld~ ft-vt1rtdo e~ cons,der açJo o quddrn 
Cl11'J(O 

t, J1 • 1esp0.t nu 1P r('(ent · 111!<.ç:lo t!A 7 dias O tc<r~ n, o fw1clonou corrcIarn~nt~ • precisa 
,er ·nfc. ""-~ lgM e lgG positivos: 

lnd11.J r~spo 1tJ Imune tispecif~c\1 mrecçt'.ío t,j pelo 
m, -
lgG positivo e lgM negativo 
lritl1{ 1 doença em ro~e convdlt>SC~1He ou posswcl 
1murnzacão do paciente. Deve ser ovJhado Junto ao 
quadro dín,co. 

\/' O\ r~1ult.,dos p<X1t1vos devem \er cons1dNc1dos conJunti,~ntc com o hhtonco chntco l! outros d1dos. d1\Pon1vc1s 



[ ClJ DAOQC:: F l'v111A(ôf<;] 

1 Apen..s par a uso dklgnósDCO ,n Vltro 
2 Nlo use o drspos,tiVO de teste além da data de vahdade 
3, M,,ntenhJ sel;,do ate o uso e, uml1 vez aberto, use 1med111tamente . 
.:. ~3o use o d1spos1t1vo de teste se õ bolsa e~ttver danificada ou se o d11,pl)~1t1vo 
es!'VC' sena.mente quebrado 
, N lo rcut,t,ze o d,spoSltlVO. 
ó. Manuseie todas ;.s amo":>tr.Js com segur~n,çu como potenc1Jll'flente 1nfecc10Sils. 
7 Este teste dest,na-sc ao rastre.imento ,n,c,.11 da 1nfccçao por coronavlrus, 
dctect,mdo o anticorpo para COVID-19, mas nJo deve ser usado como ún,co crot~rio 
par a a dctcrm,naçJo da ,nrccç~o por coronavirus. Outros métodos e ,nrormaçõcs 
dõn,cas (s·n.>•s s•ntomas) de,~m ser usados consider ades para o d..,gnosttco 

Y.orean c~mers for Dtsed~e Control hup·//ncov motiw go.kr/ 
FINO https ltw.w, t.ndd• org/covtd· 19/ 
CDC hnpsJ/w.w, CdC gov1 
Development and Cl1n1cal l\pp1tc:.1tJon of a Rap,d l&M-lgG Combmed l\nt,body 

Test for SARS-CoV-2 l"femon D,ag,10s1s. Z LJ .. Journal of Med,cal ~110logy 

í CO'I.TE-ÚDOJ 

1 O,sros,to Humas,s COVID-19 lgGllgM Test 
2 Diluente de ensaio 
3. lnwuçAo de Uso 
•0pc1onal. Tubo cap l.lr (IOull 

t .._( IV'PvS Ç \U l 
1 Dispos ~1vo teste contêm• 
l\•t,corl)O monodon.11 lgM anu-hum.ino de c~munóongo,_ 0.4410 11 i,J 
l\nt,corpo ,,,or,oclon,.r lgG an<i-hun,mo de camundongo .•. O 4-410.11 VJ 
~019-11COV n protfÍJ1d recombu1ante... ,,,_ O.OBt0.02 µg 
1gG ú~ cabra am,-c,1mundongo.. .. .. •• ....... .. 0,08±0,02 111 

[ "-P'V1AZEI\JAIVENTC F VALIDADE] 

1 l\rmo1Zene o d,sposit,vo de teste embal.;do em uma bolsa >t>IJdJ de 2 a 30 • 
'36 · 8{,') 
!. Pr.1zo de validad~: 6 meses a p,1rtu da datc:1 d~ fal:tr1cc1ção 

fum1/tn,\f.ap-...:LOt... [ill} lunumt-."'t IBEI C~numh.:r 

cm Co11,ul1 1111>1tt1rtmn~ hn ll'-1' ,-, ~ 
l 
SI,~,: DI 2-:m'c Oo,.._it rcu..;e 

~REPI Alllbcrutd ~,, Ili ~.uw1 ... 11lffllb) 
r..1 Lscb) lfap,ry JJ!e -... 

CE Tlw, pn.1d111.·t tulíilb th4.• rl'\.llltr('nwnts h."lr Dm .. '\."ll\"l' 9?">/7'I/ f( lm m rttrc> 
d1.1~no~t1~ ,n .. "\hcnl d~VKc..'S 

°'-"1ti\111i..L>pc,r 
011 lnduVJU e <.:omt-,do 1J.da. 
r.w..i. J.>Gunfflt:u,' 3'15'1 
lb.,drkr.,•11~,-RJ )1,.-,.d 
C.."1'.f1 D 11? tih.." tl.!Jl '+\i 
~lk-""'1.-u:, 
lfL•1~.tt-U).6i";".r. -:O 

...J Humasis Co, Ltd. 
- Rm. IH 5'- , · , ~I l.tl).Llll}:. 

.. "'-' u.. • ..,... ..... ,\m·-,.,..,,_..i.,, 1 W'12, K.;-ul•hc .d to:."'•• 
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Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde 

Nome da 
Empresa 

Detalhes do Produto 

DFL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A 

, ,_$ .:35= _ 
r: ~JB.~<&>~,r;:::.---

CNPJ 33.112.665/0001-46 

COVID-19 igG/lgM test 

Autorização 8.01 .414-3 

Produto 

Apresentação/Modelo 

Kit com 25 dispositivos de testes; Diluente: 1 x 5 mL. 

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de inclusão 

Nenhum Arquivo Encontrado(a) 

Nome Técnico CORONAVÍRUS 

Registro 80141430203 

Processo 25351.222534/2020-98 

Fabricante • FABRICANTE: HUMASIS CO LTD - CORÉIA DO SUL 
Legal 

Classificação de Ili - Classe Ili: produtos de alto risco ao individuo e ou médio risco à saúde pública 
Risco 

Vencimento do 09/04/2021 
Registro 

Voltar 

15/04/2020 09 -l 
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RES: PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - TESTE RAPIDO PARA COVID-19 

e Comercial <comercial@dflcom.br> 
Qu1, 14/0S/2020 1031 
Par.a. Vw 

Caro diente, 
Boa tarde, 

Agradecemos o contato e pedimos desculpas caso o retorno tenha ficado maior que o esperado, porém 
devido a grande procura, n3o estamos conseguindo responder todos questionamentos de imediato. 

Nosso t~o esperado teste encontra-se em transito e a prev,s~o de t~-lo disponível em nossos 
distlibu1dores é para a prime,ra qu,nzena de ma,o. 

De ,mediato, o parce110 Surya Den1al está trabalhando com pré reservas pelo email 
televendas@suryadental.com.br ou pelo telefone 0800 6021717. 

Na medida que tivermos a lnforma~o de ma,s parceiros realizando prevendas, vamos comunicando. 

O Preço de varejo sugerido é de RS 150,00 por teste, resultando no valor de RS 3.750,00 o kit com 25 
testes~ 1 frasco de reagente. 

Demais condições comerciais favor ver1ficar com o distr1bu1dor. 

Pra mais informações sobre o produto, favor acessar nossa lad,ng page· https://díl.com br/cov,d19/ 

Atenciosamente. 

Equipe DFL 

De: MARCOS SENA <marcossenaxp@hotmall.com> 
Enviada em: quarta-feira, 13 de maio de 2020 16:39 
Para: bs@bsdiagnostica com br; comercial@b1otecn1Cilbs.com.br; comercial@promedlab.com.br; Comercial 
<comerc1al@díl.com.br>; ~nanceiro2@olrramed.com.br, gerente.franbraz@lgma,I.com; 
l1c1tacao@em1geodonto.com.br; h1technologies@nr-7comunlcacao.com.br; antonlo.a11es4S@gma1l.com; 
cruzmarcos1910@gma,i com; paulomacedo_nike@hotma,i.com 
Assunto: ENC: PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS· TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 

O MUNICIPIO OE MA.CAPA, ATRAVÉS DE SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOLICITA OESTE 
ESTABELECIMENTO, PROPOSTA COMERCIAL PARA A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, POR DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, DE CONJUNTOS COMPLETOS (KITS) DE TESTES RÁPIDOS PARA DIAGNÓSTICO CLINICO DE 
COVJD-19 (CORONAvfRUS SARS-COV-2), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE 
SAÚDE DO MUNICIPIO DE MACAPA., CONFORME QUADRO RESUMO ABAIXO: 

DESCRIÇÃO MEDIDA QUANT. 

CONJUNTO COMPLETO PARA DIAGNÓSTICO CLINICOOE 
COVID-19 (CORONAVIRUS SARS-COV-2): TESTE, MÊTODO 
IMUNOCROMATOGRAFIA, TIPO DE ANÁLISE: QUALITATIVA 
ANTI CORONAVIRUS-19, ESPECIFICA DE IGG E IGM, PARA UNID. 20.000 
AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA; KIT 
(CASSETE) COMPLETO EM EMBALAGEM 
INDIVIDUALMENTE. 

A ENTREGA DEVERA SER REALIZADA NA CIDADE DE MACAPÁ, no Depósito da Coordenaçao de Assistência 
Farmacêuuca, da Secretana Municipal de Saúde. localizada na Rodovia Juscelino Kubitschel(, 2731 - CEP 
68903-197, Macapà-AP - Ao lado da lgre,a Santa Edwirges, em dias utels, no horârio de 08h00 as 14h00m1n e, 
excepcionalmente, desde que previamente agendado com a Coordenação, pode<a ser feito nos fina1s de semana 
e/oo feriado 

14105120'.?0 1 O 
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Medclin 

PROPOSTA DE PREÇOS - COVID-19 

Laboratórios Medclin, empresa de cunho privado, inscrita no CNPJ (mf) 14.315.066/0001-85, 
situada a Avenida Duque de Caxias, 486 Bairro Centro, Cidade de Macapá, neste ato sendo 
representada pelo Dr. Alex Diego Pereira da Silva, Biomédico CRBM-PA 00931, vem mui 
respeitosamente apresentar proposta de fornecimento de testes rápido para Covid-19 a esta 
Prefeitura, dando total lisura nas informações apresentadas. 

Descrição do teste: 
Conjunto completo para diaenôst,co clinico de covld-19 (coronovirus sars-cov-2): 
Teste, método imunocromatograna; tipo de análise: qualítativa anti coronavirus-19, especlnca de lgG e lgM, para 
amostras de sangue total, soro ou plasma; kit (cassete) completo em embalagem individualmente. 

Marca/Modelo: 
Kovalent e/ou Abbott 

Registro An11isa: 
10071770901 Abbot / 80115310259 Kovalent 

Orçamento: 
.' . .,, 

Item 1 Descrição 1 P. Uni tário Quantidade I fl., Total 
Panbio COVID-19 lgG/lgM Rapid ''"''vf- _, 01 
Test De11ice - Abbott RS 154,5 20.000 I \R$ 3.0 0.000,00 KOVID Ab (COV10·19 lgG/lgM) -

i./ ./ ko11alent µ TOTAL .r· ..., R$ 3.090.000,00 

. 
Importa a presente proposta em RS 3.090.000,00 (Tres milhões e Noventa mil reais) . 
Forma de pagamento: na entrega 
Prazo de Entrega: 8.000 Até 22/05/2020 e 12.000 até 29/05/2020. 
Validade de Proposta: 60 dias 

Dados Bancários: 
Banco: ltaú 
AG:8259 
CC: 34.910-5 

... .! 
Mé.OCLJIJ SE1tv11,.ós E 

·•' PROO. f.lÊDICO HOSPITAL.AR 
1'1,Jl5,066/0001-85 • fEX OleGt) l'EllElr..A o., SÍLVA _ ____ __. 

l · .!=J'f.: 7,!,6.7S5.7!12-19 ,~ -
1 -

1 1C rot-i4t .. ,• ... 1,-~l:,üi: •· 
----------,,,AH:.. 

Medclin serviços e produtos médico· hospitàlar Ltaa.,: ·t 
CNPJ (MF) 14.315.066/00di-s~ Alex Diego P._da s, "ª / l 

V 

B[oméd1co 
CRBM - 931 / PA 

Av. Duque de Caxias, 486, Centro, Macapá/AP. 
/ 

3215 0336 9 8~23 0568 
n ........ , •• D ló>..,, ... , 

Digitalizada com CamScanner 

-•s. 3+ 
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Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde 

Nome da 
Empresa 

ALERE S/A 

Detalhes do P1oduto 

CNPJ 50.248 78010001-61 Autorização 1.00.717-7 

Produto Panb10 COVID 19 lgG/lgM Aap1d Test Dov1co 

Apresentação, Modelo 

k,t para 25 testes 

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de 
inclusão 

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUARIO 
DO PRODUTO 

INSTRUCAO·DE-USO · 1 de 1210798/20·1 · 06/05i2020 • 

NomeTecmco 

Registro 

Processo 

Fabricante 
legal 

CORONAVIRUS 

10071770901 

25351.317575/2020-61 

1 PDF 0730 

• FABRICANTE: ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS JENA GMBH • ALEMANHA 

Closs1ficaçilo de Ili • Classe Ili. produtos de alto ,isco ao individuo e ou médio risco à saúde púbhca 
Risco 

Vencimento do 
Registro 

07/05/2030 

Voltar 

frUD. 
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Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde 

Nome da Empresa 

CNPJ 

Produto 

Apresentação/Modelo 

Detalhes do Produto 

KOVALENT DO BRASIL L TOA 

04.842.19910001-56 

KOVID Ab (COVID-19 lgG/lgM) 

Autorização 

20 tostes • Cassete: 20 unidades / Tampao: 1 x 3 mL / mini pipeta 20 unidades 

1 teste • Cassete: 1 unidade I Tampao: 1 x 3 mL / mini pipeta: 1 unidade 

10 testes• Cassete: 10 unidades/ Tampao: 1 x 3 mL / mini pipeta· 10 unidades 

Tipo de Arquivo 

ROTULAGEM OU MODELO DE 
ROTULAGEM 

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL 
DO USUÁRIO DO PRODUTO 

Arquivos 

FR-241 • KOVID AB (COVID-19 
IGG • IGM) pdf 

BL0336. REV01 • 04-2020 • 
KOVIDAB (COVID-19 IGG · 
IGM).pdl 

Nome Técnico CORONAV[RUS 

Registro 80115310259 

Processo 25351 252091/2020-60 

8 .01 .153-1 

Expediente, data e 
hora de inclusão 

1260853120-9 -
24104/2020 • 01 :39 

1260853/20-9 • 
24/04/2020 - 01 :39 

Fabricante Legal • FABRICANTE KOVALENT DO BRASIL LTDA • BRASIL 

Classificação de Risco Ili. Classe Ili: produtos de alto nsco ao individuo e ou médio risco à saúdo 
pública 

Vencimento do 23/0412030 
Registro 

Voltar 
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SJC.-----
FLS 39 
RUB.-G~--

14 05. 2020 11 :1 
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PROPOSTA WONDFO TESTE COVID-19.docx 
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PROPOSTA TESTE COVI0-19 .... 
16KB 

Segue proposta Covid - 19 

Enviado do meu 1Phone 
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O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, ATRAVJ~S DE SUA SECRETARIA MUNICIPAL , 

DI: SAÚDE SOLICITA DESTE ESTABELECIMENTO, PROPOSTA COMERCi,AL t 
PARA A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, POR DISPENSA D E LICITAÇÃO, \n)t5 

\nua. 
CONJUNTOS COMPLETOS (KITS) DE TESTES RÁPIDOS PARi\_---
DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE COVID-19 (CORONA VÍRUS SARS-COV-2), 

VJSANDO A TENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 

DO 1\1UNICÍPIO DE MACAPÁ., CONFORME QUADRO RESUMO ABAIXO: 

DESCRIÇÃO 

CONJUNTO COMPLETO PARA 

DIAGNÓSTICO CLÍNICODE COVID-19 

(CORONAVÍRUS SARS-COV-2): TESTE, 

MÉTODO IMUNOCROMA TOGRAFIA; 

TíPO DE ANÁLISE: QUALITATIVA ANTI 

CORONA VÍRUS- ! 9, ESPECÍFICA DE IGG 

E IGM, PARA AMOSTRAS DE SANGUE 

TOTAL, SORO OU PLASMA: KIT 

(CASSETE) COMPLETO EM 

EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE. 

MEDIDA QUANT. 

UNID. 20.000 

A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA CIDADE DE MACAPÁ, no Depósito 

da Coordenação de Assistência Farmacêutica, da Secretaria Municipal de Saúde, 

localizada na Rodovia Juscelino Kubitschek, 2731 - CEP 68903-197, Macapá-AP - Ao 

lado da Igreja Santa Edwirges, em dias úteis, no horário de 08h00 as 14h00min e. 

excepcionalmente, desde que previamente agendado com a Coordenação, poderá ser 

feito nos finais de semana e/ou feriado. 

O pagamento será efetuado mediante entrega efetiva dos produtos e nos quantitativos 

solicitados. acompanhados de Nota Fiscal/Fatura discriminada de acordo com a Ordem 

de Fornecimento e/ou Nota de Empenho, por meio de depósito em conta, no prazo de 

até 30 dias. 



PROPOSTA DA EMPRESA: 

VALOR UNITÁRIO: R$150,00 (cento e cinquenta reais) 

VALOR TOTAL: R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) 

NOME DO PRODUTO: SARS-Cov-2 Antibody Tcst (Lateral FlawMethod) 

Marca: IVondFo - The firstofficiallyapprovedantibodytest in China! 

(
. ~-:~ 4;l_ 

I -~ 

'<lJ3 -4r~'\'---/ 

Características: fácil de usar, não é necessário nenhum outro equipamento - Vários 

tipos de amostra. incluindo sangue por infusão no dedo - Resultado instantâneo em 15 

minutos - Teste total de anticorpos, maior tuxa de detecção em comparação com o teste 

igG I lgm único - Certificado CfDA e CE 

Informações da carga: Caixa: 7cm '< 6cm x 5cm - Contém 20 testes cada caixa - Peso 

da caixa: 1 kg. 

CNPJ DA EMPRESA: 29.909.218/0001-45 ADS2 

PRAZO DE ENTREGA: 72 horas prazo máximo Via Aérea Azul cargas. 

Valor do Frete já incluso na proposta: R$50.000,00 e com seguro de carga 

Frete: Via Aérea 

Forma de pagamento: 50% a vista (após realizar a prova de vida da mercadoria) e 50% 
imediatamente após a entrega. 

Observação: todas as outras informações seguirão na minuta do contrato caso a 

empresa seja a escolhida para ser a fornecedora. 

Telefone para contato: (96) 98411-5667. 

PAULO MACEDO-REPRESENTANTE COMERCIALWONDFO 
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/ - PROPOSTA ORCAMENTÁRIA 1~,c. 
r 4 RUA. BEIRA RIO, 390 8. SANTA INES 

r~A N3~ '\Z 68901470 • MACAPA AP - BRASIL 

CNPJ. 29 930 912/ 0001-44 TELEFONE +55 96 98131-7269 

10 

l 

A SECRETARIA MUNICIPAL OE SAUDE DE MACAPÁ 

CNPJ: 05.995.766/0001-77 

1 UNIDADE 1 QTO 1 DESCRIÇÃO 00 PRODUTO 

UNID 20000 KIT TESTE RAP IDO COVID-19 SUPER 

TOTAL OU A TRANSPORTAR 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 2.399.000,00 ( Dois milhões, trezentos e noventa e nove mil reais). 

VALIDADE DA PROPOSTA: 4Bhs, Conforme cotação do DÓLAR. 

PRA20 OE ENTREGA: 02 (dois) dias, a contar do PAGAMENTO. 

PAGAMENTO: ANTECIPADO 

DADOS BANCÁRIOS: 

Banco do Brasil Agência: 8122-1 Conta Corrente: 1.735·3 

1 

1 

FLS. 

\RU;; 

' 
PREÇO UNIT 1 PREÇO TOTAL 1 

RS 119,95 R$ 2.399.000,00 

R$ 2.399.000,00 1 

DATA: 20/05/2020 

FRANBRAZ 
·!ORTACAO E EXPORTAÇÃO 

tJPJ 29 930 912,0001-44 
, .. ... 1,:,. A J E~ 1~r.•u~ n 
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JL VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES JL., Telefone: 062 3212 2119 

VIS~:~J í www.visanmedica.com.br 

VIS~:~J~ç Orçamento Nº 49203 

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE N F t · . FMS-MACAPA-AP ~li.J. r/1) bl MACAPA orne an as1a. ( J 
CNPJ: 18.604.334/0001-30 '-... _/ 

Endereço: AV GENERAL OSORIO 365 

Bairro: JULIAO RAMOS CEP: 68908-180 

Cidade: MACAPA Estado: Amapá 

Telefone: (96) 2101-8551 E-mail: semsa@macapa.ap.gov.br 

Produto Qtde. Preço Liquido Subtotal 
j '-"' MEDTESTE CORONAVÍRUS (COVID-19) IGG/IGM 20.000 UN R$155,00 R$ 3.100.000,00 

Obs: Apresentação comercial 
ca,~a contendo 25 d1spos1tivos de teste. 25 conta-gotas, 01 solução tampão (3ml) e 01 instrução de uso. 

lnd,cação de Uso 
O MedTeste Coronavirus (COVID-19) lgG/lgM (Teste Rápido) é um 1munoensa10 cromatográfico rápido para 
a detecção quah1011va dos a11ticorpos lgG e lgM para COVID-19 em sangue total, soro ou plasma como 
auxílio ao diagnôsuco de infecções primárias e secundárias pelo novo Coronavírus. 

Metodologia Amos1ras 
lmunocromatografla Sangue total, soro ou plasma 

Classificação de Risco Validade 
Classe 111 24 meses 

Armazenamento Transpone 
Entre 2•c e JOºC Entre OºC e so•c 
Caracterísucas de Desempenho 
Sensibilidade: 97.4% (lgG) e 86.8% (lgM) 
Especthcidade. 99,31<o (lgG) e 98.6%(1gM) 
Precisão: 98.9% (lgG) e 96.1% (lgM) 

Precauções 
Somente para uso profissional em diagnóstico in vitro. Produto de uso único, não reu11l1zar. Não utilizar após 
a data de validade indicada no rôtulo. 
ANVISA: 80560310056 

CLICK NO LINK E ACESSE A FICHA TÉCNICA E APRESENTAÇÃO DO PRODUTO. https://we.tUt-SRc4mbSXtr 

Valor total: R$ 3.100.000,00 

Condição de Pagamento: A vista Antecipado. Data de Emissão: 14/05/2020 

01- Detalhamento do Pagamento: 50% A VISTA ANTECIPADO CONFORME DECLARAÇÃO DE ENTREGA e 50% na 
entrega. 

02 - Prazo de Entrega: 15 dias 

03 - Validade da Proposta: 20/05/2020 

80 - PUB - VALOR TOTAL DA PROPOSTA:TRES MILHOES E CEM MIL REAIS 

81- PUB - Nº Pregão:#EMERG COVID-19 

83 - PUB - Tipo do Certame:COMPRA DIRETA 

Vendedor: Simone Fernandes 

Transportadora: CIF - Frete Pago pelo Fornecedor 

Informações Adicionais: 
TERMO DE COMPROMISSO E ENTREGA - EXCESSÃO APLICADA A PANDEMIA - #COVID-19- # DECRETADA ATÉ 
31/12/2020 
A empresa VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP, inscrita no CNPJ 03.959.575/0001, através 
da presente, comunica que em virtude da alta demanda de mercado e constante oscilação dos preços nos fabricantes em 
razão da Pandemia causada pelo COVID-19, e em sendo a maioria dos produtos de origem importada, momentaneamente 
está sendo também forçada a trabalhar suas vendas somente com recebimento antecipado, para conseguir garantir as 
mesmas condições ofertadas em função instabilidade econômica e cambial. 



Representada: #VISAN MÉDICA# {MERCADO PÚBLICO}/ VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -
EPP 

CNPJ: 03.959.575/0001-24 
Telefone: 62 3212 - 2119 
Informações adicionais : 
FORNECEDOR. 

E-mail : licitacao@visanmedica.com.br 

VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP 
CNPJ N° 03.959.575/0001-24 
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 10.339.329-6 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1648071 
ENDEREÇO: AVENIDA C-1 QD09 L T19 Nº827, JARDIM AMERICA, GOIANIA-GO, CEP:74.265-010. 
TELEFONE: (62) 3212-2119 
E-MAIL: licitação@visanmedica.com.br 

DADOS PARA DEPÓSITO: 
Banco do Brasil: Agencia: 1841-4 C/C: 78180-0 
Banco Caixa: Agencia:0996 C/C: 3841-6 
CIDADE: GOIANIA/GO 

RESPONSÁVEL LEGAL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 
Nome: SIMONE FERNADES ROSENDO 
Qualificação: Representante Legal 
Estado Civil: Casada 
RG Nº4709419-SSP-GO 
CPF Nº 004.339.921-58 

3/C _ - -
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r-:u, -@ -

\ 

DECLARAÇÕES: 
A. Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos as condições contidas no Edital retro mencionado, bem 
como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou 
documentos que dele fazem parte. 

B. Declaramos que nos preços ofertados estão considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, 
tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto deste Pregão, 

C. Declaramos que os preços ofertados permaneceram fixos e irreajustáveis conforme condições estabelecidas neste Edital. 

D. Declaramos que durante o período de garantia e em caso de necessidade de substituição de produtos e/ou componentes 
que não mais existam no mercado, ou que estejam fora de linha de fabricação em razão de evolução tecnológica ou que, por 
qualquer outro motivo o fabricante não mais o produza, procederemos a substituição por produto e/ou componente 
tecnologicamente equivalente ou superior. 

E - TERMO DE COMPROMISSO E ENTREGA - EXCESSÃO APLICADA A PANDEMIA - #COVID-19- # DECRETADA ATÉ 
31/12/2020 
A empresa VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP, inscrita no CNPJ 03.959.575/0001, através 
da presente, comunica que em virtude da alta demanda de mercado e constante oscilação dos preços nos fabricantes em 
razão da Pandemia causada pelo COVID-19, e em sendo a maioria dos produtos de origem importada, momentaneamente 
está sendo também forçada a trabalhar suas vendas somente com recebimento antecipado, para conseguir garantir as 
mesmas condições ofertadas em função instabilidade econômica e cambial. 
Certos de sua atenção e acolhida, que agradecemos, colocamo-nos à disposição para maiores informações sobre o assunto. 

Atenciosamente, 

Relacionamento com Cliente 
vendas@visanmedica.com.br 

Gerência Comercial 
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Pró-Med D1strilab 
Cotação: 200223 1 Revisão: O FLS. S-;;). 

RUB. @ 

' Dados do Cliente 

Cliente 
Contato 

455 • FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA Telefone: (96) 9971-3850 
comercial@promedlab.com. br DR. MARCOS Email: 

19/05/2020 Responsável: 

Dados da Cotação 

Data Cotação 
Condição Pagamento: VER OBSERVAÇÃO Prazo de Entrega: 
Validade Proposta: Status: 

Itens e valores 

Item V. Unitario 

01 03078 1 COVID • 19 IGG/IGM BIO • BIOCLIN / WAMA 

Obs 175,00 

PREÇO POR TESTE 

Observações 

Banco do Brasil• Ag 3851-2 • C/C.8727-0 

FORMA DE PAGAMENTO. ANTECIPADO, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 

www SNS lnfoC 8'm'mll1 20,2 • 2020 lmp<e•so por Jo .. Mderoon Matbnt 
de So.lSI 

PRO MED & COMERCIO L TOA· ME 
CNPJ 06 160.236/0001-71 1 (96) 3224-2261 
Rua Jovino Dinoa. 3888 • Beiro! • Macapá/AP 

Pag"111'1 

José Anderson Martins de Sousa 
VER OBSERVAÇÃO 
Aguardando Aprovação 

Qnt V. Total 

15000 2 625000,00 

Valor Total: 2 625 000,00 
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PROPOSTA COMERCIAL 

A/C Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Macapa; 

Prezados, nós, da ACTMED MATERIAIS CIRÚRGICOS, inscrita no CNPJ: 18.040.837/0001-20, 
vimos por meio desta, apresentar nossa proposta comercial de preços para fornecimento dos 
produtos conforme quadro abaixo: 

Teste Rápido COVID-19 - Marca LIVZON 
ANVlSA 81425780025 

TOTAL RS 2.350.000,00 

Pagamento: 100% A Vista, no ato da assinatura do PEDIDO/ CONTRATO; 

Entrega: Em até 4 dias uteis após confirmação do pagamento; 

Validade: Esta proposta tem validade de 3 dias úteis. 

Recife, 21 de Maio de 2020 

Valdemar C. A. Bezerra CPF: 036.282.664-16 

ACl MED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO MATERIAL MEDICO LTDA 
CNPJ. 18 040.837/0001-20 - IE: 052749584 - Contoto, (81) 3040-1942 
PRAÇA MIGUEL OE CERVANTES - 60, SL 1601 - ILHA 00 LEITE 
RECIFE- PERNAMBUCO - CEP: 50070-520 
EMAIL: ccnt11to~actmed com.br 
www.actmed.com.br 

.. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL UB. Q' 

1

1\ôUl,ERO DE N ;cRIÇÃO 
34.010.427/0001-92 
MATRIZ 

Na..E Et.f'RESAAIAI. 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO ~:i~~f2~1e:ruRA 
CADASTRAL 

BS DIAGNOSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 

Tl1ULO DO ESTIIBELECIMENTO iNo,,E DE FPNTASIA/ 
BS DIAGNOSTICA 

CôOIGO E DESCRiÇAo DAA!MOl'DE ECONÔl,tCA PRINCIP/tl 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de Instrumentos o materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

CôOIGO E DESCRIÇ.Ao DAS ATMDl'DES ECON0t.tc:AS SECUNDARIAS 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonlo-médico-hospitalar; partes e 
peças 
77.39-0-02 • Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 

CôOIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZAJURIOICA 
206-2 • Sociedade Empresária Limitada 

1 LOGRA.'.)UURO 
ST SCIA QUADRA 

1 COl,f'LEt.ENTO 
CONJ 01 LOTE 08 LOJA 01 

i CEP BAIRRO/CISTRfTO 
!1.250-105 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) 

1 

ENDEREÇOELETRÕNICO 
ADELCIO _ CONTABIL@HOTMAIL.COM 

1 :_~:; FEDERATIVO RESPONSÀ\.1;L (EFR) 

1 

SITUAÇ.Ao CADASTRAI. 

. ATIVA 

1 M:>TIVO DE SmJAÇ.Ao CADASTRAI. 

1 ESPECIAi. 

1 MllNICfPIO 
BRASILIA 

1 TELEFONE: 
(61) 3352-6902 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 13/05/2020 às 11 :54:43 (data e hora de Brasília). 

E._J 

DATA DA SmJAÇ.Ao Cl'DASTRAI. 
24/06/2019 

Página: 1/1 

1310512020 11 
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1 
NUl.'ERO DE INSCRIÇÃO 
06.027.816/0002-76 

1 FILIAL 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DIITAOEABERTVRA 17/11/2010 CADASTRAL 

: NOM: EM'RESAAll'L 
OREGON FARMACEUTICA LTDA 

l ~~!:?º EST/\8ELECII.ENTO (NOl,E OE FNIITASIAj 

CÔOIGO E DESCRIÇÃO OAATl\10/IOE ECONO,\ICAPRINCIP"'-
46.44-3--01 • Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

COOIGO E OESCRIÇ.,lo DAS ATMOl>OES ECONÔMCAS SECUNDÁRIAS 
46.45-1--01 - Comércio atacadista de Instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.49-4--08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.89-3-99 • Comércio atacadista especializado em outros produtos Intermediários não especificados anteriormente 
77.39--0--02 • Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 

CÔOIGO E DESCRIÇ.iO OANATIJREZAJURIOICA 
206-2 • Sociedade Empresária Limitada 

! LOGRADOURO 
AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO 

i CEP 
29.167--015 

1 BAIRRO/DISTRITO 
ALTEROSAS 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ANDERSON@OREGONFARMACEUTICA.COM.BR 

1 FEDEAATIIIO RESPONSÁVEL (EFR) 

, ,IT\J.AÇ.IO CADASTRAI. 
ATIVA 

l MJTIIIO OE SITU.AÇ.IO CADASTRX. 

NUI.ERO 
5361 

1 COt,f>LHENTO 
QUADRAS LOTE 09 SALA 01 

1 ~fJNICIPIO 
SERRA 

111:LEFONE 
(21) 3653-4004 

E_J 

OIITA DA SITU.AÇAo Cl>OASTRAI. 
17/11/2010 

1 OATAOASITU.AÇilO ESPECll'L ........... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 14/05/2020 às 08:57:13 (data e hora de Brasília). Página. 1/1 

0 v:C _____ , 

Ça 

I410s 2020 o· 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

NlJ'-ERO DE INSCRIÇ.lo 
71 .505.564/0001-24 
MATRIZ 

NO'-E EI.PRESARIAL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO ~:,~~f1,:9~ ruRA 
CADASTRAL 

EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 

j ~!":~~O ESTM!ELECIM:NTO (NOME OE FIWTAS~ 

CÔOIGO E D~SCRIÇilo 0 A/!ulVI0ADE ECONÔMCAPRINCIPJ>I. 
46.45-1--03 • Comércio atacadista de produtos odontológicos 

CÔOIGO E DESCRIÇÃO DAS ATM DAOES ECONÔMCAS SECVNDAAIAS 
46.44-3--01 • Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

PORTE 
DEMAIS 

46.45-1--01 • Comêrcio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.46-0-01 • Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.46--0--02 • Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.49-4-03 • Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 
46.49-4--08 • Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 

1
46.64-8--00. Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças 
46.69-9-99 • Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 

CÔOIGO E DESCRIÇÃO DANATVREZA JVRIDICA 
206-2 • Sociedade Empresaria Limitada 

i LOGRADOURO 
RERE 

1 8/ljRROIOISTRITO 
PRADO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
DOCUMENTOS@EMIGEODONTO.COM.BR 

1 FEDERATM) RESPONSÁVEL (EFRJ 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

1 ~OTM) DE SITlJAÇAo CADASTRAL 

1 :~~!° ESPECIAL 

1 COM'LE~ENTO 
ANDAR 1 

1 MVNICIPIO 
BELO HORIZONTE 

1 TELEFONE 
(31) 2522-8200 

DATA DA SITVAÇ.iO CADASTRAL 
04/10/2003 

1 DATA0ASITUAÇÃOESPECIAL ............ 

r ; JB.-,:@~--

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 1410512020 às 08:58:48 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUM:RO OE INSCRIÇAo COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 33.112.665/0001-46 
MATRIZ CADASTRAL 

1 NOM: EM'RESAAIAI. 
DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A 

tin.JLO 00 ESTABELECII.ENTO (NCWE OE FANTASIAI 
NOVA DFL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAi.. 
32.50-7-05 • Fabricação de materiais para medicina e odontologia 

COOIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

1

21.23-8-00 • Fabricação de preparações farmacêuticas 
20.61-4-00 • Fabricação de sabões e detergentes sintéticos 
20.62-2-00 • Fabricação de produtos de limpeza e polimento 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO OANATUREZAJURIOICA 
205-4 • Sociedade Anônima Fechada 

i LOGRADOURO í EST DO GUERENGUE 
NUMERO 
2059 

1 COM>Let.ENTO .. ---··· 
1 CEP 22.713-001 

I BAIRROIOISTRITO 
JACAREPAGUA 

1 WNICIPIO 
RIO DE JANEIRO 

OATAOE ABERTURA 
18/08/1966 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
MARCOS.ROCHA@DFL.COM.BR 

1 TELEFONE 
(21) 3528-6824/ (21) 3528-6840 

1 ;_"!,:: FEOERATNO RESPONSAvt:L (EFR) 

------

PORTE 
DEMAIS 

E__J 

1 

S'TUAÇAoCADASTRAL 

1- ATIVA 
OATAOASITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

1 t.OTl\/0 OE SITUAÇ.00 CADASTRAI.. 

1 ESPECIAi. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018 

Emitido no dia 14/05/2020 às 10:41 :13 (data e hora de Brasília) 

1 OATAOASrTUAÇÃO ESPECIAL ........... 

Página· 1/1 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

1 NUMERO DE INSCRIÇÃO 

l 
14.315.066/0001-85 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADE.ABERT\JRA 
20/09/2011 CADASTRAL 

NOIIE Et.f'RESARIAL 
MEDCLIN SERVICOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITAR LTDA 

TITULO DO EST.ABELECM:NTO (NOME DE FANTASIA) 
MEDCLIN LABORATORIO POPULAR 

CÔDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÔWfCA PRINCIPAi.. 
86.40-2-02 • Laboratórios clínicos 

1 CÔDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

1

33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 
47.71-7-01 • Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
47.73-3-00 . Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
86.30-5-01 • Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 
86.40-2-04 - Serviços de tomografia 
86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 
86.40-2-11 • Serviços de radioterapia 

CÔDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIOICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

1 ! 
LOGRADOURO 
AV DUQUE DE CAXIAS 

1 CEP 
68.900-071 

I BAJRRO/OtSTRrro 
CENTRO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
MED.CLIN@HOTMAIL.COM 

1 FEOERATl\/0 RESPONSAVEL (EFR) 

1 NÚMERO 
486 

1 MUNICIPIO 
MACAPA 

1 CONf'LEMENTO ........ 

1 TELEFONE 
(96) 3115-5051 

S!C. 

1 

SrTUAÇÃO CADASTRAI.. 
. ATIVA 

OAJA OASrTUAÇÃO CADASTRAI.. 
20/09/2011 

1 MOTl\/0 OE SrTUAÇÃO CADASTRAI.. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 14/05/2020 às 11 :04:32 (data e hora de Brasília). 

1 

DATA DA srruAÇAo ESPEC IAl. ........... 

Página 1/1 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚM:RO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
29.909.218/0001-45 
MATRIZ 

NOM: EMPRESARIAL 
ADS2 TREINAMENTO E VENDAS EIRELI 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOM: OE FANTASIA) 
ADS2 SALES STRATEGY 

CADASTRAL 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATMOADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

DATA DE ABERTURA 
12/03/2018 

/ -~ .,.. ~~;,,. 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONôMICAS SECUNDÁRIAS 
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças 
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 
73.19-0-03 - Marketing direto 
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO OANATUREZAJURIOICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

1 LOGRADOURO 
ALICE TERAIAMA 

1 CEP 
; o.390-090 

1 BAIRROIDISTRíTO 
PILAR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ADS2CORPORATION884@FORMACONTAB.COM.BR 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁ\.1:L (EFR) ... .,. 

NÚMERO 
141 

1 COMPLEWENTO 
LETRA 8 

1 tJUNICiPIO 
~ELO HORIZONTE 

1 TELEFONE 
;31) 9989-4400 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATADA SITUAÇÃO CADASTRAL 
12/03/2018 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL ........... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 14/05/2020 às 11 :51 :10 (data e hora de Brasília). 

1 DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL .......... 

Página: 1/1 

14105/2020 11 :5 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚ~RO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
06.160.236/0001-71 
MATRIZ 

1 NOr-E EIIPRESJ>RIAL 
~RO MED & COMERCIO L TOA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
PRO MED LTDA 

CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
17/03/2004 

/,,,.. 

PORTE 
DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATMDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.45-1-01 • Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.44-3-01 • Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças 
47.71-7-01 • Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 
47.89-0-99 - Comércio varej ista de outros produtos não especificados anteriormente 
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZAJURiDICA 
206-2 . Sociedade Empresária Limitada 

1 LOGRADOURO 
R JOVINO DINOA 

NÚMERO 
3888 

1 CQM>LEMENTO .......... 

1 
CEP 1 1 BAIRRO/DISTRITO 

... s_8_.9_0_2_-0_3o _ __ ...... , . BEIROL 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
wcpcorrea@uol.com.br 

1 :~.~ FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

1 

SITUP<,ÃO CADASTRAL 

. ATIVA 

1 r,DTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 :~!DESPECIAL 

1 MUNICÍPIO 
MACAPA 

TELEFONE 
(96) 3224-2182/ (96) 3224-2182 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

1 OATADASITUAÇÂOESPECIAL ............. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 20/05/2020 às 09:15:16 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

20/05/2020 09: 1: 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚr.ERO OE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
03.959.575/0001-24 
MATRIZ CADASTRAL 

NOWE EMPRESARIAi. 
VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 

TfTuLO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
VISAN MEDICA 

DATA OE ABERlURA 
24/07/2000 

1 PORTE 
EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATMDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 
33.12-1-04 - Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos 
33.13-9-02 - Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veicules 
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 
33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores 
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 
33.19-8-00 • Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.45•1·03 • Comércio atacadista de produtos odontológicos 
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veiculas recreativos 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplanagem, mineração e construção; partes e 
peças 
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

1 LOGRADOURO 
AVC1 

1 CEP 
74.265-010 

BAIRRO/DISTRITO 
BRO JARDIM AMERICA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FINANCEIRO@VISANMEDICA.COM.BR 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

MOTIVO OE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAi. ........ 

1 NÚMERO 
827 

1 M\JNICIPIO 
GOIANIA 

1 COMPLEMENTO 
QUADRA09 LOTE 19 

1 TELEFONE 
(62) 3212-2119 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
18/10/2003 

DATADASITUAÇÃO ESPECIAi. . ...... ... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

20/05/2020 09: 1 
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Emitido no dia 20/05/2020 às 09:17:30 (data e hora de Brasília). 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
I 
f 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO OE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA OE ABERTURA 

03.959.575/0001-24 24/07/2000 
MATRIZ CADASTRAL 

NOrte EIVPRESARIAL 
VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 

CÔOIGO E DESCRIÇÃO DAS AllV10ADES ECONôMICAS SECUNDÁRIAS 
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 
77.29-2-03 - Aluguel de material médico 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230•5 • Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

1 LOGRADOURO 
AVC1 

1 CEP 
74.265-010 

BAIRRO/DISTRITO 
BRO JARDIM AMERICA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FINANCEIRO@VISANMEDICA.COM.BR 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) .. ,. .. 

1 NÚMERO 
827 

1 MUNICÍPIO 
GOIANIA 

1 COMPLEMENTO 
QUADRA09 LOTE 19 

1 TELEFONE 
(62) 3212-2119 

E_J 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA O A SITUAÇÃO CADASTRAL 
18/1012003 

MOTIVO OE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL .....•.. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 20/05/2020 às 09:17:30 (data e hora de Brasília). 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ......... 

Página: 2/3 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚNERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
03.959.575/0001-24 24/07/2000 
MATRIZ CADASTRAL 

NOIIIE EMPRESARIAL 
VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMD/IOES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados 
anteriormente 
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 
86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 

CÓDIGO E DESCRIÇÁO DANATUREZAJURIDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

1 LOGRADOURO 
AVC1 

1 CEP 
74.265-010 

BAIRRO/OISTR ITO 
BRO JARDIM AMERICA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FINANCEIRO@VISANMEDICA.COM.BR 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) -

1 NÚMERO 
827 

1 MUNIC!PIO 
GOIANIA 

1 COM'LEMENTO 
QUADRA09 LOTE 19 

1 TELEFONE 
(62) 3212-2119 

(. 
\ r . -

\ 

SITUAÇÃO C/IOASTRAI.. 
ATIVA 

DATAOASITUAÇÁO CADASTRAI.. 
18/10/2003 

MOTIVO DE SITUAÇÁO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAi.. ......... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 2010512020 às 09:17:30 (data e hora de Brasília). 

........... 1 OATADASITUAÇÁO ESPECIAi.. 

Página: 313 

20/05/2020 09: 1 i 



Firefox 

1 of 1 

h t t ps ://servi cos. receita. fazenda. go v. br/Serv icos/ cn p j re va 'Cn p j re .. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚWERO OE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 18.040.837/0001-20 
MATRIZ CADASTRAL 

NO~ EMPRESARIAL 
ACT MED COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ACTMED 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO OAATMOADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

DATA DE ABERTURA 
03/05/2013 

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÔMCAS SECUNDÁRIAS 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças 
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica 
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZAJURIOICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

PC MIGUEL DE CERVANTES 
1 LOGRADOURO 

1 CEP 50.070-525 
1 BAlRROIOISTRITO 

ILHA DO LEITE 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
RAFAEL.VALENCA@PR2CONSULT.COM.BR 

1 ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ...... 
1 SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

1 MJTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAI. 

1 SITIJAÇÃO ESPECIAL ......... 

L_J 
1 MUNICiPIO 

RECIFE 

1 TELEFONE 
(81) 3493-2305 

COMPLEMENTO 
SALA 1601 EMP PERNAMBUCO 
CORPORATE 

.. 

c__J 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/05/2013 

1 DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL .......... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 20/05/2020 às 13:28:36 (data e hora de Brasília). Pagina: 1/1 

20/05/2020 13:28 



1810312020 

• 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: ACT MED COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA 
CNPJ: 18.040.837/0001 -20 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está cond1c,onada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014 
Emitida às 08:49:58 do dia 27/02/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 25/08/2020 
Código de controle da certidão· CF6F.53B7.A9E5.0215 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Nome: ACT MED C I M MEDICO LIDA 

091a: 18/03/2020 

E mato ele 0110112020 ate 3110112020 

Data 

02/01 
02/01 
02i01 
02/01 
02/01 
02/01 
02,01 
02/01 
02i01 
02/01 
02/01 
02/01 
02/01 
02/01 
03/01 
03101 
03101 
03/01 
03/01 
03/01 
03/01 
03/01 
03,01 
03/01 
03/01 
03i01 
03/01 
03/01 
03/01 
03/01 
06/01 
06/01 
06/01 
06101 
06101 
06101 
06/01 
06101 
07i01 
07101 
07101 
07101 
07/01 
07i01 
07/01 
07/01 
07/01 
08101 
08/01 
08/01 
08101 
08.101 
08/01 
08/01 
08101 
08/01 
08/01 
08/01 
08/01 

Lançamento 

ltaúEmpresas 

Aginaa/Conll: 3175139964-5 

Horário: 19 22 31 

AgJOrigem Valor (R$) 

SIC. ____ , 

( FLS. 

\ .':? l 
\ 
' 

Saldo (RS) 



Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Dedar,1mos para os fins previstos na Lei n~ 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
Situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 18.040.837 /0001-20 
Razão Social: ACT MEO COMERCIO IMPORTACAO OE MATERIAL MEDICO LIDA 
P 1e Fantasia: ACT MED 
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/09/2020 

Ocorrências e Impedimentos 
Oc:orrênc1a: Nada Consta 
Impedimento de Licitar: Nada Consta 

Níveis cadastrados: 
I - Credenciamento 

II - Habilitação Jurídica 
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN 
FGTS 

Validade: 
Validade: 

T rabalh1sta (http://www.m.jus.br/ccrtidao) Validade: 
.V ~ Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal 

Reema EstadualjD1strital Validade: 
Receita Municipal Validade: 

V - Qualificação Técnica 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Validade: 

23/11/2020 
16/07/2020 
17/1 1/ 2020 

20/06/2020 
16/07/2020 

31/05/2021 

Esta decla.raçâ.o é uma simples consulta e não 1em cfe110 le,tal 



PREFEITURA DO RECIFE 
SECRETARIA DE FINANÇAS 
Secretaria Executiva de Tributaçao 

. ,,. 1~ '-'•-----
Nº da Certldão ( rl.S. d:l..(_ 
13828632\ Rua-~---

' , ____ 

1. Denominação Social/Nome 

3 Endereço 

Certidão Negativa 
Débitos Fiscais 

2. CMC 

493 . 230-7 

4 CNPJ/CPF 

rRnCA MI~UEL CE CERVANTES, 60 SAL :6 1 EMr PERNAMBUCO CORPORA~ESALr. 
BAIRRO I:HA DO LEITE, CEP 50070- 5 ' , RECIFE-PE 

_.,2~10001-20 

5. Atrvidade Econômica 
~. ~4 - 80-0 COM ATAC DE MÁQ , APARE EQUIP P/ USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 
.~, .;o-o .:..TIVi:ADES :)E cor:SUL':"ORIA E'.-1 GEST~ EMPRESARIA~ , EXC CONs;;::. ~ECNICA ESP:C:.CfFICA 
77~. 00-2 MUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICG~ , ~ÉDICOS E P.OSPITALARES , SEM OPERADOR 
~f45-:0-l COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTR E MA~~R P/ USO MÉDICO, CIRÚRG , P0S? E DE LABORATÓRIOS 

6. Descrição 

=- J, àe acordo c~ a legislação em vigor e na conformidaàe com os registros cadastrais 
/ fisca.:.s , nesta cta~a , que o cont:r:ibuin;:e de que trat:a a presente cer:tiàão es .. á 
r~gu~ar.:.zado com o erari~ municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tribu~ s 
r:-un1c1pa1s . 

7. Ressalva 

8 Validade/Autenticidade 
Esta cer:.idão é válida por 60 (sessenta) àias o t ;:;r i; 1ate1 OE S~" ,-.vp , r 

auter.::icidade deverá ser confirmada na página portalfinancas.recife.pe.gov.br/certidoes 

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange 
as esferas administrativa e judicial (dívida ativa) 

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito 
passivo acima Identificado, que vierem a ser apuradas. 

9 Código de Autenticidade 

426.8050.7986 
10. Expedida em 

RecL~t , :J àe MAIO de 202C 

- SJd 

11 Certidão emrtida com base nos p119amentos registrados até 

14 dE MA:~ de 2020 



19/05/2020 Consulta Regulandade do Empregador 

._____.li.____ _ 

CAI 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS -CRF 

Inscrição: 18.040.837/ ooo1-20 
Razão Social :ACT MED COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL 
Endereço: PC MIGUEL DE CERVANTES 60 SL 1601 EMP PERNAMB / ILHADO LEITE/ 

RECIFE / PE / 50070-525 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição 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 situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 19/03/2020 a 16/07/2020 

Certificação Número: 2020031902493562465005 

Informação obtida em 19/05/2020 15:35:46 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

SIC. ___ _ 

.,gs FL$. __ --

Rt..:8 ~~P~--



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

SIC ::)6 
FLS.----

RUB.&-

Nome : ACT MED COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA (MATRIZ E 
F'ILIAIS) 
CNPJ : 18 . 040 . 837/0001-20 
Certidão nº : 11397433/2020 
Expedição : 19/05/2020 , às 15 : 50 : 18 
Validade : 14/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica-se que ACT MED COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o nº 18.040.837/0001-20 , 

NÃO CONSTA do Banco Nacional de Deved~res Trabalhistas . 
Certidão emitida com base no art . 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho , acrescentado pela Lei nº 12 . 440, de / de julho de 201_, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011 . 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 dois) dias 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de pessoa jurídica, a Certidã atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos , agências ou filiais . 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet. {hc.tp : //www . tsl . jus . br) 
Certidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÂO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Just~ça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
:recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em le~; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público ào 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia . 



-
/ q)-' r-1-s. 
\ f> , :IJB. 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL 

Número da Certidão: 2020.000002058092-53 Data de Emissão: 23/03/2020 

DADOS DO CONTRIBUINTE-- - - --- - - - - - -----------------------

Razão Social: 

Endereço: 

CNPJ: 

ACT MED COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA 

PRACA MIGUEL DE CERVANTES N. 60, SALA 1601 EMP PERNAMBUCO CORPORATE, ILHA DO LEITE, 
RECIFE - PE, CEP: 50070520 
18.040.837/0001-20 

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, 
que o contribuinte acima identificado está em situação REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual. 

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda 
Pública Estadual , a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente. 

-.,ta certidão é válida até 20/06/2020 devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" 
J página www.sefaz.pe.gov.br. 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA- SEFAZ 
c9or.DENADORIA DE A~RECADAÇÃO 
NUCLEO DE INFORMAÇOES ECONOMICO-FISCAIS 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 

" "-'ERO OE :NSCRIÇÀO 

03.058865.() 
F RMA Oú S1 lCIAL 

FRANBRAZ S J S EIRELI 
NOME FAN1ASIA 

FRANBRAZ S J S 
CNP..CPF INSC JUNTA COMERCIAL 

29.930.912/0001-44 1660002155-0 
tOGAAOO\JR_ 

RBEIRARIO 
COMPI.EMENTO BAJAAO 

SANTAINES 
MU..,ICIPIO CEP 

MACAPA - 68901-470 
V- SITUAÇÃO CADASTRAL SrNTEGRA 

!A11vo HABILITADO 

ATIVIDADE ECONÔMICA 

j lCMS OENOMINAÇAO 

INÚMERO 

390 

14637-1/99 COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE 

PRINCIPAL OENOMINAÇÁO 

4637-1199 COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS AUMENTICIOS NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE 

SECU:SDÁRIA OENOM,NAÇÃO 

4613-3100 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MADEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E 
FERRAGENS 

4615-0/00 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS. MÓVEIS E ARTIGOS DE USO 
DOMÉSTICO 

4616-8/00 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE TÊXTEIS, VESTUÁRIO, CALÇADOS E ARTIGOS DE 
VIAGEM 

4617-6100 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO 
4618-4/01 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE 

PERFUMARIA 
'2-0/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS 

\4634-6/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 
4635-4 '02 CC''v1ÉRCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE 
4635-4 99 COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 
4642-7'02 COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA 00 TRABALHO 

14646-0/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 
4693-1 '00 COMÉRCIO ATACADISTA OE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS 

AGROPECUÁRIOS 
l IPO OE ESTABELECIMENTO 

MATRIZ 
,E<,,\IE OE RECOI.H:l.lENTO 

NORMAL 

RESPONSA .'EL LEGAL 

FELIPE S_E AZEVEDO DE OLIVEIRA 
VI\LIDA.'.lE 

30/10/2020 

CONTROLE 

202004301237301162 

AFIXAR EM LOCAL VJSiVEL 

'NiCIO DE ATIVIDADE 

06/06/2018 

CPF 

003.416.212-77 

DATA DE EMISSÃO 

30/0412020 12:37:30 



3004/2020 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO OE •NSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 29.930.91210001-44 
MATRIZ 

1 NOME EMPRESARIAL 
FRANBRAZ S J S BRal 

r"U"O 00 ESTABELECIMENTO NOME OE FANTASIA) 

FRANBRAZ S J S 

Cc JOIGO E DESCRIÇÃO OAATMOADE ECONÔMICA PR1NO~ 

CADASTRAL 

OATAOE~TURA 
14/03/2018 

46.37-1-99 • Comércio atacadista especializado em outros produtos alimenticlos não especificados 
anteriormente 

CôolGO E DESCRIÇÃO OAS AT:1/lOADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

1 PORTE 
DEMAIS 

46.13-3-00 • Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens 
46.15·0·00 • Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso 
Joméstlco 
46.16-8-00 • Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de 
viagem 
46.17-6-00 • Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de i/ 
perfumaria 
46.32-0-01 - Comercio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 
46.34-6-01 • Comércio atacadista de carnes bovinas e sulnas e derivados 
46.35-4-02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante 
46.35-4-99 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente 
46.42-7•02 . Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do tr abalho 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de Insumos 
agropecuários 
47.54-7-01 Comércio varejista de móveis 

CÔOIGO E DESCRIÇÃO OANAT\JREZA JURIOICA 
230-5. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresãri 

LOGRADOURO 
R BBRA RIO 

NÚMERO 
390 1~ENTO 

CEP 
68.901-470 

I BAIRROOISTR'TO 
SANTA INES 

ENDEREÇO ELETRÕNICO 

GERfNl'E.FRANBRAZ@GMAIL.COM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

SITUl'l;Ao CKJASTRAL 
ATIVA 

l ~IOTM) OE SITUAÇÃO CADASTRAI.. 

,~.AOESPECIAL 

1 MUNICPIO 
MACAPA 

1 TELEFONE 
(96) 9124-6923 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 30/04/2020 às 09:13:32 (data e hora de Bras!lía). 

F7 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
14/03/2018 

1 SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 1/1 

1, 



INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, ORA DENOMINADA: 

'•FRANBRAZ S JS EIRELI" 

Pelo instrumento particular de Constituição da Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada, FELIPE JOSÉ AZEVEDO DE OLIVEIRA, brasi leiro, empresário, solteiro, nascido 
em 12/06/1988. filho de Jus~ Itamar Bastos de Oliveira e Solange Abdon Azevedo, natural de 
Macapá/AP, portador da cédula de iden1idade n.0 389997 expedida em 01 / 10/2012 pela PTC/AP 
e inscrito no CPF(M F) sob n.º 003.-116.212-77, residente no Brasil e domiciliado na Avenida 
Guaranis, n.0 833, Bairro BuritiLll. CEP: 68902-871. Macapá/AP, resolve constituir uma ..,,, '-'J 
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EJRELI, que reger-se-á pelas seguintes 
cláusulas: 

Ch\usula 1ª - A emprl!sa girará sob o nome empresarial de "FRANBRAZ S JS EffiELI", com 
sede na Rua Beira Rio. nº 390, Bairro Santa lnc?s, CEP: 68901 -470, Macapá/AP. 

Cláus11h1 2• - O capital da empresa será de R$ 100.000,00 (cem mi l reais), dividido em 100.000 
(cem mil) cotas. de R$ 1,00 (um real) cada uma. totalmente integralizado neste ato em moeda 
correntt: do país, por seu titular FELIPE JOSÉ AZEVEDO DE OLIVEillA, no ato da 
assinatura do presente contrato. 

Cláusula 3• - O objero da empresa será exclusivamente a realização de operações no comércio 
e'\tcrior. de exportação e importação, consistindo na comercialização das mercadorias que estão 
inclusas nas seguintes ativi<ladl!s económicas: "Comérâo <ltacudista especializado em outros 
produtos a/i111e11tícios ll(io e:,pecijicac/us a11teriorme11te (e/uh, mel, sucos de frutas e legumes 
em c:on:)'ervas e co11gl!lmlv:,·, fr11ta\' seca.,, cv11di111e11to:,, adoçantes, suplementos etc),· Comércio 
atac,,,füta de c:osmétic:os e prod11tos· de perj umuria; Com ércio atacadista de cerais e 
leg11111i11osas be11eficiutlos,· Com ércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante; Comércio 
atac:ll(/islll de carnes· bo~•inu:,· e suínas e derivados; Comércio atacadista de bebidas niJo 
especificadas anteriormente (bebidas de:,·ti/adas, cachaça, vinhos, bebidas alcoólicas e não 
11/cóo/icas); Com ércio mrejista de móvei!, (armários, sof á:,·, geladeiras; f ogões etc),· Comércio 
atacadista de roupal e acessórios para uso projissio11"/ e de segurança 110 trabalho,· Comércio 
atac:atlista tle merc:tuloria:, em ;:era/, sem predominfincia de alimentos ou insumos 
agropec:mírivs (urtigo!. de amwri11/w, escritório e papelaria); Representantes comerciais e 
agentes rio comércio de madeira, material de construçt1o e ferragens; Representantes 
comerciais e agentes tio comérc:itJ de eletrotlomésticos, móveis e artigos de uso doméstico; 
Representantes comerciais e agentes tio comércio de têxteis, vest11ário, calçados e artigos de 
~•iagem; Repres·e11ta11te\' com l!rciaü· e agl!llli!.\' tio comércio de produtos alimentícios, bebidas e 

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2018 10:46 SOB N' 16600021550. 
PROTOCOLO: 180015052 OE 13/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11800899933. NIRE: 1660002lSSO. 
FRANBRAZ S JS EIRELI 

Zuneide Ferreira GOUles 
SECRBTÁRIA·GBRAL 

MACAPÁ, 14/03/2018 
www.ampresafacil.ap.gov.br 

ae impresso, fica aujeito i comprovação de aua autenticidade no• respectivos portaia . 
..li- --o• ,...º"• rt-;v,...a. ,..;;.,.,.,.,,.... n. "~ri f~r~ran 



SIC._-=---

FLS. 

R• ,,.., --1ÍJ 
I,..' 0.IT..,.J-4,-,,1'-----

/111110 e representantes comerc"11s e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e 
pro .. l11tos de perfumaria". 

3.1 - Atividndc P rincipal : "Comércio atacadista especializado em outros produtos 
alimentlcios não especificados anteriormente - 4637-1/99"; 

3.2 - Atividades Secundárias: ··comércio atacadista de cosméticos e produtos de 
perfumaria - 4646-0/01; Comércio atacadista de cerais e leguminosas beneficiados - 4632-
0/01; Comércio atacadista de ccncja, cbope e refrigerante - 4635-4/02; Comércio 
atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados - 4634-6/01; Comércio atacadista de 
bebidas não especificndas anteriormente - 4635-4/99; Comércio varejista de móveis - 4754-
7/01; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança no 
trabalho-4642-7/02; Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de 
alimentos ou insumos agropccm\rios - 4693-1/00; Representantes comerciais e agentes do 
comércio de madeira, material de construção e ferragens - 4613-3/00; Representantes 
comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móv'eis e artigos de uso doméstico -
4615-0/00; Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados 
e artigos de viagem - 4616-8/00; Representantes comerciais e agentes do comércio de 
produtos alimentícios, bebidas t fumo - 4617-6/00 e Representantes comerciais e agentes do 
comércio de medicnmcntos, cosméticos e produtos de perfumaria - 4618-4/01". 

Cláusula 4" - A empresa iniciará suns ath idades na data do registro do presente instrumento na 
Junta Coml!rcial do Estado do Amap,í. e seu prazo de duração será por tempo indeterminado. 

Cláusula s• - O exen.:n:io social coincidira com o ano civil, ~ncerrando em 31 de dezembro de 
cada ano, oportunidade l.!111 que sern c:laborndo o balanço patrimonial e balanço de resultado 
economico. cabendo ao empresario utulnr os lucros ou prejuízos apurados. 

Parágrafo Único - A empresa podt:rú efetivar distribuição antecipada de lucros a seu empresário 
titular, antes do enccrrami:nto do seu exercício social, com base em balancetes patrimoniais e de 
resultados, leva11tados na forma da ki, desde que a mesma esteja adimplente com suas 
obrigações tributárias e previdenciúrias. 

Cláusula 6' - A administração da suciedach: caberá ao empresário titular, o Sr. FELIPE JOSÉ 
AZEVEDO DE OLIVEIRA, rnm os poderes e atribuições para administrar a empresa. 

Pan\grafo Primeiro - O empresário titular poderá efetuar uma retirada mensal a titulo de pró-
labore. quantia que scrú determinada pela empresa. 

Par:\grafo Segundo - A ElRELI pockni ser administrada por seu titular e/ou por não titular. 

CERTIPICO O REGISTRO &M 14/03/2018 10:46 SOB Nº 1660002!550. 
PROTOCOLO: 180015052 DE 13/03/2018. CÓDIGO OE VBRIPICAÇAO: 
11800899933. NIRE 16600021550. 
PRANBRAZ S JS EIRELI 

Zuneide Ferreira Gomes 
SECRETÁRIA-GERAL 

MACAPÃ, 14/03/2018 
www.einpresafacil.ap.gov.br 

i fica sujeito à comprovaçio de aua autenticidade no• respectivos 
mp~esso, ~- --·•• _ ....... ,.. .. , "'"""" ,..,,;:;,,:4,& ,..."'ª ~- ,, ... -e F" ,..,,..;,.. 
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Clam,ul.1 1• - Pan consecução dt: st:u objeto. a empresa poderá. a qualquer tempo. criar, alterar 
ot ..:xuriguir c:..tab.; cc1mcntos til 1a1s 3!,!C01.:1as. sucursal'> cm qualquer pane do território nacional 
ou ti.,ra dele. medirntc .. 11tcraç.io eontratua dc,idamc11tl! arq.1i,ada na Junta Comercial do Estado 
Jo /\mapa. assmad.i pelo titular da empresa. 

Clúu!-.ula 8" - Fakccndo o cmpresano titular a empresa continuará suas atividades com seus 
hadi:1ros e sucessores. \.ão st:ndo possívd ou inexistindo interesse destes, o valor de seus 
hn,i:rc;. :..cd apurado e liquidado com ha"c: na sm,ação patrimonial da empresa, à data da 
rc,olt1c;:lo. vi:riticada cm halanço cspccialmcntc lc\'ando t:ste para esse fim. 

Cla usul:1 l)• - O AJn11rn-;1rador Jeclara. soh as penas da lei. de que não 1.-stá impedido de exercer 
, . Jn 1111,tniçiio da empresa. pür k cspe1.1.il. ou cm \ ,m,de de condenação criminal. ou por se 
c11c1intrar sob os efeitos dela. a pena que vede. ainda que tcmporanamente. o acesso a cargos 
pirhlico-.: , fil)f crime fal1mentar. d1: pÍ\.:vancaçJo, peita ou suborno. concussão, peculato. ou 
ú)nLra .1 ccon )mia ropular. cc mra 1. sistt:ma financeiro nacional. contra nonnas de defesa da 
c,1ncl1rrcn1.w. comra as rl!lac;<'es de consumo. te pública. ou a propriedade. 

Cláusula 10• - Declaro. sob as penas da lei. que não participo de nenhuma outra empresa dessa 
modalidade. 

Clau,ula 11• - Fica eleito o foro de \facapa. r ... 1ado do ·\mapá. para o exercício e o 
1.u111pn ncnto dos din:itos c obrig.u,:f\c,;.., rt:,ultantl.!s deste contrato. 

f.mprt'.\:\rio ritular 

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2018 10,46 SOB N 16600021550. 
PROTOCOLO: 180015052 DE 13/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11800899933. NIRE: 16600021S50. 
FRANBRAZ S JS BIRELI 

Zuneide Ferreira Goces 
SECRETÁRIA-GERAL 

AACAPÁ, 14 03/2018 
www.empreaafacil.ap.gov.br 

---

b v•lidade deste documento. se impresso, fica SCJeíto à cocprovaçio de sua autenticidade respectivos portais. 
•-~--... ,t,... ••n• ..-••"'•r~'t,.,,.... rA,I.,,,..,.... A• o•,-,~;,.»,_;,.. 



30/04/2020 

• 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

é:S3\ 
{~ 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: FRANBRAZ S J S EIRELI 
CNPJ: 29.930.912/0001-44 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet. nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 09:02:10 do dia 30/04/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 27/10/2020. 
Código de controle da certidão: 54FE.C9A6.6CEC.5CDD 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/ 



ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

ls1c.--:---
FLS. 51 
RUB.c.<9~--

CER°l'IDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS 
E DE DiVIDA ATIVA DO ESTADO 

Nome/Razão Social: 
Endereço· 
Bairro: 
Município: 
CEP: 
Complemento· 
Inser. Estadual: 
CNPJ/CPr: 
Situação Cadastral: 

FRANBRAZ S J S EIRELI 
BEIRA RIO,390 
SANTAINES 
MACAPA 
68901-470 

03.058865-0 
29.930.912/0001-44 
ATIVO 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado do Amapá cobrar quaisquer dívidas 
de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é 
certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários 
administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) e/ou inscrições em Dívida Ativa 
do Estado junto à Procuradoria-Geral do Estado (PGE). 

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da SEFAZ 
e da PGE registrados no Sistema de Administração Tributária Estadual - SATE. 

A t'lceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na 
Internet, devendo ser confirmada através do serviço Validar Certidão de Débito na página 
www.sefaz.ap.gov.br. 

t • 

Esta Certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. 
Emitida à 09:02:26 do dia 30/04/2020. 
Código de controle da certidão: 4602.CABD.CAFS.524O. 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento 

Certidão de Débito emitida via 'Internet'. 



COd'90 ele C8dasl/O 

143221497 
Con1r1bu1nte 

FRANBRAZ S JS EIRELI 
Logradouro 

Rua Rua Beira Rio 
8a"10 

SANTA INÊS 
Cidade 

MACAPA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL OE FINANÇAS 

Av Procópio Rola. 166 - CENTRO - MACAPA 

CNPJ: 05.995.766/0001-77 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

CPFiCNPJ 

29.930.912/0001-44 
Número 

390 
CEP 

68901470 
UF 

AP 

ComplemenlO 

SJC. ___ _ 

CERTIFICO. para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles 
verifiq1..ei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, 
relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer 
tempo, créditos tributários que venham a ser apurados. 

Emitida às 12:08 34 do dia 30/04/2020 

Válida até 30/05/2020 

Código de Controle da Certidão/Número 8C69974CA744C5FE 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção qualquer rasura ou emenda mvalidará este documento. 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : FRANBRAZ S JS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ : 29 . 930 . 912/0001-44 
Certidão nº : 10132505/2020 
Expedição : 30/04/2020 , às 09 : 07 : 34 
Validade : 26/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica-se que FRANBRAZ s J s EIRELI {MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) 
no CNPJ sob o nº 29.930.912/0001-44, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas . 
Certidão emitida com base no art . 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12 . 440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011 . 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
an~eriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica , a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais . 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http : //www . tst . jus . br) 
Certidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em Julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários , a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei ; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia . 



30!0412020 Consulta Regularidade do Empregador 
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS-CRF 

Inscrição: 29.930.912/0001-44 
Razão Social:FRANBRAZ s J s EIRELI 
Endereço: R BEIRA RIO 390 / SANTA INES / MACAPA / AP / 68901-470 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição 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 situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 22/03/2020 a 19/07/2020 

Certificação Número: 2020032204451716082030 

Informação obtida em 30/04/2020 09: 17: 45 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

SIC. _____ , 

FLS. 6) 
R!JB6:= 
'-----

1/1 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

... ___, , __ . 

MAPA COMPARATIVO 

PROCESSO Nº 1852/2020-SEMSA. OBJETO: 
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE CONJUNTOS COMPLETOS (KITS) DE TESTES RÁPIDOS 
PARA DIAGNÓSTICO CLINICO DE COVID-19 (CORONAVÍRUS SARS-COV-2), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ 

ORDEM VALOR 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

RAZÃO SOCIAL CNPJ 
ACTMED MATERIAIS CIRURGICOS 18.040.837/0001-20 
FRANBRAZ S.J.S. EIRELI 29.930.912/0001-44 
OREGON FARMACEUTICA LTDA 06.027.816/0002-76 
EMIGÊ MAT. ODONTOLÓGICOS 71 .505.564/0001-24 
BS DIAGNÓSTICA L TOA 34.010.427/0001-92 
DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A 33.112.665/0001-46 
ADS2 T. E VENDAS EIRELI 29.909.218/0001-45 
MEDCLIN SERVIÇOS E PROD. MÉD. 14.315.066/0001-85 
VIZAN ASSE. E PROD. HOSP. EIRELI 03.959.575/0001-24 
PRO-ME D & COMERCIO L TOA 06.160.236/0001-71 

RO~ 1l TOLOSA 
Coord. e Gestão e Planejamento 

De etonº1 .217/2020-PMM 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 
R$ 117,50 R$ 2.350.000,00 
R$ 119,95 R$ 2.399.000,00 
R$ 130,00 R$ 2.600.000,00 
R$ 139,90 R$ 2. 798.000,00 
R$ 145,00 R$ 2.900.000,00 
R$ 150,00 R$ 3.000.000,00 
R$ 150,00 R$ 3.000.000,00 
R$ 154,00 R$ 3.080.000,00 
R$ 155,00 R$ 3.100.000,00 
R$ 175,00 R$ 3.500.000,00 

MACAPÁ-AP, 21 DE MAIO DE 2020 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE 

Em conformidade com art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 2020: 

"Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, 
serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus de que 
trata esta l ei. 
§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste 
artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a 
emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus. 
§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com 
fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio 
oficial especifico na rede mundial de computadores (internet}, 
contendo, no que couber, além das informações previstas no § 

3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o 
nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita 
Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo 
processo de contratação ou aquisição." 

Considerando, então, a urgência que o caso (pandemia) requer e, ainda, levando em 
consideração a complementação realizada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 
2020, que trouxe a seguinte redação: 

MACAPÃ 

"Art 4º b Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto 
nesta Lei, presumem-se atendidas as condições de: 
I - ocorrência de situação de emergência; 
li - necessidade de pronto atendimento da situação de 
emergência; 
Ili - existência de risco a segurança de pessoas, obras, 
prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos 
ou particulares; e 

Av. General Osório, 365 - Laguinho - Macapá- Amapá 

tt 

urncef , 

... à PREFEITURA 
MACAPA 



MACAPÃ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao 
atendimento da situação de emergência." pode-se 
caracterizar a situação atual como situação de emergência 
com necessidade de pronto atendimento ou enquanto 
perdurar a pandemia e seus efeitos, com risco de segurança e 
de morte para os profissionais da linha de enfrentamento ao 
COVID-19 e com clara limitação da contratação para 
atendimento da demanda existente. 
Ressalta-se que todos os ritos legais procedimentais serão 
cumpridos e respeitados, atendendo a todos os normativos 
pertinentes à matéria da contratação. 

Macapá, 21 de Maio de 2020 

E F l sroLOSA 
Coordenador de Ge tão e Planejamento/SEMSA/PMM 

Decret nº 1.217/2020- PMM 

Av. General Osório, 365 - Laguinho - Maca pá- Amapá 

t1 
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Ao GAB/SEMSA/PMM 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Retorno a Vossa Senhoria os autos do processo contendo as cotações de preços, mapa 
comparativo, justificativa da contratação e justificativa da modalidade. 

APA 

Macapá - AP, 21/05/2020 
\ 

~tASTOLOSA 
Coordenador de estão e Planejamento/SEMSA/PMM 

Decr to n21.217/2020- PMM 

Av. General Osório, 365 - Laguinho - Macapá-Amapá 

~~Prefeito \T;.9 Empreendedor 
f tt 
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PREFEITU RA MUNICIPAL DE MACA PÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SA ÚDE 

GABINETE DA SECRETARIA 

À COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO/SEMSA/PMM 

PROCESSO Nº 01852/2020 - SEMSA/PMM - SIC 242252 

SIC-----, 

\ FLS. q~ 
\RUB. 

CONSIDERANDO a demanda presente, cujo objeto é a AQUISIÇÃO 
EMERGENCIAL, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE CONJUNTOS 
COMPLETOS (KITS) DE TESTES RÁPIDOS PARA DIAGNÓSTICO 
CLÍNICO DE COVID-19 (CORONAVÍRUS SARS-COV-2), VISANDO ATENDER 
AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
MACAPÁ. 

AUTORIZO o prosseguimento do processo, caso haja disponibilidade 
de dotação orçamentária para fazer jus à futura despesa e posteriormente 
encaminhe-se a demanda a este Gabinete. 

Macapá-AP, 21 de maio de 2020. 

Atenciosamente, 

GISELA CE~ f . S MORAES 
Secretária Municipal de Saúde de Macapá 

Decreto nº 2.021/2020-PMM 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA 

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO 

Ao GAB/SEMSA/PMM 

Processo: 01852/2020 

SE 
ü 

1,caa, ,.._ .. 

-·_s. g,3 
1UB.r~ ....... --

lnfonnamos a disponibilidade de valor estimado para aquisição emergencial. por dispensa de 

licitação de conjuntos completos (kits) de testes rápidos para diagnostico clinico de covid-19, visando 

atender as necessidades da rede municipal de saúde do município de Macapá. 

Ação: Enfrentamento e resposta rápida a pandemia do Covid-19 - MAC 

Ficha: 1362 

Despesa: 33.90.30 

Ficha: 1370 

Despesa: 33.90.30 

Valor Estimado: 2.350.000,00 

Programa de Trabalho: 10.302.0007 .1021.0000 

Fonte: 21 - SUS 

Macapá-AP, 21 de Maio de 2020 

~-a...r,-• ~ ~.$ou•~-
Chefe da Divisão de Gestão de Orçamento 

Decreto nº 1 285/2020 - PMM 



AO DCC/SEMSA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

GAB INETE DA SECRCT ARIA 

5!C.----
F:, s. °t1 

1 ·-
\ R UB ...... BH---1 "'---

Encaminho os autos do Processo nº 01852/2020, para que faça a juntada 
da minuta do termo de dispensa de licitação e seus respectivos anexos. 

Macapá-AP, 21 de maio de 2020. 

GISELA ~E. MORAES 
Secretária Municipal de Saúde de Macapá 

Decreto nº 2.021/2020-PMM 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

MINUTA 
JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DO FORNECEDOR 

(

SIC. 

FLS fü 
nua ...... @.L..--

RATIFICO a presente Justificativa, nos termos da 1 
Lei nº 13.797/2020, Decreto nº 1 902/2020-PMM 

Macapá-AP, __ de ___ de 2020. 

GISELA CEZIMBRA TAVARES MORAES 
Secretária Municipal de Saúde de Macapà 

Decreto nº 2 021/2020-PMM 

Processo Nº XXXXXXXXXXX-SEMSA/PMM - SIC 242252 
Dispensa de Licitação nº XXXX/2020-SEMSA/PMM 

FORNECEDOR:XXXXXXXXXXX 
CNPJnº XXXXXXXXXXXXX 
ENDEREÇO:XXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTATO:XXXXXXXXXXXXXXX 

OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE 
CONJUNTOS COMPLETOS (KITS) DE TESTES RÁPIDOS PARA 
DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE COVID-19 (CORONAVIRUS SARS-COV-2), 
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ 

PREVISÃO LEGAL: 

A aquisição do objeto contratação reger-se-á, no que for aplicável, pela Constituição 
Federal de 1988, Lei 13.979/2020 e Lei nº 8.666/1993 e Decreto nº 1.902/2020-PMM 

DA JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DO FORNECEDOR 

Cumpre destacar inicialmente que objeto da contratação enquadra-se na 
previsão contida nas leis acima, que prevêem a dispensa de licitação para a contratação e a 
aqu1s1ção de bens em razão da situação excepcional de PANDEMIA MUNDIAL. Destaca-se 
ainda que há previsão de dotação orçamentária e disponibilidade financeira para realizar a 
presente aquisição 

Ressaltamos que a o critério de escolha do fornecedor tem por base a estimativa 
de preços obtida junto ao PAINEL DE COMPRAS do Governo Federal, conforme disposto 
no artigo 4-E, da Lei nº 13.979/2020, bem como, na consulta direta a fornecedores do ramo 
pertinente da contratação 
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O preço ofertado pelo fornecedor acima identificado se apresenta como o menor 
e mais vantajoso à Administração, conforme os parâmetros de preços obtidos na consulta. 
Também verifica-se que a empresa a ser contratada é do ramo pertinente ao objeto da 
contratação e apresenta situação de regularidade que lhe habilita para a contratar com a 
Administração Pública. 

Assim, justifica-se a presente dispensa de licitação por considerar que o 
fornecedor com menor preço encontra-se devidamente apto a contratar com a 
Administração Municipal, nos termos previstos nas normas de fundamento da contratação 
Assim, considerando os documentos juntado aos autos, este setorial apresenta a justificativa 
para ratificação e demais considerações que por ventura se fizerem necessárias por parte 
do Gestor Municipal de Saúde. 

Macapá-AP, XXX de abril de 2020. 

ROST AN DE FREITAS TOLOSA 
Coord. de Gestão e Planejamento 

Decreto nº 1.217/2020-PMM 
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Processo nº 01852/2020-SEMSA/PMM 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, POR MEIO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE MACAPÁ) E A EMPRESA XXXXXXXXXX, 
PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

DAS PARTES: 
Pelo presente instrumento a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ por meio da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE - SEMSA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPÁ). CNPJ nº 18.604334/0001-30, com 
sede na Av. General Osório, 365, Bairro Julião Ramos (Laguinho), CEP 68908-180, Macapá-AP, neste ato 
representada por sua Secretario, a Sra. GISELA CEZIMBRA TAVARES MORAES, Brasileira, servidora pública 
RG nºXXXXXXX e CPF nº XXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominado como CONTRATANTE, e a Empresa 
XXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ nº XXXXXXXXXXXXXXXX, com sede na Av. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Macapá-AP, neste ato representada por seu sócio propnetáno/administrador, o 
Senhor XXXXXXXXXXXXXX. Brasileiro, casado, empresário, RG nº XXXXXXXXXXXXX. CPF nº 
XXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na Av. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Macapà-
AP, aqui denominada CONTRATADA, Acordam e ajustam firmar o presente Contrato, conforme as condições 
previstas no Processo nº ____ ./2020-SEMSA/PMM, referente à Dispensa de Licitação nº 
__ ./2020-SEMSA/PMM, publicada no sítio eletrônico oficial do Município em XXXXXXXXX, pelas cláusulas 
a seguir expressas, definidoras das condições, direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1. Constitui objeto do presente instrumento o AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, POR DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, DE CONJUNTOS COMPLETOS (KITS) DE TESTES RÁPIDOS PARA DIAGNÓSTICO 
CLINICO DE COVID-19 (CORONAVÍRUS SARS-COV-2), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, por parte da CONTRATADA ao 
CONTRATANTE, de acordo com as disposições deste instrumento e Anexos. 

Item Descrição Unidade de Quantidade 
fornecimento Total 

CONJUNTO COMPLETO PARA DIAGNÓSTICO 
CLÍNICO DE COVID-19 (CORONAVÍRUS SARS-COV-

1 
2): TESTE, MÉTODO IMUNOCROMATOGRAFIA, TIPO 
DE ANÁLISE: QUALITATIVA ANTI CORONAVÍRUS-19, unidade 20.000 
ESPECÍFICA DE IGG E IGM, PARA AMOSTRAS DE 
SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA; KIT (CASSETE) 
COMPLETO EM EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE. ' 

1 
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CLÁUSULA SEGUNDA- DO FUNDAMENTO LEGAL: 
2.1. Como é do conhecimento público, em 31 de dezembro de 2019 a Organização Mundial de Saúde (OMS) foi 
informada de um conjunto de casos de pneumonia de causa desconhecida detectados na cidade de Wuhan, 
província de Hubei, na China. Um novo coronavirus (COVID-19) foi identificado como o vírus causador pelas 
autoridades chinesas, em 7 de janeiro de 2020. 
2.2. Em 03 de fevereiro de 2020 o Governo Federal publicou a Portaria nº 188/2020 e Declarou Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo Coronavirus. Em 06 
de fevereiro de 2020, o Governo Federal publicou a Lei nº 13.979/2020 que Dispõe sobre as medidas para o 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019. Já em 20 de março de 2020 o Governo Federal publicou a Portaria nº 
454/2020 que Declara em todo território nacional o estado de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19). 
2.3. Também, ainda no mês de março de 2020, tanto o Governo do Estado do Amapá, quanto a Prefeitura 
Municipal de Macapá declararam Estado de Calamidade Pública em razão do agravamento da pandemia. No Município, 
é o DECRETO Nº 1.711/2020 QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM RAZÃO DA GRAVE 
CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19 (NOVO CORONAVIRUS) E SUAS REPERCUSSÕES 
NAS FINANÇAS PÚBLICAS NO MUNICiPIO DE MACAPÁ, INCLUSIVE PARA OS FINS DO ART. 65 DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04 DE MAIO DE 2000 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 
2.4. A presente aquisição justifica-se pela situação de Emergência em Saúde Pública instalada no Município 
Macapá, a qual tem se agravado nas últimas semanas e resultando no aumento absurdo do número de 
infectados e até de óbitos. O quadro fático é assustador e reclama das autoridades públicas todas as medidas 
para enfrentamento dessa doença sem precedentes na história. Ademais, cabe informar o desabastecimento da 
Coordenadoria de Assistência Farmacêutica do município, em face da grande demanda por testes e 
medicamentos utilizados no diagnóstico e tratamento da enfermidade. 
2.5. A decisão pela adoção de procedimento de dispensa de licitação se justifica pela autorização legal prevista 
no artigo 4°, da Lei nº 13.979/2020, Decreto 1.902/2020-PMM, bem como, pela possibilidade de conclusão do 
processo de contratação em menor tempo comparado um processo licitatório ordinário, que demanda tramites e 
prazos legais. 

CLÁUSULA TERCEIRA-DO VALOR DO CONTRATO: 
3.1. O valor atribuído ao presente Contrato está estimado no valor global de R$ XXXXXXXXXX 
(XXXXXXXXXXXXXXX). Considerando que nos preços ajustados já se incluem todos os impostos, taxas, 
encargos, transporte e outros que, direta ou indiretamente, incidam ou venham a incidir na contratação. 

CLÁUSULA QUARTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
4.1. Os recursos necessários à cobertura da despesa estão devidamente consignados no orçamento da 
Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Ação: 3020007; Fonte: 21; Despesa: 302000710210000; Plano: 
ENFRENTAMENTO E RESPOSTA RÁPIDA À PANDEMIA DO COVID-19 - SAÚDE MAC. 

CLÁUSULA QUINTA· DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
5.1. A vigência do contrato será de 06 (seis) meses, nos termos do artigo 4º-H da Lei nº 13.979/2020, 
contados a partir da data de sua assinatura, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no 
sitio eletrônico Oficial do Município. 
5.2. A vigência do contrato poderá ser prorrogada por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de 
enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, nos termos do artigo 4º-H da Lei nº 
13.979/2020; 
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5.3. A vigência do Contrato Emergencial não finda com o término do estado de emergência de saúde 
internacional decorrente do coronavirus responsável pelo surto de 2019, conforme preconiza o artigo 8º da Lei 
nº 13.979/2020. 

CLÁUSULA SEXTA · DA DESCRIÇÃO RESUMIDA DA SOLUÇÃO APRESENTADA 

6.1. Como dito acima, a nova enfermidade não tem precedentes na história e nenhum estudo cientifico foi capaz 
de apresentar soluções, além do isolamento social, para conter a disseminação e agravamento do quadro. O 
protocolo de conduta mais adequado até o momento é a detecção precoce dos casos, para que assim, possam 
ser adotadas medidas medicamentosas para o tratamento. 
6.2. Também em face da grande demanda por exames. os resultados dos exames de PCR para COVID-19 
passaram a ser entregues em prazos superiores aos inicialmente previstos, prejudicando, assim, o controle e 
tratamento dos casos suspeitos. Também, cabe informar que os testes rápidos recebidos pelo município não 
foram suficientes. Dessa forma, é necessário que o atendimento de saúde seja reforçado com a disponibilidade 
de mais testes rápidos, visando assim melhor resposta por parte do poder público no enfrentamento da doença 

CLÁUSULA SÉTIMA· DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

7.1. A entrega deverá ser efetuada à Comissão devidamente instítuida para recebimento dos itens constantes 
neste Termo de Referência, no Depósito da Coordenação de Assistência Farmacêutica, da Secretaria Municipal 
de Saúde, localizada na Rodovia Juscelino Kubitschek, 2731 - CEP 68903-197, Macapá-AP -Ao lado da Igreja 
Santa Edwirges, em dias úteis, no horário de 08h00 as 14h00min e, excepcionalmente, desde que previamente 
agendado com a Coordenação, poderá ser feito nos finais de semana e/ou feriado. 
7.2. O prazo para entrega do objeto será definido na proposta e será contado do recebimento da Nota de 
Empenho e da respectiva Ordem de Fornecimento dos produtos. 
7.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(os) responsável (is) pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato. para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 
7.4. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a 
contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades, assegurada 
ampla defesa e contraditório. 
7.5. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 10 {dez) dias, contados do recebimento provisório, 
após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado a ser emitido pela fiscalização do Contrato ou Comissão designada para esse fim, quando for o 
caso. 
7.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, 
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 
7.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos 
resultantes da incorreta execução do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA-DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será feito por meio de ordem bancária imediatamente após a aprovação do gestor, conforme 
Medida Provisória nº 961/2020. 
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8.2. O fornecedor deverá emitir nota fiscal/fatura em nome do Fundo Municipal de Saúde do Munii;r·m·u...u.~ 
Macapá, CNPJ nº 18.604.334/0001-30, e discriminar os percentuais e os valores dos tributos a que estiver 
obrigado a recolher em razão de norma legal. 
8.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo setor competente, condicionado 
este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos produtos efetivamente 
entregues. 
8.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, 
decorrente de penalidade imposta, ou inadimplência contratual, o pagamento ficará sobrestado até que a 
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
8.5. Antes do pagamento à contratada, serão realizadas consultas para verificar a comprovação da situação de 
regularidade do fornecedor perante o INSS, FGTS, Receita Federal, Receita Estadual ou Distrital e Municipal, 
bem como regularidade trabalhista. 
8.6. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, 
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 
8.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar 
aos órgãos responsáveis quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a 
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos. 
8.8. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurando-se a ampla defesa. 
8.9. Do montante devido à contratada, poderão ser deduzidos os valores correspondentes a multas e/ou 
indenizações impostas pela contratante. 
8.1 O. Poderá, excepcionalmente, e mediante garantia de execução contratual por parte da contratada, ser 
efetuado pagamento adiantado conforme previsão da Medida Provisória nº 961 /2020. 
8.11. O valor do pagamento poderá ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços, quando houver situações de 
atraso e desde que a contratada não tenha concorrido. 

CLÁUSULA NONA-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo fornecedor, de acordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência, no contrato e demais obrigações assumidas no decorrer do processo. 
9.2. Prestar as informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo fornecedor. 
9.3. Designar servidores para exercer o acompanhamento e recebimento e instalação dos produtos, e atestar os 
documentos que se fizerem necessários. 
9.4. Efetuar os pagamentos ao fornecedor nas condições estabelecidas neste Termo de Referência. 
9.5. Notificar o fornecedor da ocorrência de eventuais vícios dos produtos objeto deste processo, exigindo o 
cumprimento dos prazos para a sua solução. 
9.6. Relacionar-se com o fornecedor por meio de pessoa por ele indicada. 
9.7. Aplicar sanções administrativas, quando cabiveis, assegurando sempre o direito da ampla defesa. 
9.8. Efetuar as retenções tributárias. quando cabível. 
9.9. Manter registro das ocorrências irregularidades constatadas durante a vigência da ata e contrato 
correspondente. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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10.1. O fornecedor obriga-se a fornecer os produtos obedecendo rigorosamente as condições, especificações e 
quantidades discriminadas neste Termo de Referência. 
10.2. Indicar um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem 
durante a execução do contrato. 
10.3. Manter durante a contratação todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 
10.4. Responder por qualquer dano causado à Administração em decorrência da execução do contrato. 
10.5. Responder pelos encargos de natureza trabalhista e previdenciário, decorrente da execução do presente 
Termo de Referência. 
10.6. O fornecedor deverá substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos que apresentarem 
defeitos/vícios, bem como, serviços que forem executados em desconformidade com as condições descritas 
neste instrumento. 
10.7. Ofertar somente produtos que possuam registro sanitário na ANVISA. 
10.8. Fornecer todas as informações solicitadas pela Administração. 
10.9. Encaminhar solicitação devidamente fundamentada, quando desejar fazer qualquer modificação nas 
condições de entrega. 
10.1 O. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menores de dezesseis anos de idade, exceto, na 
condição de aprendiz, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre. 
10.11. Formalizar denuncia à Administração de qualquer ato de irregularidade praticado por servidor que frustre 
ou dificulte o cumprimento de suas obrigações. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
11.1. Nos termos do ar!. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, serão designados servidores para acompanhar e fiscalizar 
a entrega dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos e 
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
11.2. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a urna 
comissão de servidores designados pela autoridade competente. 
11.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, em conformidade com o ar!. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
11.4. É vedado aos servidores designados para as atribuições de fiscalização do contrato emanar ordens que 
possam implicar, direta e ou indiretamente, a modificação do objeto e quantidades do ajuste, cuja decisão 
compete exclusivamente ao gestor máximo do órgão, observadas as disposições da Lei nº 8.666/1993. 
11.5. A execução do contrato serão acompanhadas e fiscalizadas por servidores (Fiscal do contrato e 
substitutos) a serem designados pelo (a) Gestor (a) da Secretaria Municipal de Saúde, na condição de 
representantes da CONTRATANTE. 
11.6. São atribuições da Fiscalização do contrato, entre outras: 

11.6.1 . Receber a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, bem como os demais documentos 
exigidos no Termo de Referência e atestar a realização dos quantitativos, especificações, marcas e demais 
características proposto pela CONTRT ADA em sua proposta inicial. 
11.6.2. Acompanhar a entrega dos produtos, rejeitando em parte ou no todo os que não apresentarem boa 
qualidade de fabricação, ou se a validade estiver inferior a 80% expresso na embalagem de fabricação, bem 
como solicitar a sua retirada, sem ônus para a Administração Pública, caso este esteja fora da sua data de 
validade. 

11.7. Cabe à CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto 
deste contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a CONTRATANTE, não implicando a atividade de 
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acompanhamento e fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRA 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, tampouco a co-responsabilidade 
da CONTRATANTE ou de seus agentes. 
11.8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do contrato e/ou de seu Substituto 
serão encaminhadas por escrito ao (à) Gestor(a)da Secretaria Municipal de Saúde, em tempo hábil para adoção 
das imediatas medidas saneadoras. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA· DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a 
Contratada que: 
12.2. lnexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação. 
12.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto. 
12.4. Fraudar a execução do contrato. 
12.5. Comportar-se de modo inidôneo. 
12.6. Cometer fraude fiscal. 
12.7. Não mantiver a proposta. 
12.8. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
12.9. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejulzos significativos para a 
Contratante. 
12.1 O. Multa moratória de 3% (três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o 
limite de 10% sobre o valor da contratação, após o que ensejará a rescisão contratual, sem prejulzo da aplicação 
das correspondentes penalidades oriundas da rescisão. 
12.11. A partir do 5° dia de atraso, a Administração Municipal poderá recusar o objeto contratado, ocasião na 
qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa diária por atraso, ante a inacumulabilidade da 
cobrança. 
12.12. Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% {dez por cento) sobre o valor da 
contratação. 
12.13. Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo estabelecido no subitem 14 .11 
deste Termo de Referência, as hipóteses em que a licitante vencedora não apresentar situação regular conforme 
exigências contidas no Edital e neste Termo de Referência. 
12.14. Em caso de inexecução parcial, a multa, no mesmo percentual do subitem 14.11 será aplicada de forma 
proporcional à obrigação inadimplida. 
12.15. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Macapá/AP, pelo prazo de até cinco 
anos, com fundamento no art. 7° da Lei nº 10.520/2002. 
12.16. Declarações de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 
causados; 
12.17. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, Ili e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 

1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos. 
li. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação. 
Ili. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos illcitos 
praticados. 

12.18. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999, sem prejuízo da legislação local, se houver. 
12.19. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
12.20. As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos Sistemas Municipais de Cadastro de Informações 
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de empresas punidas, sem prejuízo de comunicação aos sistemas estaduais e federais, quando for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO DANO 

13.1. Quaisquer danos ou prejuízos causados por funcionários da CONTRATADA ao patrimônio do 
CONTRATANTE acarretarão em responsabilidades da CONTRATADA e serão automaticamente descontados 
do pagamento da parcela mensal dos serviços realizados, após levantamento dos valores a serem deduzidos, 
concedido o direito de ampla defesa da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Nos termos do art. 55, §2° da Lei nº 8.666/1993, as partes elegem o foro da cidade de Macapá/AP, para 
dirimir eventuais conflitos que possam surgir durante a execução do ajuste, salvo o disposto no §6° do art. 32 
desta Lei. 
14.2. É dispensável o •termo de contrato• e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da 
Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos 
bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. 
14.3. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições de sua proposta os acréscimos ou 
supressões ao objeto contratado até o limite de 50% {cinquenta por cento) do do valor inicial atualizado do 
contrato, nos termos do artigo 4-1 da Lei nº 13.979/2020. 
14.4. O Fornecedor deverá adotar medidas de execução do contrato em até 03 {três) dias úteis após assinatura 
do mesmo, mediante expedição de Nota de Empenho. 

xxxxxxxxxxxxxxx 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPÁ 

xxxxxxxxxxxxxxx 
CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 
1. ____________ _ 

CPF Nº: 
2. _ _____ ___ _ ___ _ 

CPF Nº: 
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Macapá-AP, XXXXXXXXX DE 2020. 

xxxxxxxxxxxxxxx 
CONTRATADA 



M lNllTA 
EXTRA TO DO co:-.TRA TO Nº XXXXX/2020-SEMSA/Pi\l~I 

(Processo nº O 1852/2020-SEMSNPMM) 

D\S PARTES: 
Pelo presente instrumento a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
i\lACAPÁ por meio da SECRETARIA i\llJNIC IPAL DE SAÚDE 
- SEi\lSA (FllNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE i\lACAPÁ), 
c-lPJ nº l8.604.334/0001-30. com sede na Av General O..ório, 365, 
Bairro Julião Ramos (Lagumho), CEP 68908-180, Macapâ-AP, neste 
ato representada por seu Secretario, o Sr. G ISELA CEZli\lBIU 
TAVARES i\lORAES, doravante denominado como 
co, rRA TA rrE, e a Empresa XXXXXXXXXXX, pessoa juridica 
de d1re1to privado, com C ' PJ n• XXXX'XXXXXXXXXXXX,. com 
sede na Av. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, aqui denominada 
CONTAATADA, Acordam e ajustam firmar o presente Contrato, 
conforme as condiçõe5 previstas no Processo n• ____ /2020-
SEMSA/Pl\ll\l, referente â Dispensa de LicitnçAo n• ___ /2020-
SEi\lSA/Pl\1i\1, publicada no sitio e letrônico oficial do Município cm 
XXXXXXXXX. pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras das 
condições. d1re11os, obrigações e responsabilidades das partes. 

DO FUNDAMENTO LEGAL: 
A contratação dos serviços objeto deste Tenno reger-se-á, no que for 
aplic:hel. pela Constituição Federal de 1988, Lei 13.979/2020 e Lei nº 
8.666/1993 e Decreto nº 1.902/2020-PMM. 

OOOB.JETO: 
Constitui objeto do presente instrumento o FORNECIMENTO OE 
CONJUNTOS COMPLETO (KlTS) OE TESTE 
RAPIDOS P.\RA D IAG 'ÓSTJC O CLÍNICO DE COVID- 19 
(CORONAVfRUS SARS-COV-2), V[SANOO ATENDER AS 
NECESSIDADES DA REDE J\ IUNIC I PAL OE SA(IDE DO 
J\ll l'\ICÍPIO DE :\IACAP,\, por parte da CONTRATADA ao 
CONTRATANTE, de acordo com as disposições do Termo de 
Referência 

DO VALOR DO C'O:'\'TRATO: 
O valor atribuído ao presente Contrato está estimado no ,·alor mensal 
de RS XXXXXXXXXXX (XXXXXX.XXXXXXX). Considerando 
que nos preços ajustados já se incluem todos os impostos, taxas. 
carregamento, transporte e outros que, direta ou indiretamente, 
incidam ou venham a incidir na contratnç:lo. 

DA OOTA(ÃO OIKAMENTARIA: 
Os recursos necessários à cobertura da despesa estão de, idamente 
consignados no orçamento da Secretaria Mun1c1pal de Saude. por 
nmo da Ação: 3020007; Fonte: 21; Despesa: 302000710210000; 
Plnno: ENFRENTAMENTO E RESPOSTA RÁPIDA À 
PANDEI\IIA DO COVID-19-SAÚDE i\lAC. 

DA VIGÊ'KIA DO C'ONTR\TO: 
A vigência do contrato será de 06 (seis) meses, contados da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite previsto na Lei n• 
11979 

i\lacapá-AP, XXXXXXXXde 2020. 

xxxxxxxxxxx 
SECRF.T\RI.-\ \ll'' IC IP-\L DE S.-\llDF DE \IAC \PÁ 

C O:'\'TRA TA:\TE 

XX.X.X,X,XXXXXXXX.'X 
X.XXXXXX"\XXXXX 

C'O"iTR \TADA 
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AO GAB/SEMSA/PMM 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Retorno os autos do Processo contendo as minutas e extratos, conforme 
solicitado. 

MACAPA 

Macapá, 21 de Maio de 2020. 

Ir d Mendes da Rocha 
C fe d 0 1i . dt Conlrelos e Con·1enros 

DCC / 04F / SEMSA / PMM 
Occmo n° 1.869/2018 

Av. General Osório, 365 - Laguinho - Ma capá- Amapá 
"""-• b PREFEITURA 
~ ·'liMACAPi 



ffl 
PREFEITURA MUNICJPAL D.E MACAPÁ 

SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE 
GAB INETE DA SECRETARIA 

À ASSEJUR/SEMSA/PMM 

PROCESSO Nº 01852/2020 - SEMSA/PMM - SIC 242252 

CONSIDERANDO a demanda presente, cujo objeto é a AQUISIÇÃO 
EMERGENCIAL, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE CONJUNTOS 
COMPLETOS (KITS) DE TESTES RÁPIDOS PARA DIAGNÓSTICO 
CLÍNICO DE COVID-19 (CORONAVÍRUS SARS-COV-2), VISANDO ATENDER 
AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
MACAPÁ. Solicito a análise da instrução processual e emissão de parecer acerca 
da viabilidade jurídica da contratação. 

Macapá-AP, 21 de maio de 2020. 

Atenciosamente, 

GISELA C~ R~. MORAES 
Secretária Municipal de Saúde de Macapá 

Decreto nº 2.021/2020-PMM 
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PARECER Nº 171/2020 - ASSEJUR/SEMSA/PMM 

PROCESSO Nº: 01852/2020 - SEMSA/PMM - SIC 242252 
INTERESSADO (A): SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMM 
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Pág.-E-
Rub.~ 

,------------- ----- ----- ----, 

1 - DO RELATÓRIO 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988. LEI 13.979/2020. MATÉRIA 
CORRELATA. AQUISIÇÃO DE BENS POR DISPENSA DE 
LICITAÇÃO. 

Os autos do presente processo foram enviados a esta Assessoria Jurídica setorial, para 
análise e emissão de parecer jurídico acerca da instrução processual e manifestação quanto a minuta do 
de contrato e os demais documentos juntado aos autos. 

O processo objetiva, na realidade, aquisição EMERGENCIAL de bens por parte da 
Administração Pública, para executar as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de saúde, 
cujo seu objeto é: "AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, 
DE CONJUNTOS COMPLETOS (KITS) DE TESTES RÁPIDOS PARA 
DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE COVID-19 (CORONAVÍRUS SARS-COV-2), 
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ." 

O processo encontra-se instruído com os seguintes documentos: 

1) Memo de abertura; 
2) Termo de Referência devidamente aprovado; 
3) Encaminhamento ao setor de gestão e planejamento; 
4) Procedimento de estimativa e cotação de Preços; 
5) Dotação orçamentária; 
6) Minuta de Justificativa de Escolha do Fornecedor; 
7) Minuta de Contrato; 
8) Encaminhamento ao GAB/SEMSA/PMM; 
9) Autorização do Gestor; 
10) Indicação de Dotação orçamentária; 
11) Encaminhamento solicitação de parecer; 

A apreciação presente busca atender ao que dispõe o artigo 38, da nº 8.666/1993, que 
obriga a análise de todas as minutas de Licitação, bem como contratos, acordos, convênios ou ajustes a 
serem celebrados pela Administração Pública. Portanto, tais instrumentos devem ser previamente 
examinados e aprovados pela Assessoria Jurídica do órgão licitante antes de serem postos à publicação. 

É o breve relatório. Passo a opinar. 

li - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Av. General Osório, nº 365, Bairro Julião Ramos - Macapá-AP 
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Pág. JOi? 
Rub.[ijf ' 

Preliminarmente, ressalte-se que o presente exame limitar-se-á aos aspectos jurídicos da 
matéria consoante a fase proposta, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos e aqueles que exijam o 
exercício da competência e discricionariedade administrativa a cargo dos órgãos competentes desta 
Secretaria. 

Com as devidas especialidades que o caso requer, inicialmente é de salutar importância 
frisar que nossa Carta Magna aponta no sentido da obrigatoriedade do processo licitatório, para que se 
escolha a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, sempre que se pretenda a alienação 
ou aquisição de bens móveis e imóveis, a construção de obras e a contratação de serviços específicos 
(art.37, inciso XXI, CF/88). 

O art. 37, da CF/88 preconiza que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da 
Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência e, também, ao seguinte: 

XXI- ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei. o 
qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações. 

O processo sob análise excetua-se da previsão constitucional de promover processo 
licitatório como regra geral da Administração Pública em geral. A demanda fálica presente também nàô 
se enquadra nas situações excepcionais contidas no rol de dispensas ou de inexigibilidade de licitação 
contidas nos artigos 24 e 25, da Lei nº 8.666/93. 

O fundamento de ser da presente demanda se pauta pela situação extraordinária de 
PANDEMIA pela qual passa o Município de Macapá e o Mundo. Ou seja, a situação emergencial de 
saúde pública declarada pela Organização Mundial de Saúde e reconhecida pela Lei Federal 
13.979/2020, que dispõe sobre inúmeras medidas e ações que visam o enfrentamento da pandemia 
mundial provocada pelo novo coronavírus. 

Como dito, a situação é excepcional e força as autoridades e agentes políticos, entre outras 
medidas, a flexibilizarem as normas e procedimentos referentes às aquisições e contratações pública de 
bens e serviços visando o enfrentamento da pandemia mundial. O Diploma Emergencial previu, assim, 
que o Poder Público lançasse mão de procedimentos de contratação direta, como é o caso da dispensa 
de licitação previsto em seu artigo 4°, senão vejamos: 

Art. 4° É dispensável a licitação para aqu1s1çao de bens, serviços, 
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus de que trata esta Lei. 

Nota-se, entretanto, que o instituto da dispensa de licitação não é algo estranho ao nosso 
ordenamento jurídico, visto que há situações previstas na Lei Geral de Licitações e Contratos que atraem 
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a sua aplicação na prática administrativa. Porém, a inovação repousa na peculiaridade de que as 
contratações e aquisições fundamentadas nesta nova norma devem ser destinadas especialmente ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública. Justamente como é o caso da demanda sob análise, 
que objetiva reforçar das ações de saúde pública no enfrentamento da pandemia, através do diagnóstico 
prematuro da doença por meio da realização de testes rápidos nos pacientes suspeitos de 
contaminação, conforme se depreende das informações contidas nos autos. 

Outro ponto importante que merece ser frisado, é o relacionado à desnecessidade de 
elaboração de estudos preliminares e admissão de termo de referência ou projeto básico simplificado, 
bem como, a excepcionalidade de dispensa de estimativa de preços para norteamento da contratação. 
Assim, diante das medidas previstas na nova norma, verificamos uma verdadeira busca pela 
desburocratização no sentido de atender as necessidades públicas reclamadas no momento da 
emergência de saúde pública. 

As contratações de bens, insumos e serviços, inclusive os de engenharia decorrentes do 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, foram contempladas com 
regramento especializado que consta da Lei n. 13.979/2020 Importante observar ainda que a situação 
pontual e singular que assola o país e o mundo recomendou um tratamento diferenciado para as 
contratações no afã de minimizar a ocorrência de potenciais prejuízos, em uma ponderação necessária 
entre, de um lado, o direito à vida e à saúde individual e coletiva e, de outro, o principio da 
economicidade administrativa. 

Assim sendo, a dispensa de licitação disciplinada pela Lei n. 13.979/2020 inaugura uma 
hipótese específica de contratação direta com uma finalidade precisa: o necessário enfrentamento da 
situação decorrente da ameaça representada pela COVID-19. A dispensa tratada pela novel 
legislação, além de possuir destinação específica, é do tipo temporária, ou seja, somente pode ser 
invocada enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus. 

Considerando a situação de extrema urgência, a lei procurou abarcar uma hipótese de 
aquisição direta especifica e temporária, em que pese guardar inspiração em algumas das disposições 
regulares das contratações emergenciais disciplinadas pela Lei n. 8.666/93. Note-se que as contratações 
diretas a serem entabuladas no âmbito da Lei n. 13.979/2020 não se confundem em absoluto com as 
contratações emergenciais típicas, seja pelo procedimento diferenciado tratado pela norma, seja pela 
aplicação direcionada e temporária. 

Conforme se verifica nas propostas de preços apresentadas pelas empresas 
ACTMED MATERIAIS CIRURGICOS; FRANBRAZ S.J.S. EIRELI; OREGON FARMACEUTICA LTDA; 
EMIGÊ MAT. ODONTOLÓGICOS; BS DIAGNÓSTICA L TDA; DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A; 
ADS2 T. E VENDAS EIRELI; MEDCLIN SERVIÇOS E PROD. MÉD; VIZAN ASSE. E PROD. HOSP. 
EIRELI; PRO-MED & COMERCIO LTDA, apenas a Empresa MEDCLIN SERVIÇOS E PROD. MÉD 
não solicitou pagamento adiantado, conforme proposta em anexo. 

Av. General Osório, nº 365, Bairro Julião Ramos - Macapá-AP 
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A empresa ACTMED MATERIAIS CIRURGICOS apresentou o preço e prazo de entrega 
mais vantajosos à administração: R$117,50 (cento e dezessete reais e cinquenta centavos) o 
preço unitário do Teste Rápido, com entrega em até 04 (quatro) dias úteis após a confirmação do 
pagamento, conforme proposta anexa. No entanto, solicitou o pagamento antecipado da 
totalidade dos testes. 

O Termo de Referência em seu item 5.10 prevê a possibilidade de pagamento 
antecipado, desde que se proceda à apresentação de garantia da execução do objeto. É 
exatamente o que dispõe a Medida Provisória nº 961 de 2020, a saber: 

An. 1• 

( ... ) 

li • o pagamento antecipado nas licítações e nos contratos pela Administração, desde que: 

a) represente condição lndispensàvel para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço; ou 

b) propicie signíficativa economia de recursos; e 

Ili · a aplicação do Regime Diferenciado de C011tratações Publicas • RDC, de que trata a Ll L 4-Ji de 4 de aQOS!O 

de 2011, para licitações e contratações de quaisquer obras, serviços, compras, alienações e locações 

§ 1° Na h,potese de que trata o mciso li do caput, a Administração devera 

1 ·prevera antecipação de pagamento em edital ou em instrumento formal de adjudicação direta; e 

li • exigir a devoluçao integral do valor antecipado na hipótese de inexecução do obieto 

§ 2° Sem preJu1zo do d1Sposto no § 1°, a Administração podera prever cautelas aptas a reduzir o nsco de 
inadimplemento contratual, tais como 

1 · a comprovação da execução de parte ou de etapa m1C1al do objeto pelo contratado, para a anteopaçao do valor 
remanescente 

li • a prestação de garantia nas modalidades de que trata o art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, de até trinta por 
cento do valor do objeto; 

Ili - a emissao de otulo de credito pelo contratado; 

IV - o acompanhamento da mercadoria, em qualquer momento do transporte, por representante da Administração: e 

V - a exigência de certiricaçao do produto ou do fornecedor 

§ 3° E vedado o pagamento antecipado pela Administração na hipotese de prestação de serv1ÇOs com regime de 
dedicação exdusiva de mao de obra 

Portanto, a Medida Provisória nº 961/2020 é clara ao dispor que o pagamento 
antecipado só poderá acontecer quando representar condição indispensável para obter o bem ou 
assegurar a prestação de serviço ou propiciar significativa economia de recursos. Vê-se que no 
caso em tela, a aquisição de 20.000 (vinte mil) testes rápidos com o fornecedor ACTMED 
MATERIAIS CIRÚRGICOS propicia significativa economia de recursos, considerando que seu 
valor unitário é de R$117,50, o menor dentre todos apresentados. 
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Outra cautela que pode ser tomada pela administração é a prestação de quaisquer 
garantias previstas no artigo 56 da Lei 8.666/93. É uma forma de cuidado em caso de inexecução 
do objeto do contrato. 

No mais, a minuta do contrato também prevê a possibilidade de pagamento 
antecipado em seu item 8.10. Conclui-se, pois, que se atendidas as condições acima expostas, é 
possível que se realize a antecipação do pagamento em comento. 

111 - DA ANÁLISE DE REGULARIDADE DO PROCESSO 

Entende-se que o primeiro impulso seria aplicar ao caso as normas ordinárias municipais de 
contratação por dispensa de licitação, como previsto no Decreto 3.010/2017-PMM. Entretanto, o 
entendimento ora adotado é em sentido contrário. É que a Lei veio em uma conjuntura na qual já era 
procedimento padrão priorizar o uso de cesta de preços, tirar média e mediana e trabalhar 
preferencialmente com preços de contratações feitas pelo governo. 

Se a intenção do legislador fosse manter essas práticas, teria silenciado, mas ele foi claro 
ao listar fontes de pesquisa, estabelecer a possibilidade de uso de "um desses parâmetros", possibilitar a 
dispensa de qualquer tipo de estimativa de preços ou ainda autorizar a contratação em valor maior do 
que o estimado. A lei claramente realizou uma ponderação de interesses e priorizou os valores a serem 
alcançados com a contratação em detrimento da economicidade. 

Assim, temos sob análise um processo instruído com um mInimo procedimental em 
homenagem ao princípio da celeridade. Analisando as disposições contidas no Termo referência temos 
uma visão geral da sistemática da aquisição, da estimativa de valores, das condições de entrega, 
pagamento, entre outras informações necessárias à segurança que requer uma contratação pública. 

O Termo de Referência, de forma geral, segue uma estrutura padronizada que já vem 
sendo adotada pela municipalidade em contratações similares e possui um mínimo norteador da 
contratação para ambas as partes contratantes. Apesar da previsão de ajustes que podem ser feitos na 
execução contratual, conforme previsto pela na nova lei, verifica-se a existência de dispositivos que 
buscam resguardar a Administração Pública de situações futuras. 

Também o futuro instrumento contratual possui estrutura e cláusulas padronizadas que 
garantem à Administração Municipal o controle e fiscalização da contratação, bem como, a possibilidade 
de ajustes futuros com vistas ao aperfeiçoamento da contratação. Assim, pode-se afirmar com 
segurança que a minuta de contrato atende aos requisitos mínimos previstos no artigo 55, da Lei nº 
8.666/93. 
IV - DA CONCLUSÃO 

Pelo exposto e com base nos documentos acostados nos autos, esta Assessoria Jurídica 
Setorial opina pelo PROSSEGUIMENTO do processo, eis que presentes os pressupostos necessários á 
futura contratação. De igual modo, APROVA-SE as disposições do Termo de Referência, bem Como, 
da minuta de Instrumento Contratual. 

Quanto à minuta de Justificativa da Escolha do fornecedor, ressaltamos que não existe 
no ordenamento legal uma forma pré definida, com requisitos e formalidades, mas, tão somente, a 

Av. General Osório, nº 365, Bairro Julião Ramos - Macapá-AP 
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previsão legal de sua existência nos autos. Assim, da análise da minuta contida nos autos, verificamos 
que a mesma atende ao que a lei exige ao informar com clareza o motivo da escolha. 

Ressalte-se, no entanto, que cabe ao gestor Municipal, baseado na conveniência, 
oportunidade e discricionariedade o prosseguimento desta demanda e o acatamento (ou não) do 
presente parecer. 

E para que haja o regular prosseguimento do feito, RECOMENDA-SE: 
1) O encaminhamento dos autos à D. Procuradoria-Geral do Município - PROGEM/PMM para 

fins de análise, retificação/ratificação e/ou homologação deste parecer juridico; 
2) Cumprimento dos requisitos de publicidade oficial e transparência pública, especialmente, ao 

que dispõe o artigo 4°, § 2°, da Lei nº 13.979/2020; 

No mais, no entender desta assessoria, o processo não apresenta inconsistências que 
possam gerar prejuízos à administração pública ou que não possam ser devidamente sanadas no âmbito 
interno do órgão municipal, ou seja, antes de gerarem seus efeitos jurídicos. 

Salvo melhor juízo, é o parecer que submetemos à Procuradoria Geral para ratificação e 
homologação, ou, retificação das inconsistências por ventura existentes. 

Macapá-AP, 21 de maio de 2020 

JUL a-.c»ffe- GALVÃO 
Assessor SEMSA/PMM 

Decr 0-PMM 
OAB Nº 3898/AP 

6 
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ASSESSORIA JURIDICA SETORIAL 

PROCESSO Nº: 01852/2020 - SEMSA/PMM - SIC 242252 

Encaminho o presente processo contendo Parecer Jurídico, para Vossa Análise e decisão 
quantos aos demais encaminhamentos. 

Macapá-AP, 21 de maio de 2020. 

í"UIU"lrt-VALVÃO 
ri - SEMSA/PMM 

oedrero 11'° .5 /2 20-PMM 
OAB Nº 3898/AP 

Av. General Osório, nº 365, Bairro Julião Ramos - Macapá-AP 
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Macapá-AP, 21 de maio de 2020. 

À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PROGEM/PMM) 

PROCESSO Nº 01852/2020-SEMSA/PMM 
AS UNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Cordialmente cumprimentamos Vossa Excelência com as honrarias de estilo 
e considerando a atual situação de emergência de saúde pública de importância internacional, 
declarada como PANDEMIA MUNDIAL, bem como reconhecida por meio da Lei Federal nº 
13.979/2020. 

Em face de tal situação esta municipalidade lança mão de procedimentos 
objetivando o enfrentamcnto ao avanço da contaminação do município por meio da 
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE 
CONJUNTOS COMPLETOS (KITS) DE TESTES RÁPIDOS PARA 
DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE COVID-19 (CORONA VÍRUS SARS-COV-2), 
VISANDO A TENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. Assim. encaminhamos os autos do presente 
processo contendo Parecer Jurídico Setorial, para Vossa análise e providências que a demanda 
requer. 

Aproveito a oportunidade para externar votos de elevada estima e agradecer a 
atenção dispensada a esta demanda. 

Atenciosamente, 

GISELA C~ B~ S MORAES 
Secretária Municipal de Saúde de Macapá 

Decreto nº 2.021 /2020-PMM 

Proct:radona Ger\ 0 X)f)O 
Rec•tb dO c,rn _ 5.. --
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ACAPA 

MUNICÍPIO DE MACAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 

UNIDADE ADMINISTRATIVA - CARTÓRIO 

RECEBIMENTO 

Em 21/05/ 2020 RECEBI, o presente processo nº 01852/ 2020-

SEMSA/ P:MM, SIC 242252. 

SPANTOJA 

Coordcnad e Canório 
Procuradoria-Geral do Município de Macapá - PROGEM 

Decreto nº 197/2018-PMM 

DISTRIBUIÇÃO 

DISTRIBUIDO em 21 / 05/2020 o processn :teima epigr::1fado, 

ao Assessor Jurídico: ROGERIO SANTOS VILHENA 

... 
TINSPANTOJA 

Coordc ora de Cartório 
Procuradoria-Geral do Município de Macapá - PROGEM 

Decreto nº 197/ 2018-PMM 

Avenida FAB, 840- Central - Mal-<lpá -Aílldµd 
Site: www.macapa.ap.gov.br 

&-brn • 
~G81' Prefeito t 

Empreendedor 
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Processo nº: 01 852/2020-SEMSA/ PMM. SIC nº 242.252 

Interessada: Secretaria Municipal de Saúde d e Mac apá - SEMSA. 

Assunto: Aquisição emergencial por dispensa de licitação de conjuntos 

completos (Kits) de testes rapidos para diag nóstico clínico de COVID 19 

{Coronavírus Sars-Cov-2), visando atender as necessidades de rede 

municipal d e saúde do Município de Macapá - requisitos previstos da lei 

temporária federal nº. 13.979 de 2020 que estabelece medidas ao 

enfrenta mento a situação de emergência em saúde pública causada 

pelo Novo Coronavírus - COVID-19. 

CERTIFICAÇÃO 

Em a nálise ao Parecer Jurídico nº 171 /2020-

ASSEJUR/SEMSA/PMM, que opina pela legalidade da contratação 

emergencial da Aquisição emergencial por dispensa de licitação de 

conjuntos completos (Kits) de testes rápidos para diagnóstico clínico de 

COVIDl 9 (Coronavírus Sars-Cov-2), visando a tender as necessidades de 

rede municipal de saúde do Município de Macapá - requisitos previstos 

da lei temporária federal nº. 13. 979 de 2020 que estabelece medidas ao 

enfrentamento a situação de emergência em saúde pública causada 

pelo Novo Coronavírus - COVID-19, bem como aprovação da minuta do 

termo de contrato, CERTIFICO que o mesmo encontra-se de acordo com 

o ordenamento jurídico vigente, sobretudo a Lei Federal nº 13.979 /2020, 

por seus próprios e jurídicos fundamentos. 

Imperioso destacar que o referido processo seguiu os rigores 

estabelec idos pela lei temporária 13.979 d e 2020, que estabelec e o 

seguinte, rito, vejamos: 
Art. 4°-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e 

insumos necessários ao enfrentamento da emergência que trata 

esta Lei, será admitida a apresentação de termo de referência 

simplificado ou de projeto básico simplificado. (Incluído 

pela Medido Provisório nº 926, de 2020) 
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§ 1 ° O termo de referência simplificado ou o projeto básico 

simplificado a que se refere o caput conterá: (Incluído pela 

Medida Provisória nº 926 de 2020) 

1 • declaração do objeto; (Incluído pelo Medido Provisório nº 

926, de 2020), constante as fls. 07, item 1 do referido processo. 

li • fundamentação simplificada da contratação; (Incluído 

pela Medida Provisória nº 926, de 2020), constante as tis. 07, item 

1 do referido processo. 

Ili • descrição resumida da solução apresentado; (Incluído 

pela Medida Provisória nº 926, de 2020), constante fls. 08, item 3.1 

do referido processo. 

IV • requisitos da contratação; (Incluído pela Medida 

Provisória nº 926, de 2020) ), constante fls. 08, item 4 do referido 

processo. 

V · critérios de medição e pagamento; (Incluído pelo 

Medida Provisória nº 926 de 2020) ), constante fls. 08, item 5 do 

referido processo. 

VI · estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um 

dos seguintes parâmetros: (Incluído pela Medido Provisório 

nº 926, de 2020) 

a) Portal de Compras do Governo federal; (Incluído pela 

Medida Provisorla nº 926, de 2020) ), constante fls. 15-22 do 

referido processo. 

b) pesquisa publicada em mídia especializada; 

pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

(Incluído 

c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; 

(Incluído pela Medido Provisória nº 926, de 2020) 

d) contratações similares de outros entes públicos; ou 

(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e 

(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) ), constante 

fls.16 -56 do referido processo. 

VII • adequação orçamentária. 

Provisória nº 926, de 2020) 
(Incluído pela Medida 

§ 2° Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade 

competente, será dispensada a estimativo de preços de que 

trata o inciso VI do caput (Incluído pela Medida Provisório 

nº 926, de 2020) 
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§ 3º Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso 

VI do caput não impedem a contratação pelo Poder Público por 

valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela 

variação de preços, hipótese em que deverá haver justificativa 

nos autos. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

Destacamos que as empresas que participaram da pesquisa de 

mercado, os Comprovantes de Inscrição e Situação Cadastral das 

empresas foram acostadas as fls. 57 a 70, demonstrando que todas 

possuíam em seus CNAE's o ramo de atuação, objeto da presente 

aquisição. 

Na proposta de preços apresentada pela empresa ACT MED, 

informou que a entrega da mercadoria seria no prazo de até 04 (quatro) 

dias, a contar do pagamento, no entanto, destacamos que o 

pagamento somente poderá ser antecipado, desde que previsto no 

instrumento convocatório e ou minuta de contrato, conforme estatui a 

Medida provisória nº. 961, DE 6 DE MAIO DE 2020, art. 1, inciso li, vejamos: 

Art. 1° Ficam autorizados a administração pública de todos os 
entes federativos, de todos os Poderes e órgãos 
constitucionalmente autônomos: 
Ll 
1 - o pagamento antecipado nas licitações e nos contratos pela 
Administração, desde que: 
a} represente condição Indispensável para obter o bem ou 
assegurar a prestação do serviço; ou 
b) propicie significativa economia de recursos; e 
§ 1° Na hipótese de que trata o inciso li do caput. a 
Administração deverá: 
1 - prever a antecipação de pagamento em edital ou em 
instrumento formal de adjudicação direta: e 
li - exigir a devolução integral do valor antecipado na hipótese 
de inexecução do objeto. 

Em detida analise verifica-se que no item 5.10 do Termo de 

Referência, prevê pagamento antecipado, ressaltamos que o referido 

pagamento deverá ocorrer. desde que, obedecidas as cautelas 

necessárias por parte da administração com fito de receber o material 

em conformidade com maior segurança Jurídica possível. 
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Portanto, os instrumentos constantes no bojo do procedimento 

administrativo emergencial de aquisição do material acima 

mencionado, autorizam o pagamento antecipado, e se assim for, deverá 

seguir estritamente o previsto na medida provisória acima mencionada. 

Todavia, o prosseguimento do feito está condicionado ao 

saneamento das recomendações acima listadas e as abaixo listadas: 

, Considerando a quantidade de kits testes rápidos a serem 

recebidos recomenda-se a nomeação na forma do art. 67, c/ c art. 15, 

§8° da Lei 8.666 de 1993 de comissão para recebimento e atesto do 

referido material, garantindo assim mais segurança jurídica para o 

contratado e a administração quanto ao fornecimento do material nos 

termos contratados. 

Recomenda-se a juntada da regularidade fiscal e trabalhista 

da empresa que apresentou o menor preço, na forma do art. 4-F da Lei 

13.979 de 2020; 

, Recomenda-se proceaer com o prévio empenho da 

despesa, na forma do art. 60, da Lei nº 4.320/1 964; 

Recomenda-se proceder à publicação da contratação na 

forma estabelecida no art. 4, §2° da Lei 13. 979 de 2020; 

Por fim, ressalta-se que a análise dos autos restringe-se aos 

aspectos jurídicos da matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos 

e aqueles que exijam o exercício da competência, conveniência e da 

discric ionariedade administrativa do Gestor da Pasta. 

Com efeito, encaminho os autos ao Subprocurador Geral do 

Município de Macapá. 

( 
Macapá/AP, 21 de maio de 2020. 

? 

/ ----"'----
/- 1 Y/ d t 1 

ROG~ SANTOS VILHENA 
Assessor Jurígico/ PROGEM/PMM 

Decreto n<r..~ . 168/2017 _ PMM 
/ OAB! APn' l.195 

/ 
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Assunto: Aquisição emergenc1al por dispensa de licitação de conjuntos 

completos (Kits) de testes rápidos para diagnóstico clínico de COVID 19 

(Coronavírus Sars-Cov-2), visando atender as necessidades de rede 

municipal d e saúde do Município de Macapá - requisitos previstos da lei 

temporária federal nº. 13.979 de 2020 que estabelece medidas ao 

enfrentamento a situação de emergêrcia em saúde pública causada 

pelo Novo Coronavírus - COVID-19. 

HOMOLOGAÇÃO 

APROVO E HOMOLOGO o Parecer Jurídico nº 171 / 2020-

ASSEJUR/SEMSA/PMM, que opina pela legalidade da contratação 

emergencial da Aquisição emergencial por dispensa de licitação de 

conjuntos completos (Kits) de testes rápidos para diagnóstico clínico de 

COVIDl 9 (Coronavírus Sars-Cov-2), visando atender as necessidades de 
rede municipal de saúde do Município de Macapá - requisitos previstos 

da lei temporária federal nº. 13. 979 de 2020 que estabelece medidas ao 

enfrentamento a situação de emergência em saúde pública causada 

pelo Novo Coronavírus - COVID-1 9 HOMOLOGANDO-O visto que o 

mesmo encontra-se de acordo com o ordenamento jurídico vigente, 

sobretudo a Lei Federal nº 13.979/2020, por seus próprios e jurídic os 

fundamentos. 

Imperioso destacar que o refendo processo seguiu os rigores 

estabelecid os pela lei temporána 13.979 de 2020, que estabelece o 

seguinte, rito, vejamos: 
Art. 4°-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e 

insumos necessários ao enfrentamento da emergência que trata 

esta lei, será admitida a apresentação de termo de referência 

simplificado ou de projeto básico simplificado. (Incluído 

pela Medido Provisória nº 926, de 2020) 
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§ 1 ° O termo de referência simplificado ou o projeto básico 

simplificado a que se refere o caput conter6: (Incluído pela 

Medida Provisória nº 926, de 2020) 

1 - declaração do objeto; (Incluído pela Medida Provisória nº 

926, de 2020), constante as tis. 07, item 1 do referido processo. 

li - fundamentação simplificada da contratação; (Incluído 

pela Medida Provisória nº 926, de 2020), constante as tis. 07, item 

1 do referido processo. 

Ili - descrição resumida da soluç ão apresentada; (Incluído 

pela Medida Provisória nº 926, de 2020), constante tis. 08, item 3.1 

do referido processo. 

IV - requisitos da contratação; (Incluído pela Medida 

Provisória nº 926, de 2020) ). constante tis. 08, item 4 do referido 

processo. 

V - critérios de medição e pagamento; (Incluído pela 

Medida Provisória nº 926, de 2020) ). c onstante tis. 08, item 5 do 

referido processo. 

VI - estimativas dos preços obtidos por melo de, no mínimo. um 

dos seguintes parâmetros: (Incluído pela Medida Provisória 

nº 926, de 2020) 

a) Portal de Compras do Governo Federal; (Incluído pela 

Medida Provisória nº 926, de 2020) ), constante tis. 15-22 do 

referido processo. 

b) pesquisa publicada em mídia especializada; 

pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

(Incluído 

c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; 

(Incluído pela Medida Provisorla nº 926, de 2020) 

d) contratações similares de outros entes públicos; ou 

(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e 

(Incluído pela Medida Provisória nº 926. de 2020) ), constante 

fls.16 -56 do referido processo. 

VII - adequação orçamentária. 

Provisória nº 926. de 2020) 

(Incluído pela Medida 

§ 2° Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade 

competente, será dispensada a estimativa de preços de que 

trata o inciso VI do caput. 

nº 926, de 2020) 
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§ 3º Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso 

VI do caput não impedem a contratação pelo Poder Público por 

valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela 

variação de preços, hipótese em que deverá haver justificativa 

nos autos. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

Destacamos que as empresas que participaram da pesquisa de 

mercado, os Comprovantes de Inscrição e Situação Cadastral das 

empresas foram a costadas as fls. 57 a 70, demonstrando que todas 

possuíam em seus CNAE's o ramo de atuação, objeto da presente 

aquisição. 

Na proposta de preços apresentada pela empresa ACT MED, 

informou que a entrega da mercadoria seria no prazo de até 04 (quatro) 

dias, a contar do pagamento, no entanto, destacamos que o 

pagamento somente poderá ser antecipado, desde que previsto no 

instrumento convocatório e ou minuta de contrato, conforme estatui a 

Medida provisória nº. 961, DE 6 DE MAIO DE 2020, art. l, inciso li, vejamos: 

Art. 1° Ficam autorizados à administração pública de todos os 
entes federativos, de todos os Poderes e órgãos 
constitucionalmente autônomos: 
LJ 
1 - o pagamento antecipado nas licitações e nos contratos pela 
Administração. desde que: 
a) represente condição indispensável para obter o bem ou 
assegurar a prestação do serviço: ou 
b) propicie significativa economia de recursos; e 
§ 1° Na hipótese de que trata o inciso li do caput, a 
Administração deverá: 
1 - prever a antecipação de pagamento em edital ou em 
Instrumento formal de adiudicação direta: e 

li - exigir a devolução integral do valor antecipado na hipótese 
de inexecucão do objeto. 

Em detida analise, verifica-se que no item 5.1 O do Termo de 

Referência, prevê pagamento antecipado, ressaltamos que o referido 

pagamento deverá ocorrer, desde que, obedecidas as cautelas 

necessárias por parte da administração, com fito de receber o material 

em conformidade com maior segurança Jurídica possível. 
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Portanto, os instrumentos constantes no bojo do procedimento 

administrativo emergencial de aquisição do material acima 

mencionado, autorizam o pagamento antecipado, e s assim for, deverá 

seguir estritamente o previsto na medida provisória aci a mencionada. 

Todavia, o prosseguimento do feito está condicionado ao 

saneamento das recomendações acima listadas e as a baixo listadas: 

Considerando a quantidade de kits teste rápidos a serem 

recebidos, recomenda-se a nomeação na forma do rt. 67, c/c art. 15, 

§8° da Lei 8.666 de 1993 de comissão para recebimento e atesto do 

referido material, garantindo assim mais segurança jurídica para o 

contratado e a administração quanto ao forneciment do material nos 

termos contratados. 

Recomenda-se a juntada da regularidade iscai e traba lhista 

da em presa que apresentou o menor preço, na forma do art . 4-F da Lei 

13.979 de 2020; 

Recomenda-se proceder com o prévi empenho da 

despesa, na forma do art. 60, da Lei nº 4.320/ 1964; 

Recomenda-se proceder à publicação d contratação na 

forma estabelecida no art. 4, §2º da Lei 13. 979 de 2020; 

Por fim, ressalta-se que a análise dos auto restringe-se aos 

aspectos jurídicos da matéria, abstendo-se quanto aos spectos técnicos 

e aqueles que exijam o exercício da competência , c< nveniência e da 

discricionariedade administrativa do Gestor da Pasta . 

Com efeito, determino que sejam os autos re tituídos ao órgão 

interessado para adoção das providências necessárias. 

Cumpra-se o feito. 

Decreto nº 1 

Macapá-AP, 21 de maio de 2020. 

FERREIRA NERI 
iode Macapá em exercício 

rtaria nº. 348/2020 - EGABI/PMM 
P 2049 



ÀSEMSAIPMM 

MUNICÍPIO DE MACAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 

DESPACHO CARTÓRIO 

Senhora Secretária, 

Encaminhamos o Processo nº 01852/2020, devidamente Ratificado e 

Homologado, para as devidas providências. 

Sem mais para o momento , renovamos votos de estima e consideração. 

Atenciosamente. 

Macapá/ AP , 21 de Maio de 2020 . 

EDECIL~ TINS P ANTOJA 

Coordenadora de Cartório 
Procuradoria-Geral do Município de Macapá -PR GEM 

Decreto nº 197/2018-PMM 

Avenida Fab, 840 - Centro - Macapá - Amapá I Fone: (96) 98802-9165 \ Site : www.macapa.ap.gov.br 

MACAPA .... 
Prefeito 
Empreendedor 

tt 
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PREFEITURA MU ICrPAL DE MACAPÁ 
SECRETA RIA MU ICfPAL DE AÚD E 

GABlNETE DA SECRETARIA 

À COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO/SEMSA/PMM 

PROCESSO Nº 01852/2020 - SEMSNPMM - SIC 242252 

SIC----- , 
FLS. ~ 

RUB @ 

Encaminho os autos do processo cujo objeto é a AQUISIÇÃO 
EMERGENCIAL, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE CONJUNTOS 
COMPLETOS (KITS) DE TESTES RÁPIDOS PARA DIAGNÓSTICO 
CLÍNICO DE COVID-19 (CORONAVÍRUS SARS-COV-2), VISANDO ATENDER 
AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
MACAPÁ, para que proceda ao empenho e demais atos de contratação, 
informando que a empresa ACTMED MATERIAIS CIRURGICOS encaminhará até a 
data de 25 de maio de 2020, via email semsa@macapa.ap.gov.br, a garantia 
contratual exigida para que se efetive o pagamento antecipado 

Macapá-AP, 22 de maio de 2020. 

Atenciosamente, 

Secretária Municipal de Saúde de Macapá 
Decreto nº 2.021/2020-PMM 



- - ------------------------------------------...... 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-11 
Av. General Osorio 

18.604.334/0001 -30 

GL - Global 
----

1 NOTA DE EMPENHO N' 522001 1 FlCHAc 1370 1 DATA 22/0512020 REQUISICAO N'. l 
1 LICITAÇAO: DISPENSA {ART. 24) . .. 1 DOCUMENTO: . 1 VENCIMENTO: 22/0512020 . 

NOME. ACTMEO COMERCIO IMPORTAÇÃO MATERIAL MEDICO LTDA 18.040.a3110001-2 '?'f J S · 9soo54s 

ENDEREÇO PRAÇA MIGUEL DE CERVANTES RECIFE () '1.; 
ú) 

•. ,oc l 1/ 3175 C,NT;; 39964-5 ~'Roc._-J?f_ y, 
•OlH.4. 

f 
o Recursos nao Destinados a Contrapartida 21 Transfde Re~s do-· ··~ ~era 
6 RecL1l'sos de Outras Fontes. Exerclclos Anteriores 300 068 SAUDE 

. e,, •• CLA1>S1F1.::-._,.c., D,, DcSPESA EMPl:MJAOA ....._ •v, a 
1 

L Pl'.>l E-R nE•U WO 

1 
02 37 01 Fundo Municipal de Saúde 

• 3 ·'º 3(' 35 MATERIAL LABORATORIAL 

l J .oz 0007 1021 0000 ENFRENTAMENTO E RESPOSTA RÁPIDA À PANDEMIA DO COVID-19 • SAUOE MAC 

DOTAÇAO EMPENHADO ATE A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 

2 85000.00 º·ºº 1 998 675.00 486 ns.oo 
' .. ,_ 

VALOR A SER PAGO R$ 'º'••· ,}~8.675;00 '.', .. 
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 

Valor que se empenha para cobrir despesa com aquisiçào EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE CONJUNTO COMPLETO 
(kits) de testes rápidos para diagnosticas chnicos de COVID 19 (CORONA VIRUS SARS COV 2), visando atender as necessidades da 
Rede Municipal de Saude de Macapa. Conforme Parecer Jurídico.,,, 185212020-SEMSA/PMM com base n;., Lei 13.979/2020 ção 
Enfrentamento e resposta rápido a Pandemia do COVID 19 - MAC 
C/C: 7870-0 

'- ./ 

ITEM GüDIGO DESCR QTO UNID VLR UNfT R: TOTAL 

1 JlF "~ • 11 fE'HE RAPIDC' C.OVI0 '9 ,1.4R A ._i', 'li ,'I '7 c~rJ UNI) 11 '>J ' o l -e Q_ 

SOMA 1.998.675,00 j 
um m1lhao, novecentos e noventa e oito mil. seiscentos e setenta e cinco reais·· • • • • • • • • • • • • • • • • • · · • • • • • • • • 

\OS 
~MPfN>IO AUTORIZADO EM 22/05/2020 ·s <:,a(\ ,,,,a, 

G 
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-11 
Av. General Osório 
CNPJ : 18.604.334/0001-30 

PEDIDO DE COMPRA 

Pedido 

00240/20 
Data Pedido 
22/05/2020 

Data Entrega 

Fornecedor ACTMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO MATERIAL MEDICC 
Endereço: PRAÇA MIGUEL DE CERVANTES 

RECIFE 

Cod Prod Discr Unid Quant 

G C 
Se~~etá . UAI . de 

Aut~!a~epbt ~021 /2020-PMM 
Data : 22/05/2020 

COO: 9500546 
CNPJ: 18.040.837/0001-20 

$ Unit Centro de Custo 

005 040.111 TESTE RÁPIDO COVID 19 - MARCA LIVZON ANVISA 81425i UND 17 010 117,50 SUS 

TOTAL PEDIDO 

Empenho(s) 

Obs. Ação: Enfrentamento e resposta rápido a Pandemia do COVID 19 - MAC 
C/C: 7870-0 

·s Santos 
Mu et;: 

lnteressacJo \ Responsavel 

Valor 

1.998.675,00 

1 998.675,00 



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-11 
Av. General Osório 

18.604.334/0001-30 

GL - Global 522002 / 2020 
-

r l: EJMF..,HO N 522002 1 FICHA 1362 1 DATA· 22/05/2020 ! REOUISIÇAO Nº· 

l UCllAÇAO DISPENSA (ART. 24) ! DOCUMENTO: l VENCIMENTO: 22/0512020 
' 

' NOME ACTMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO MATERIAL MEDICO L TDA 18.040.837/0001-20 CÓDIGO: 9500546 

ENDEREÇO PRAÇA MIGUEL DE CERVANTES RECIFE 

f N1 100 AGi'NI.IA 3175 CONTA 39964-5 .,, 
o Recursos nao Destinados a Contrapartida 21 Transf de Recursos do SUS/Bloco Custeio l 2 Recurso de Outras Fontes • Exorcicio Corrente 300 068 SAÜOE /ÍSF~ 

/ COOIGO CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA / _ '<. , l\) \. 
02 PODER EXECUTlVO (-3 y' 
02 37 01 fundo Municipal de Saúde 
3 3 90.30 35 MATERIAL LABORATORIAL l ROC.:;J_US, = 
10 30, ooo;- 1 o:, 1 0000 ENFRENTAMENTO E RESPOSTA RAPIDA A PANDEMIA DO COVID-19 - SAÚDE MAC \t-;'"\ \A: '~ 7 

OOTACAO EMPENHADO ATE A DATA VALOR DESTE EMPENHO "'.:.,:_:: l.'i~l.tura ./ 

1 351 .502,00 0,00 
1 

351 .325,00 177.00 

VALOR A SER PAGO RS 351.325,00 1 
l 

r ,. 
DESCRIÇÃO 00 MATERIAL E/OU SERVIÇO " 

Valor que se empenha para cobrir despesa com aquisição EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICfT AÇÃO DE CONJUNTO COMPLETO 
1 (k1ts1 de testes rap1dos para d iagnósticos clinicos de COVID 19 (CORONA VIRUS SARS COV 2), visando atender as necessidades da 

Rede Municipal de Saúde de Macapa. Conforme Parecer Jurídico nº 1852/2020-SEMSA/PMM com base na Lei nº 13 979/2020. Ação· 
E:ntrentamento e resposta rápido a Pandemia do COVID 19 - MAC 
C/C: 7870-0 

'- .,, 
ITEM CÓDIGO DESCR QTO UNIO VLR UNIT RS TOTAL 

1 005 040 111 TESTE RÁPIDO COVlD 19 - MARCA LIVZON ANVISA 2 990 UNO 117 50 351 325.00 

SOMA 351.325,00 
trezentos e cinquenta e um mtl , trezentos e vinte e cinco reais * * • * • ... • • "'*"" • • ... • • • * * • 111 • • • • • .. • • • .. * • • • • * • 

A DESPESA REFERENTE A ESTE 



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-11 
Av. General Osório 
CNPJ : 18.604.334/0001-30 

PEDIDO DE COMPRA 

Pedido 

00239/20 
Data Pedido 
22/05/2020 

Data Entrega 

Fornecedor ACTMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO MATERIAL MEDICC 
Endereço. PRAÇA MIGUEL DE CERVANTES 

RECIFE 

Cod Prod D1scr Un1d Quant 

Autorizado por : 
Data : 22/05/2020 

COO: 9500546 
CNPJ: 18.040.837/0001-20 

$ Unit Centro de Custo 

005 040 111 TESTE RÁPIDO COVID 19 - MARCA LIVZON ANVISA 814257 UNO 2 990 117,50 SUS 

TOTAL PEDIDO 

Empenho(s) 

Obs: Ação: Enfrentamento e resposta rápido a Pandemia do COVID 19 - MAC 
C/C: 7870-0 

Interessado\ Responsàvel 

Valor 

351 325,00 

351 .325,00 



AO GAB/SEMSA/PMM 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Retorno os autos ao GAB/SEMSA contendo o empenho, conforme solicitado. 

Ros n de Freitas Tolosa 
Co01de dor de Gestão e Plane1amen10 

O rtlon' 1.217/2020,PMM 

Macapá, 22 de Maio de 2020. 

Av. General Osório, 365 - Laguinho - Macapá-Amapá 

.. Prefeito .,._~9 Empreendedor 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

AO DCC/SEMSA/PMM 

Encaminho os autos ao DCC/SEMSA para fo rmalização das minutas e publicação 

dos ext ratos. 

Macapá, 22 de Maio de 2020 

Secretária Municipal de Saúde - SEMSA/PMM 
Decreto nº 2.021/2020-PMM 

Av. General Osório, 365 - Laguinho - Macapá-Amapá 

.. Prefeito '1.~-1 Empreendedor 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CONTRATO N° 014/2020-SEMSA/PMM 
Processo nº 01852/2020-SEMSA/PMM 

SIC.__,---, 
FLS.~ 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O MUNlCIPIO DE MACAPÀ, POR MEIO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPÁ) E A EMPRESA 
ACTMED COMÊRCIO IMPORTAÇÃO MATERIAL MÉDICO 
L TOA, PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

DAS PARTES: 
Pelo presente instrumento a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ por meio da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE - SEMSA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPÁ), CNPJ nº 18.604.334/0001-30, com 
sede na Av. General Osório, 365, Bairro Julião Ramos (Lagulnho), CEP 68908-180, Macapã-AP, neste ato 
representada por sua Secretaria, a Sra. GIZELA CEZIMBRA TAVARES MORAES, Brasileira, servidora 
pública, RG 07131869-09-BA e CPF nº 821.490.895-72, residente e domiciliado(a) na Rod. JK, Rua 03, 
nº116, Residencial Vila Tropical, Bairro Universidade, CEP: 68.903.419, doravante denominado como 
CONTRATANTE, e a Empresa ACTMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO MATERIAL MÉDICO L TOA, pessoa 
jurídica de direito privado, com CNPJ nº 18.040.837/0001-20, com sede na Praça Miguel De Cervantes, n°60, 
SL 1601 - Ilha do leite, Recife - Pernambuco, CEP 50070-520, neste ato representada por seu sócio 
proprietário/administrador, o Senhor Valdemar C. A. Bezerra, Brasileiro, empresario, RG nº 5868741 SSP-PE 
CPF nº 036.282.664-16, com endereço comercial na Praça Miguel De Cervantes, n°60, SL 1601 - Ilha do leite, 
Recife - Pernambuco, CEP 50070-520, aqui denominada CONTRATADA, Acordam e ajustam firmar o presente 
Contrato, conforme as condições previstas no Processo nº 01852/2020-SEMSA/PMM, referente a Dispensa 
de Licítação nº 0412020-SEMSA/PMM, publicada no sítio eletrônico oflclal do Município em 
r ps;//macapa.ap.gov.br/, pelas clãusulas a seguir expressas, definidoras das condições, direitos, 
obrigações e responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: 
1.1. Constitui objeto do presente instrumento o AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, POR DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, DE CONJUNTOS COMPLETOS (KITS) DE TESTES RÁPIDOS PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 
DE COVID,19 (CORONAVfRUS SARS,COV-2), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE 
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MACAPA, por parte da CONTRATADA ao CONTRATANTE, de 
acordo com as disposições deste instrumento e Anexos. 

Item Descrição Unidade de Quantidade 
fornecimento Total 

CONJUNTO COMPLETO PARA DIAGNOSTICO CUNICO 

1 
DE COVID-19 (CORONAV!RUS SARS-COV-2): TESTE, 

unidade 20.000 MÉTODO IMUNOCROMA TOGRAFIA; TIPO DE ANÁLISE: 
1 QUALITATIVA ANTI CORONAVÍRUS-19, ESPECÍFICA 

DE IGG E IGM, PARA AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL, 

1 
(J;h 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MA.CAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

SORO OU PLASMA; KIT (CASSETE) COMPLETO EM 
EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO FUNDAMENTO LEGAL: 

SEC._ -.-__ 

F!.S. l:33 
R i()_ éP 

2.1. Como é do conhecimento público, em 31 de dezembro de 2019 a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
foi infoílllada de um conjunto de casos de pneumonia de causa desconhecida detectados na cidade de Wuhan, 
província de Hubel, na China Um novo coronavírus (COVID-19) fol ldeniificado como o vírus causador pelas 
autoridades chinesas, em 7 de janeiro de 2020. 
2.2. Em 03 de fevereiro de 2020 o Governo Federal publicou a Portaria nº 188/2020 e Declarou Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus. Em 06 
de fevereiro de 2020, o Governo Federal publicou a Lei nº 13.979/2020 que Dispõe sobre as medidas para o 
enírentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019. Já em 20 de março de 2020 o Governo Federal publicou a Portaria nº 454/2020 
que Declara em todo território nacional o estado de transmissão comunitária do coronavirus (covid-19) 
2.3. Também, ainda no mês de março de 2020, tanto o Governo do Estado do Amapá, quanto a Prefeitura 
Municipal de Macapa declararam Estado de Calamidade Pública em razão do agravamento da pandemia. No 
Município, é o DECRETO Nº 1.711/2020 QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM RAZÃO 
DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19 (NOVO CORONAViRUS) E SUAS 
REPERCUSSÕES NAS FINANÇAS PÚBLICAS NO MUNICf PIO DE MACAPÁ, INCLUSIVE PARA OS FINS 
DO ART. 65 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04 DE MAIO DE 2000 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 
2.4. A presente aquisição justifica-se pela sttuação de Emergência em Saúde Pública instalada no Município 
Macapá, a qual tem se agravado nas últimas semanas e resultando no aumento absurdo do número de 
infectados e até de óbitos. O quadro fátíco é assustador e reclama das autoridades públicas todas as medidas 
para enfrentamento dessa doença sem precedentes na histôrfa. Ademais, cabe informar o desabastecimento 
da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica do município, em face da grande demanda por testes e 
medicamentos utilizados no diagnóstico e tratamento da enfermidade. 
2.5. A decisão pela adoção de procedimento de dispensa de licitação se justifica pela autorização legal prevista 
no artigo 4°, da Lei nº 13.979/2020, Decreto 1.902/2020-PMM, bem como, pela possibilidade de conclusão do 
processo de contratação em menor tempo comparado um processo licitatório ordinârio, que demanda tramites 
e prazos legais. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO VALOR DO CONTRA TO: 
3.1. O valor atribuído ao presente Contrato eslâ estimado no valor global de R$ 2.350.000,00 (dois milhões, 
trezentos e cinquenta mil reais). Considerando que nos preços ajustados já se incluem todos os Impostos, 
taxas, encargos, transporte e outros que, direta ou indiretamente, incidam ou venham a incidir na contratação. 

CLÁUSULA QUARTA-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
4.1 . Os recursos necessários à cobertura da despesa estão devidamente consignados no orçamento da 
Secretaria Municipal de Saúde, por m~lo da A9ão: 3020007; Fonte: 21; Despes!: 302000710210000; Plano: 
ENFRENTAMENTO E RESPOSTA RAPIDA A PANDEMIA DO COVID-19- SAUDE MAC. 

CLAUSULA QUINTA· DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

2 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

SIC._-,-=-,,--
FL S. ]30 
RUB. @ 

5.1. O presente contrato terá vigência de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado, não ultrapassando 06 
(seis) meses, nos termos do artigo 4º-H da Lei nº 13.979/2020, contados a partir da data de sua assinatura, 
com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no sitio eletrônico Oficial do Município. 
5.2. A vigência do contrato poderá ser prorrogada por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade 
de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, nos termos do artigo 4º-H da Lei 
nº 13.979/2020; 
5.3. A vigência do Contrato Emergencial não finda com o término do estado de emergência de saúde 
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, conforme preconiza o artigo 8º da Lei 
nº 13.979/2020. 

CLÁUSULA SEXTA· DA DESCRIÇÃO RESUMIDA DA SOLUÇÃO APRESENTADA 

6.1. Como dito acima, a nova enfermidade não tem precedentes na história e nenhum estudo científico foi capaz 
de apresentar soluções, além do isolamento social, para conter a disseminação e agravamento do quadro. O 
protocolo de conduta mais adequado até o momento é a detecção precoce dos casos, para que assim, possam 
ser adotadas medidas medicamentosas para o tratamento. 
6.2. Também em face da grande demanda por exames, os resultados dos exames de PCR para COVID-19 
passaram a ser entregues em prazos superiores aos inicialmente previstos, prejudicando, assim, o controle e 
fratamento dos casos suspeitos. Também, cabe informar que os testes rápidos recebidos pelo município não 
foram suficientes. Dessa fonna, é necessário que o atendimento de saúde seja reforçado com a disponibilidade 
de mais testes rápidos, visando assim melhor resposta por parte do poder público no enfrenlamento da doença 

CLÁUSULA SÉTIMA· DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

7 .1. A entrega deverá ser efetuada à Comissão devidamente lnstitulda para recebimento dos itens constantes 
neste Termo de Referência, no Depósito da Coordenação de Assistência Farmacêutica, da Secretaria Municipal 
de Saúde, localizada na Rodovia Juscelino Kubitschek, 2731 -CEP 68903-197, Macapá-AP-Ao lado da Igreja 
Santa Edwirges, em dias úteis, no horário de 08h00 as 14h00min e, excepcionalmente, desde que previamente 
agendado com a Coordenação, poderá ser feito nos finais de semana e/ou feriado. 
7.2. O prazo para entrega do objeto do Termo de Referência serã de 04 (quatro) dias úteis após 
confirmação do pagamento, conforme proposta apresentada pela empresa. 
7.3. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 5 (cinco) dias, a 
contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades, assegurada 
ampla defesa e contradítório. 
7.4. O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes 
da íncorreta execução do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será feito por meio de ordem bancárta imediatamente após a aprovação do gestor, conforme 
Medida Provisória nº 961/2020. 
8.2. O fornecedor deverá emitir nota flscaVfatura em nome do Fundo Municipal de Saúde do Município de 
Macapá, CNPJ nº 18.604.334/0001-30, e discriminar os percentuais e os valores dos tributos a que estiver 
obngado a recolher em razão de norma legal. 

3 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÜDE 

.dU.~@ __ _ 

8.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo setor competente, condicionado 
este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos produtos 
efetivamente entregues. 
8.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, 
decorrente de penalidade imposta, ou inadimplência contratual, o pagamento ficará sobrestado até que a 
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
8.5. Antes do pagamento à contratada, serão realizadas consultas para verificar a comprovação da situação de 
regularidade do fornecedor perante o INSS, FGTS, Receita Federal, Receita Estadual ou Distrital e Municipal, 
bem como regularidade trabalhista. 
8.6. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, 
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa 
8.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar 
aos órgãos responsáveis quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento 
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessártos para garantir o recebimento de 
seus créditos. 
8.8. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurando-se a ampla defesa. 
8.9. Do montante devido à contratada, poderão ser deduzidos os valores correspondentes a multas e/ou 
Indenizações impostas pela contratante. 
8.1 O. Pode rã, excepcionalmente, e mediante garantia de 5% do valor do contrato por parte da contratada, 
ser efetuado pagamento adiantado ou apresentação de seguro fiança, conforme previsão da Medida 
Provisória nº 961/2020. 
8.11. O valor do pagamento poderá ser atualizado pelo lndice Nacional de Preços, quando houver situações 
de atraso e desde que a contratada não tenha concorrido. 

CLÁUSULA NONA· DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo fornecedor, de acordo com as específicações 
constantes neste Termo de Referência, no contrato e demais obrigações assumidas no decorrer do processo. 
9.2. Prestar as informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo fornecedor. 
9.3. Designar seNidores para exercer o acompanhamento e recebimento e instalação dos produtos, e atestar 
os documentos que se fizerem necessártos. 
9.4. Efetuar os pagamentos ao fornecedor nas condições estabelecidas neste Termo de Referência. 
9.5 Notificar o fornecedor da ocorrência de eventuais vícios dos produtos objeto deste processo, exigindo o 
cumprimento dos prazos para a sua solução. 
9.6. Relacionar-se com o fornecedor por meio de pessoa por ele indicada. 
9. 7. Aplicar sanções administrativas, quando cabíveis, assegurando sempre o direito da ampla defesa. 
9.8. Efetuar as retenções tributârias, quando cabível. 
9.9. Manter registro das oco1Tênclas irregularidades constatadas durante a vigência da ata e contrato 
correspondente. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. O fornecedor obriga-se a fornecer os produtos obedecendo rigorosamente as condições, especificações 
e quantidades discriminadas neste Termo de Referência. 
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10.2. Indicar um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem 
durante a execução do contrato. 
10.3. Manter durante a contratação todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 
10.4. Responder por qualquer dano causado à Administração em decorrência da execução do contrato. 
10.5. Responder pelos encargos de natureza trabalhista e previdenciário, decorrente da execução do presente 
Termo de Referência 
10.6. O fornecedor deverá substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos que apresentarem 
defeitos/vícios, bem como, serviços que forem executados em desconformidade com as condições descritas 
neste instrumento. 
10.7. Ofertar somente produtos que possuam registro sanitário na ANVISA. 
10.8. Fornecer todas as infonmações solicitadas pela Administração. 
10.9. Encaminhar solicitação devidamente fundamentada, quando desejar fazer qualquer modificação nas 
condições de entrega. 
10.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menores de dezesseis anos de idade, exceto, na 
condição de aprendiz, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre. 
10.11. Formalizar denuncia à Administração de qualquer ato de irregularidade praticado por servidor que frustre 
ou dificulte o cumprimento de suas obngações. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
11.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, serão designados servidores para acompanhar e fiscalizar 
a entrega dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, Indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos e 
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cablveis. 
11.2. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma 
comissão de servidores designados pela autoridade compelente. 
11.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vicios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes 
e prepostos, em conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
11.4. É vedado aos servidores designados para as atribuições de fiscalização do contrato emanar ordens que 
possam implicar, direta e ou indiretamente, a modificação do objeto e quantidades do ajuste, cuja decisão 
compete exclusivamente ao gestor máximo do órgão, observadas as disposições da Lei nº 8.666/1993 
11.5. A execução do contrato serão acompanhadas e fiscalizadas por servidores (Fiscal do contrato e 
substitutos) a serem designados pelo (a) Gestor (a) da Secretaria Municipal de Saúde, na condição de 
representantes da CONTRATANTE. 
11.6. São atribuições da Fiscalização do contrato, entre outras: 

11.6.1 Receber a Nota FiscaVFatura apresentada pela CONTRATADA, bem como os demais documentos 
exigidos no Termo de Referência e atestar a realização dos quantitativos, especificações, marcas e demais 
características proposto pela CONTRTADA em sua proposta inicial. 
11.6.2. Acomoanhar a entreoa dos nmd11to<: rpji;,it::1ndn <>m ('::>rto ou nô todo OQ quo n&o caprooonlorom boa 
qualidade de fabricação, ou se a validade estiver inferior a 80% expresso na embalagem de fabricação, bem 
como solicitar a sua retirada, sem ônus para a Administração Pública, caso este esteja fora da sua data de 
validade. 

11.7. Cabe à CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao obJeto 
deste contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a CONTRATANTE, não implicando a atividade de 
acompanhamento e ftscali7ação em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e. na ocorrência desta, tampouco a co-responsabilidade 
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da CONTRATANTE ou de seus agentes . 
11.8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do contrato e/ou de seu Substituto 
serão encaminhadas por escrito ao (à) Gestor(a}da Secretaria Municipal de Saúde, em tempo hàbil para adoção 
das imediatas medidas saneadoras 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA· DAS SANÇÕES ADMINISTRATNAS 

12.1. Comete Infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a 
Contratada que: 
12.2. lnexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação. 
12.3, Ensejar o retardamento da execução do objeto. 
12.4. Fraudar a execução do contrato. 
12.5. Comportar-se de modo inldôneo 
12.6. Cometer fraude fiscal. 
12.7. Não mantiver a proposta. 
12.8. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal , às seguintes sanções: 
12.9. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 
Contratante. 
12.1 O. Multa moratória de 3% (três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até 
o limite de 10% sobre o valor da contratação, após o que ensejará a rescisão contratual, sem preju lzo da 
aplicação das correspondentes penalidades oriundas da rescisão. 
12.11. A partir do 5º dia de atraso, a Administração Municipal poderá recusar o objeto contratado, ocasião na 
qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa diária por atraso, ante a inacumulabllidade da 
cobrança. 
12.12. Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 
contratação. 
12.13. Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo estabelecido no subitem 14.11 
deste Termo de Referência, as hipóteses em que a licitante vencedora não apresentar situação regular 
conforme exigências contidas no Edital e neste Termo de Referência. 
12.14. Em caso de inexecução parcial, a multa, no mesmo percentual do subitem 14.11 será aplicada de forma 
proporcional à obrigação inadlmplida. 
12.15. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Macapá/AP, pelo prazo de até cinco 
anos, com fundamento no art. 7° da Lei nº 10.520/2002. 
12.16. Declarações de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos preJuizos 
causados; 
12.17. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, Ili e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 

1 Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos. 
li. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação. 
Ili. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilicitos 
praticados. 

12.18. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada. observanda.sa o procadimentn prev,"tº "" 1 ai n° 
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999, sem prejuízo da legislação local, se houver. 
12.19. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado â Administração observado o pnncipio da 
proporcionalidade. 
12.20. As penalidades serão obngatoriamente registradas nos Sistemas Municipais de Cadastro de 
Informações de empresas punidas, sem prejuízo de comunicação aos sistemas estaduais e federais, quando 
for o caso 
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13.1. Quaisquer danos ou prejuízos causados por funcionários da CONTRATADA ao patrimônio do 
CONTRATANTE acarretarão em responsabilidades da CONTRATADA e serão automaticamente descontados 
do pagamento da parcela mensal dos serviços realizados, após levantamento dos valores a serem deduzidos, 
concedido o direito de ampla defesa da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA· DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Nos termos do an. 55, §2º da Lei nº 8.666/1993, as partes elegem o foro da cidade de Macapá/AP, para 
dirimir eventuais conflitos que possam surgir durante a execução do ajuste, salvo o disposto no §6º do art. 32 
desta Lei. 
14.2. É dispensável o •termo de ccntrato' e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da 
Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos 
bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. 
14.3. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições de sua proposta os acréscimos ou 
supressões ao objeto contratado até o limite de 50% (cinquenta por cento) do do valor inicial atualizado do 
contrato, nos lermos do artigo 4-1 da Lei nº 13. 979/2020. 
14.4. O Fornecedor deverá adotar medidas de execução do contrato em até 03 (três) dias úteis após assinatura 
do mesmo, mediante expedição de Nota de Empenho. 

e Maio de 2020 

GIZ~ MB€~RAES ~MEDCOME OJMPORTAÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPA MÉDICO LTDA 

DECRETO Nº 2.021/2020-PMM VALDEMAR S. A. BE 
CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

1. ____________ _ 

CPF Nº: 

2. ____________ _ 
CPF N°· 
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EXTRA TO DO CONTRA TO N" 014/2020-SEMSAIPl'tfM 
( Processo nº O J 8S2/2020-SEMSA/PMM) 

DAS PARTES: E 
Pelo presente instrumento n PREFEITURA MUNICIPAL. D 
MACAPÁ por meio da SECRETARIA Mll~ICIPAL DE SAUDE 
- SEMSA (FUNDO l\1llNIClPAL DE SAUDE DE MACAPÁ), 
C'NPJ nº 18.604.334/000l~J0, com sede n;i Av. Oencrnl ~sôrio. 365, 
Baino Juliilo Rnmos (Lnguínho), CEP 68908-180, Macapn-AP. neste 
ato rcpn:s.enrndll por seu Secrc111rio, o Sr. GISELA CEZll\'IBRA 
TAVARES MORAES. domvnnte denomín11do • como 
CONTR.\. TANTE, e a Empresa ACTMED COMERCIO 
IMPORTAÇAO MATERIAL MÉDICO L TDA, pessoa jurídica de 
direito privado, com CNPJ n• l8.040.831 /0001-20 com sede na Praçu 
Mie.ucl de Cervantes. n• 60, SL 1601 - Ilha do leito::. Recifc-
Pe~nmbuco, CEP 50070-520, m:stc RIO representada por st:u sócio 
proprictãno/administmdor , o Senhor Vnldemnr C. A. Bezerra. 
brn.~ileiro. cmprcsàrio. R0 nº 5868741 SSP-PE. CPF n~ UJú.282.<,6-'· 
16, com endereço comercial na pmça Miguel de Cervantes. nº60. SL 
1601 - llhn do lcitll, Recife-Pernambuco, CEP 50070-520. oqui 
denominada CO :TRATADA, Acordam e ajtL~lam fim,ar o presente 
Contrato, coníomic as condições prcvislns no Processo n• 
0185212020-SEMSA/PMM, refertnle à Dispensa de Liritaçílo o• 
04/2020-SEMSA/PMM, publicado no sitio clelrõnii;o oficial do 
Município cm h11ps:í/maç1Jno,ílf!-f!l'l',b1 • pelas clôusulas o seguir 
expressas, definidoras das condições. dirci10s. obrigni,,'\cs <! 
responsnbilidodes das partes. 
DO f UNDAMENTO LEGAI,: 
A contrntaçõo dos serviços objeto deste Termo n:ger-se-:i, no que for 
aplicável, pela ConstituiçfO Federal de 1988, Lei 13.979/2020 e Lei nº 
8.666/1993 e Decreto nº 1.902./20:?0-PMM. 
DO OBJETO: 
Consútui objeto do presente instrumento o FORNECIMENTO DE 
CONJUNTOS COMPLETOS (KITS) DE TESTES 
RlPIDOS PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE COVID-19 
(CORONAJIIRUS SARS-COV-2), VISANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES· DA REDE MllNIClPAL DE SAÚDE DO 
MUNICiPIO DE l\1ACAPÁ. por parte da CONTRATADA no 
CONTRATANTE. de acordo com ns disppsiçõcs do Termo de 
Referência. 
DO VALOR DO CONTRATO: 
O valor atribuído ao presente Con1ra10 esta estimado no ,·nlor gloónl 
de RS 2.350.000,00 (dois milhões, trezentos e cinqmmtn mil rci1i~). 
Considerando que nos preços ajustados jn se incluem todos os 
impostos. 1a.~ns, CBJTegmhento. transporte e outros que. direta 011 
indiretamente. incidam ou venham a incidir na contrnl11Ç11o. 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENT.ÁRIA: ' 
Os recursos necessários li coberturo dn despesa ~-stão de1•idamcntc 
consignados no orçamento da Seorctl\l'ia Munícipnl de Saúde. por 
meio da Açilo: 3~20007; Fonte.: 21: Des1>es:t: 302000710210000; 
Plano: ENFRENTAMENTO E RESPOSTA RÁPIDA Á 
PANDEMIA DOCOVID-19-SAÜDE MAC. 
DA VIGtNCIA DO CONTRATO: 
A vigcncia do contni.to scnl de 06 (seis) meses. contados da dnt.1 de 
sua nssina.tura, podendo ser prorrogado olé o lfmitc previsto no Lei nº 
13.979. 
l\.hcapá-AP, · e l\:lalo d O O. 

GISELA 

LTO.-\ 
\'A~l>E~IAR S,A. OEZF.RRA 
C_PF: OJ6.282.ó64-l(í 
C-ONTRATADA 

.( rL;. J3Ç 
RUB.,.@.-..,c-.--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2020-SEMSA/PMM 

JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DO FORNECEDOR 

RATIFICO a presente justificativa, nos termos da 
Lei nº 13.797/2020, Decreto nº 1.902/2020-PMM. 

t:)_~~apá- P, 22 de maio de 2020. 

GISE~IMB TAVAR S MORAES 
Secretária Municipal de Saúde de Macapá 

Decreto nº 2.021 /2020-PMM 

Processo Nº 01852/2020-SEMSA/PMM - SIC 242252 

FORNECEDOR: ACTMED COMERCIO IMPORTAÇÃO MATERIAL MÉDICO LTDA 
CNPJ nº 18.040.837/0001-20 
ENDEREÇO: Praça Miguel de Cervantes, nº 60, SL 1601 , Ilha do Leite, Recífe-PE 
CONTATO: (81) 3040-1942 - contato@actmed.com.br - www.actmed.com.br 

OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE 
CONJUNTOS COMPLETOS (KITS) DE TESTES RÁPIDOS PARA 
DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE COVID-19 (CORONAVIRUS SARS-COV-2) , 
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ 

PREVISÃO LEGAL: 

A aquisição do objeto contratação reger-se-á , no que for aplicável , pela Constituição 
Federal de 1988, Lei 13.979/2020 e Lei nº 8.666/1993 e Decreto nº 1.902/2020-PMM 

DA JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DO FORNECEDOR 

Cumpre destacar inicialmente que objeto da contratação enquadra-se na 
previsão contida nas leis acima, que prevêem a dispensa de licitação para a contratação e a 
aquisição de bens em razão da situação excepcional de PANDEMIA MUNDIAL. Destaca-se 
ainda que há previsão de dotação orçamentária e disponibilidade financeira para realizar a 
presente aquisição. 

Ressaltamos que a o critério de escolha do fornecedor tem por base a estimativa 
de preços obtida junto ao PAINEL DE COMPRAS do Governo Federal , conforme disposto 
no artigo 4-E, da Lei nº 13.979/2020, bem como, na consulta direta a fornecedores do ramo 
pertinente da contratação. 
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O preço ofertado pelo fornecedor acima identificado se apresenta como o menor 
e mais vantajoso à Administração, conforme os parâmetros de preços obtidos na consulta. 
Também, a condição de entrega se mostra mais vantajosa para atender as necessidades da 
Administração, especialmente, no cenário de calamidade existente. Verifica-se, ainda, que 
empresa a ser que a empresa contratada possui atividade econômica compatível o objeto 
da contratação, preço e condição de entrega vantajosos para a Administração e apresenta 
situação de regularidade que lhe habilita para a contratar com a Administração Pública. 

Assim , justifica-se a presente escolha por considerar que o fornecedor com 
menor preço encontra-se devidamente apto a contratar com a Administração Municipal, nos 
termos previstos nas normas de fundamento da contratação. Assim, considerando os 
documentos juntados aos autos, este setorial apresenta a justificativa para ratificação e 
demais considerações que por ventura se fizerem necessárias por parte do Gestor Municipal 
de Saúde. 

Macapá-AP, 22 de maio de 2020. 

TAS TOLOSA 
Coord . e Gestão e Planejamento 

Dec to nº 1.217 /2020-PMM 

2 



$((;, _ ____ , 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FLS. J'l{Q ,W~t) 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2020-SEMSA/PMM 

JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DO FORNECEDOR 

RATIFICO a presente Justificativa, nos termos da Lei nº 
13.797/2020, Decreto nº 1.902/2020-PMM. 

t:Y?:p~.22 
GIS~MBRA AVARE MORAES 
Secretária Municipal de Saúde de Macapá 

Decreto nº 2.021/2020-PMM 

Processo Nº 01852/2020-SEMSA/PMM - SIC 242252 
FORNECEDOR: ACTMED COMERCIO IMPORTAÇÃO 
MATERIAL MÉDICO L TDA 
CNPJ nº 18.040.837/0001-20 
ENDEREÇO: Praça Miguel de CeNantes. nº 60, SL 1601 , Ilha 
do Leite, Recife-PE 
CONTATO: (81) 3040-1942 - contato@actmed.com.br -
www.actmed.com.br 

OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, POR DISPENSA 
DE LICITAÇÃO, DE CONJUNTOS COMPLETOS (KITS) 
DE TESTES RÁPIDOS PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 
DE COVID-19 (CORONAVfRUS SARS-COV-2), VISANDO 
ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL 
DE SAÚDE DO MUNICiPIO DE MACAPA 

PREVISÃO LEGAL: 
A aquisição do objeto contratação reger-se-á, no que for 
aplicável, pela Conslítuição Federal de 1988, Lei 13.979/2020 e 
Lei n• 8 666/1993 e Decreto nº 1.902/2020-PMM. 

DA JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DO FORNECEDOR 
Cumpre destacar inicialmente que objeto da contratação 
enquadra-se na previsão contida nas leis acima, que prevéem 
a dispensa de licitação para a contratação e a aquisição de 
bens em razão da situação excepcional de PANDEMIA 
MUNDIAL. Destaca-se ainda que há previsão de dotação 
orçamentária e disponibilidade financeira para realizar a 
presente aquisição. 
Ressaltamos que a o critério de escolha do fornecedor tem por 
base a estimativa de preços obtida Junto ao PAINEL DE 
COMPRAS do Governo Federal, conforme disposto no artigo 4-
E, da lei nº 13.979/2020, bem como, na consulta direta a 
fornecedores do ramo pertinente da contratação. 
O preço ofertado pelo fornecedor acima identificado se 
apresenta como o menor e mais vantajoso á Administração, 
conforme os parâmetros de preços obtidos na consulta . 
Também, a condição de entrega se mostra mais vantajosa para 
atender as necessidades da Administração, especialmente, no 
cenário de calamidade existente. Verifica-se, ainda, que 
empresa a ser que a empresa contratada possuí atividade 
econômica compatível o objeto da contratação, preço e 
condição de entrega vantajosos para a Admirnstração e 
apresenta situação de regularidade que lhe habilita para a 
contratar com a Administração Pública. 
Assim, justifica-se a presente escolha por considerar que o 
fornecedor com menor preço encontra-se devidamente apto a 
contratar com a Administração Municipal, nos termos previstos 
nas normas de fundamento da contratação. Ass,m, 
considerando os documentos juntados aos autos, este setorial 
apresenta a justificativa para ratificação e demais 
considerações que por ventura se fizerem necessárias por 
parte do Gestor Muní · J de Saúde. 

Macapá-AP, 22 de maio de 2020. 

ksTOLOSA 
Coord. e Gestão e Planejamento 

De eto nº 1.217 /2020-PMM 
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GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE 

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET 
CôcHgo de Autenbcação 12AC.6076.6323 2008 

Cettdão gerada ern 30/4/2018 14.39 20 
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CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET 

EMPRESA 
NIRE 

ACT MED COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA ME 

26.2.0210606-5 
002 - AL TERACÃO ATO 

EVENTO($) 021 - AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

ASSINADO POR 
Signature No~.L:rified 
O,gddy signed by AN~ AYR s BEZERRA DA 
COSTÃ.36679631491 
Date 2018050215511 00 
Ru...., DOCUMENTO DE fjEGISTRO E COMMCIO 
locati011 RECIFE-PE _J 

ARQUIVADO EM 30/4/2018 14:39:20 
AUTENTICIDADE 12AC.6076.6323.2008 
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=12AC607663232008 

Re~ife, 3g...a~bril de--2018 
~/J?.,?-~-

re Ayres Bezerra da Costa 
Secretáno Geral 
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ACTMED 

ALTERAÇÃO CONTRAa'UM.. Nº 8 DA SOCIEDADE . . . . . . . . 
ACT MED COMERCIO I:MPORTAC40~t M~~A¾~ICO LTD~ 

CNPJ aº 18.040.837/0ool-20 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ..... . . ' . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . . .. 
""'--DEMERVAL BARRO MONTEIRO FILHO rtacionalidade BRASILEIRA, nascido 

em 01/02/ln~ CASADO em COMUNHÃO PARCIAL-DE BENS, EMPRESA.RIO, 
CPF nº 029.799.784'-..Q0, CARTEIRA NACJONAL DE HABILITAÇÃO nº 
0224484l>20 1, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e dom1cihado(a) no(a) RUA 
EVARTSTO DA VEIGA, 56, APTO 1402, CASA AMARELA, RECTFE, PE, CEP 
52070100, BRASJL, 

VALDEMAR CAROLINO AZEVEDO BEZERRA nacionalidade BRASlLEIRA, 
nascido em 02/05/19~;-CASADO em SEPARAÇÃO DE'BENS, ~MPRESARIO, CPF 
nº 036.282.66<N,6, CÀlUEtRA NAClONAL DE HABILITAÇAO n<> 01249266120, 
órgão expe<lidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) R AMARO 
COUTINHO, 531 , APTO 502, ROSARJNHO, RECIFE, PE, CEP 52041305, BRASIi.; 

AUGUSTO MAUR1Cl0 RAMALHO WANDERLEY nacionalidade BRASILEIRA, 
nascido em 25/02/1983:'GASADO em COMt.JNMÃ.Q PARCIAL DE BENS, 
EMPRESARJO, CPF nº 051.652.794-05, CARTEJRA NAClONAL DE 
HABlLITAÇÃO nº 0250199.85.8.8,órgão expedidor DETRAN - PE, residente e 
domiciliado(a) no(a) RUA PADRE CARAPUCEJRO, 8 l, APTO 1401, BOA 
VlAGEM, RECIFE, PE, CEP 51020280, BRASIL. 

Sócios da Sociedade Ljmitada de nome empresarial A T MED COMERCIO 
IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA ME, registrada legalmente por 
contrato sociaJ devidamente arquivado nesta Junra Comercial do Estado de 
Pernambuco, sob NlRE nº 26202106065, com sede Praça Miguel de Cervantes, 60, 
Sala 1604, Jlha do Leite Recife, PE, CEP 50 070-520, devidamente inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 18.040.837/0001-20, deliberam de pleno e 
comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 
2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

ENDEREÇO 

CLÁUSULA PRTMEIRA - /À sociedade passa a exercer suas atividades ao seguinte 
endereço i;ito à PRAÇA MlGUEL DE CERVANTES, 6Õ, SALA 1601 EMP 
PERNAMBUCO CORPORA:tE, ILHA DO LtiJTE, RECIFE, P , CEY0:1Í'l ~ / 
520. --..__ ~/ 
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ACTMED 

OBJEl'J) SOClAL • • • . . . . . . . . 
CLÁUS LA SEG DA - A sociedade-;isla; ter·J seWntedt,~~; 

• 4645-1 /O 1 - Instrumentos e materiais médi,o ci njrgl,AA hp pila.l~rcs, odontológicos e 
laboratoriais· : : : : • !. : : : • 

• 4664-8/00, - Mobd iário para uso médico-hcfsp1ut~ t: oslci,°tolbgjco; 
• 4664-8/00 - Equipamento de labora!áno; 
• 4664-8/00 - Equipamento de momtoração medica; 
• 4664-8/00 - Equipamento medico-ciriligico, 
• 4664-8/00 - Outras maquinas, aparelhos e equipamentos odonto-médico 

hospitalares e laboratoriais, 
• 4664-8/00 - Maquinas, aparelhos e equipamentos para uso veterinário; 
• 4664-8/00 - Comércio atacadista de equipamentos para clm1ca de fisioterapia, 
• 4664-8/00 - Comercio atacadista de componentes não eletrônicos para máquinas e 

equipamentos para uso odonto médico-hospitalar; 
• 7020-4-00 - Atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria 

técnica especifica; 
• 7020-4-00 - Os serviços de assessoria, consultoria, onentação e assistência 

operacional para gestão do negócio prestado a empresas e a outras organizações, 
matéria de planeJamento, organizaçã.o, reengenharia, controle orçamentário, 
informação, gestão; 

• 7739-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem 
operador. 

DARA TIFICAÇÃO E FORO 

CLÁ ULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumpamento dos d1re1tos e 
obrigações resultantes do contrato social permane.ce RECIFE. 

CLÃ US ULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados 
e que não foram expressamente modificadas por esta alteração contmuam em vigor 

Em face das alterações acima, consoljda-se o contrato social, nos termos da 
Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusula seguintes 

CLÁU ULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob a denominação social de ACT Ml:D 
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO LTDA ME, com seu 
nome fantasia ACT MED, conforme artigo 997, II e artigo 1.158do código civil 
brasileiro. 

CLÁU LA EGTJ DA - A sociedade tem sua sede e dom tcílio n~R4ÇA 
MIGUEL DE CERVANTE , 60, SALA 1601 EMP PERNAMBÚC 
CORPORATE, ll.,HA DO LEITE, RE IFE, PE, EP 50.070-520. / //4 
... 81800000157832 {/(f 
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ACTMED 

Parágrafo único - A sociedade tem u~ij .filís1I situada.na Avepida_Djalma Batista, nº 
J .719, Sala 110, Torre B, Atlaotic Tower:~a;r~ C!i<tllª! t tMan~us:-. :AM, CEP 69 050-
010. ••• ••• • : .:. ••• 

CL.ÁUSULA TERCEIRA - A sociedade ~Ofá.-! ~u~l'F.r :~111po, abrir ou fechar 
filial ou outra dependência, mediante alter~ !cdntralôal,!Qes~e que aprovado pelos . . . . . . . . . 
votos correspondentes do!> sócios. no rniti11no: a rrês"tfUartos·do capital social, nos 
termos do artigo 1.076 da Lei nº 10.406/2002. 

DO OBJETO OCIAL E DURAÇÃO 

CLÁUSULA Q ARTA- A empresa tem por ObJeto Social o Comércio atacadista de: 

• 4645-1/01 - 1 nstrumentos e materiais médico cirúrgico hospitalares, odontológicos e 
laboratoriais; 

• 4664-8/00 - Mobiliário para uso médico-hospitalar e odontológico; 
• 4664-8/00 - Equipamento de laboratóno; 
• 4664-8/00 - Equipamento de monitoração médica; 
• 4664-8/00- Equipamento médico-cinír!,~co; 
• 4664-8/00 - Outras maquinas, aparelhos e equipamentos odonto-mêdico 

hospitalares e laboratoriais; 
• 4664-8/00 - Maquinas, aparelhos e equipamentos para uso vetennáno; 
• 4664-8/00 -Comércio atacadista de equipamentos para clinicas de fisioterapia ; 
• 4664-8/00 - Comercio atacadista de componentes não eletrônicos para máquinas e 

equipamentos para u o odonto médico-hospitalar, 
• 7020-4-00 - Atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria 

técnica específica; 
• 7020-4-00 - Os ·ervtços de assessoria, consuJtoria, orientação e assistência 

operacional para gestão do negócio prestado a empresas e a outras organizações, 
matéria de planejamento, orgarnzação, reengenharia, controle orçamentário, 
infonnação, gestão~ 

• 7739-0-02 - Aluguel de equipament s científicos, medtcos e hospitalares, sem 
operador. 

CLÁU ULA QU1 TA -A sociedade iniciou suas atividades em 03/05/2013c tem seu 
prazo de duração por tempo indeterminado 

DO CAPITAL SOCIAL E DA CE ÃO E TRA .FERÊNCIA DE QUOTAS / . 

CLÁU ULA EXTA - A sociedade tem o capital social de R$700.000,00 (setecentos 
mil reais), d1v1d1do em 700.00 (setecentos mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 um ;j 
real) cada, totalmente subscntas, e mtegrahzadas, ficando distribuídas entre s's6 os da1 / 
seguinte forma· 

Req· 81800000 l S 7832 Página J 
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SOCIOS 

AUGUSTO MA URlCJO RAMAtHO 

.... 
• • • . _.....__ 
• • • • . . . . . . 
. . . 

• • • ••• ~--· . :•QCJOTAS : % 
• • •• 1 • 

24" .000 35 . . . . . .. 
WANDERLEY . . . . . • . . . . . . • .. . . ,, . • . . . . .. • . . . . . . . • • 
DEMERVALBARROSMONTEDlOFlLHO I4s.ooo·· 35 

VALDEMAR CAROLJNO AZEVEDO 210.000 30 
BEZERRA 

TOTAL 700.000 100 

ACTMED 

CAPITAL 

245 .000,00 

245.000,00 

210.000,00 

700.000,00 

CLÁUSULA SÉTIMA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, 
igualdade de condição e preç-0 direito de preferência para sua aquisição, se postas à 
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA OITA A - A responsabilidade de cada sócio é restnta ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem pela integralização do capital social. 

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ LABORE 

CLÁUSULA ONA - A administração da sociedade cabe a VALDEMAR 
CAROLINO AZEVEDO BEZERRA e/ou DEMERVAL BARROS MO TElRO 
FILHO e/ou AUGUSTO MAURÍCIO RAMALRO \; A DERLEY, com poderes e 
atribuições de representar a sociedade, agindo separadamente ou em conjunto, em todos 
os atos por elas praticados, ativa e passivamente, assim como nomear procuradores que 
representem perante os órgãos necessârios, autonzado o uso do nome empresarial, 
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações 
seja em favor de qualquer quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 
ativo permanente, móveis ou imóveis da sociedade, sem autoriwção do outro sóc10 

Parágrafo único - As retiradas de pró-labore serão fixadas e alteradas pelos sócios de~ 
comum acordo, respeitadas as Leis pertinentes ao assunto em vigor no país. _/ 

I 
I -

Req 81800000157832 

CHANCELA DIGITAL {;!i;;~"J:#,~ Documento disponíbóllzado a 048.575 354-59. Rafael de Farias Valença MIRE 262lll!!OOOO-O -:~w]H~ 
Data-3014/201814.3920 N'PIIOTOCOI.O ,.,..,.....,.ar0COI.A00211,.,.,511 ,.., ~ - ~~1-:_q; 
Côd,go de Au1entlcação 12AC 6076 6323 2008 ,.. "'º""'""'"º :0""'1"'"''AQO!IIMX>XIMOII ••,!C(I _ ~-11~• 
Ju I C meroialdePem,imbueo 0,U'ft(SA ..eTMECcOldE~IMPOft'T.....c.AOO!MATEIUAl.l,l(Ol(X) .;,,,-.~., • !, 
hl~e~tl~~de httpJlwww.JUOepe.pe go11 l)r/novodaetd,an.çel:aclgbl,t1sp'?edst2AC6076632l200'1 . [!j ~-.::i-" .. ~j'· • • 

DoC\Jrr.criCI ......_. por mdl)dtgal wP22CO--'lil• 2.wa.""2DiJ_ qi.- ftUi.11 • intr.·E•~ dlll d:tnt,.,s Pwb• 8tnien .JCP ln.il, •m •ki•~ e e n"32 • 1,oaam1 • An-'?- ,.. .. "'t! ... - • 



... . . . . . . . . . . . 
• • • • • li • • 

ACTMED 

DO BALANÇO PA TRIMO.~:Oos:r,ornosx IDIDAS . . . . .. 
CLÁUSULA DÉCIMA - Ao ténnmo de cada exercício social , em 31 de dezembro, o 

.. • • • • • • • • • • IJ 

administrador prestará contas justificada• li!! ilf.l ~~drQirtisSQtçào, procedendo à . . . . . ... 
elaboração do inventário, do balanço patn1nôntal·e•(jõ lla\ll~o ~.resultado econômico, 
cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 
Confonne artigo 1 065 , do Código Civil Brasi leiro. 

CLÁUS LA DÉCIMA PRJMEIRA - Nos quatros meses seguintes ao lémuno do 
exercic10 social os sócios dehberarão sobre as contas e designarão administrador, 
quando for o caso. 

CLÁUSULA DÉCCMA EG DA - Falecendo ou interditado qualquer sócio a 
sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores Não sendo possível 
ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com 
base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 
especificamente levantado 

DECLARAÇÃO DE DE J 1PEDIME TO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os administradores declaram, sob as penas da 
lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei 
especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 
a pena que vede, amda que temporanamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra nonnas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

DOS CASO OMISSOS 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os casos omissos no presente contrato serão 
resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Let nº I0.406/2002. 

DO FORO ; · 

CLÁU ULA DÉCIMA QUI TA - Fica eleito o foro da cidade de Recife_,téstado de 
Pernambuco, para exercício e o cumprimenlo dos direitos e obrigações re7(1an1i~/ 
contrato. 

' Req 818000001S7832 
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ACTMED 

E, por estarem assim justos e contratados:fS~mam este mstrumMto .• 
• • • & : T ·: ••• . . . ~·· ... . .. 

RECIFE, 08 de março de 2018. 
• • • • • • • • • . . . . ... 

Ol09079 J ··DEMERV 
lLHO; (0 l 0986lj- -A 
OLdé Recile/PE. 

0,40 Tolal. R$4.79 
DANIELLE RODRIG 
Selo eletrônico · 
0073§10 W0004201801 031 OS 
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Código 
169219/1 

Processo 
. /19 

Exercício 
2019 

Licença 
Sanitária 
Secretaria de Saúde 
Diretoria Executiva 
de Vigilância à Saúde 

2rência de Vigilância Sanitária 

Emissão 
2~/1 2/2019 

Valiaade 
26/12/2020 

Razão Social ACT MED COM. IMPORT. DE MATERIAL MEDICO LTDA 

Nome Fantasia ACTMED 

CNPJ 18.040,837/0001-20 

Atividade Principal 601217- COM.ATAC.MAO.APAR.EQUIP,ODONTO-
MED1CO-HOSPIT ALARES 

Atividade Secundária 
-; 

Endereço 
PRC MIGUEL DE CERVANTES, 60, ILHA DO LEITE - SALA. 1601 
EMP PE CORPORA TE - CEP : 50070520 

Telefone 3040-1942 

Resp. Técnica CICERA DANIELLY LUCIANO DE CALDAS 

NQ Conselho COR EN PE 475342 

Proprietário AUGUSTO MAURICIO RAMALHO WANDERLEY 

Outro 

De acordo com a legislação sanitária e disposições regulamentares 
em vigor, o estabelecimento acima qualificado está apto a funcionar. 
Em caso de infração à legislação vigente, esta licença sanitária poderá 
ser suspensa temperaria ou definitivamente pela autoridade sanitária. 

Gerência de Vigilância Sanitária Setor de Processos Sanit rios 
Cristiane A. Gomes 
~.& ~, C.:L df e F'lldl!os Daniele Feitosa 

Geierle d, \'g,l!rcia Sai.t.na 
MaL 64 .686-8 

t.1at.6S.87'J-6 Este documento deve ser afixado em local vislvel ao publico. 

sus-



22/04/2020 Consultas • Agência Nacional de Vigilância Sanrtána 

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento 

Dados da Empresa Nacional 

Razão Social 

ACT MED. COMERCIO IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO LTDA 
CNPJ 

18.040.837/0001-20 
Endereço Completo 

PRAÇA MIGUEL DE CERVANTES, 60, SALA 1604 - ILHA DO LEITE CEP: 50.070-520 · RECIFE/PE 
Telefone 

(81) 3040-1942 
Responsável Técnico 

CICERA DANIELLY LUCIANO DE CALDAS 
LARISSA FANTINE DE LIMA CARVALHO 
Responsável Legal 

DEMERVAL BARROS MONTEIRO FILHO 

Cadastro Nº 

8.10.373-2 (8601HX578WW4) 
Data do Cadastro 

07/04/2014 
Situação 

[ Ativa j 
Nº do Processo 

25351 .165093/2014-37 
Cadastro 

8 · Produtos para Saúde (Correlatos) 
Atividades / Classes 

Armazenar 
• Correlatos 

Distribuir 
• Correla tos 

Expedir 
• Correlatos 

Importar 
• Correlatos 

Transportar 
• Correlatos 

Dados do Cadastro 

Certificado de Boas Práticas de Fabricação • CBPF (Vigente) 

htlpsJ/consultas.anvisa .gov.br/#/empresas/empresas/q/25351165093201437/?cnpj=18040837000120 

SIC ·--FLs.~ 

Rua.~ --

1/2 



22/04/2020 

Empresa 
Solicitante 

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Linhas de Certificação 
Vigentes 

Data de 
Publicação 

Nenhum registro encontrado 

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente) 

Empresa 
Solicitante 

Linhas de Certificação 
Vigentes 

Data de 
Publicação 

Nenhum registro encontrado 

https://consultas.anvisa.gov, br/#/empresas/empresas/q/25351165093201437 /?cnpj= 18040837000120 

Vencimento d 
Certíficad SIC. _____ , 

FLs._d-SG 
RUa.-,:;:_C)::,---_ 

Vencimento do 
Certificado 

Voltar 

212 



98 ISSN 

PROCESSO !5H l.40'.l7431101-l-5J AUTORIZ/MS. 
1 111Z2 t1 

ATIVllll\[IE/l:l.ASSf 
ARMAZENAR Ml,DICAM.ENTil 
DISTRIBUIR: MEJ)ICMtlil\'TO 
EXPcDIR. MEDICAMENT,1 
JllANSPOR1AK Ml:.OICAMENTO 
EMPRl:.SA ~•APSUU1'L 131lASIL L'lfORTAÇÂO L DIS-

l"RIBUl~ÀO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS 6 ALIMENTOS 
LTilA 

S'\D[REÇll ,\,•m1Jo da,; /\Jnor1C1Ji, 1!445. >I l!U! 
BAIRRO· o,m da TiJua CEI'· 22793081 • RIO OE JA-

1'CIR011J 
C)WJ IS.Oi,S j 59 000i-7S 
PROCUSO· !5J51JSUSll/!OIZ-61 AUTORIZ/MS: 

I tr.j5 15.b 
ATIVIDADE/CLASSE 
ARMAZtNAR. INSUMOS FARMA~Í\UTICOS 

~].~~~RUl~_i~:1~~~11:~~t&~fOS 
r\P()RTAR INSLMOS F•\RMA( 'tuncos 
l~trORTAR: INSUMOS fARMACÉL'TICOS 
1:MPRES,\.c GllANFAllMA DlSTRIBlJIDORA De PRO-

DUTOS FAJIMACEUTlCOS LTOA 
E~fRf.(,:0 RU,1 A , LO I E.AMEN 10 CALC\Tl;A J 
!JAlRltO. IBIIIAPUell,\ l"lP >5U7SlW • VITOIUA IM 

CON l.)VISTNllA 
, l'J 12.t>Wl-1310001-21 

PR()("ESSU. 25JSJ.38%l4/.!0J 1-~l AUTOJUZ.'MS: 
1 . .0~90!-., 

ATJVIDADWt:L.'\SSE 
t\RMAZENAll MEDICAMENTO 
DISTIUIIUIR: MEDICAMF.NTO 
E\PWIR. MEDICAMENTO 
1:MPRESA ELFA MEDICAMENTOS LTDA 
éNDERE(.'O ARl!A DE lll!SENVOLVIMENTO lCONÓ• 

MICO. cll~i~itt 1ii::.T..,~ ('[ARAS C'l I' 71991.1/,-0 • BRASl-
l J. \ [)f 

CNPJ• 09 0/J !HOOOJ-l_l 
l'ROCt:SSO- :.5JS I OSbSbl/2008-70 AUTOR!Z/ MS 

I U7}7(,J 
AnVIOJ\UM'.1.ASSf. 
1\RMAZENAR: Ml!DICAMENT\I 
DISTR[BUIR: MEDICAMENTO 
EXPL;Dllt MElllCAM[NTO 
ffiANSPORTAR: MfOICAMENlO 
EMPRESA· lllONOVIS S.A • C'O~ll'ANHIA HRASILJil-

ll \ DE BIUTECNOLUGI.\ fAR.\IACElITJCA 
ENDEREÇO ALA~ICOA ITAJUtlA :-,• J & 
llAlllRO JOAl'IRANGA (:lil' 1)27RSJO • VALI-

NHO~SP 
CNPJ IU20079'111101-J' 
PRU<t:SSO 153SIS'..JHJIWIS•71 A\ITOIULMS. 

1.14<;1 6 
ATIVIIJADl!.ll'I.ASSI· 
/\RMAZF.NAR: MEDICAMFNTO 
mSTRIIIUIR· Mr.OICA'JENTO 
EXP!iDIII MEDlt:i\l,ICNTO 
IMl'ORlAR: MEOICM1EN1U 
EMPRESA: EMERSO~ N. 00S SA~'TOS 
J:.NUhltEC:,'O. RUA SENADOR JOSÉ ES"íEVES, N" 8SI 
BAIRRO: rALMARES CEP: 69151150. PARINTfNSIAM 
l"'IPJ lS87 725 '0001-55 
PROCESSO ~SlS l.57S-mr.Ol4-7J AUTORJZ/MS, 

I 11t,&.H 
ATIVlDADE.t'l.,\SSf 
ARMAztMII.. MEDICAMENTO 
DISTRtalnR MCDICAMENT(.l 
EXPEDIR MEDIC:AMf.NTO 
1--\•lrRF.SA: DISTKIBUll)ORA RL PHARMA LIDA 
L '106R!;CO. PAJiSAGE.\I SAO fRANl'ISt'f) 206·A 
BAJRRUc MARCO Cél' í,6087.140 • BELEMll'A 
l'I-.Plc ISU55Jfi-0001•15 
PHOCf SSo :s111U.lR-061/:014-~9 IIUTORl/!MS· 

1 IU)l4 j 
ATJVIOADl'.iCLASSE 
ARMAZENAR MEOICAMENTU 
Ul!.TJU8UIK· MhlllC\M~N l'O 
E>;l•l;UIR. MEOltAME.NTO 
TRAI\SPORTAR MEDICAMENTO 
CMPRCSA AMT (lMINISTRAÇÀO. MATERIAIS g 

TRAN i'ORTES LTDA. 
F.ND~RFÇO Ru, Wallt 1 l:ronlo, n' 115 • QD 07. Lote 

M IRRO: ( ]/\,Sul CIJ" 43700000 • SIMÓES l llllOillA 
l·Nn % ••HU-0001-l! fi 
PROCESSO. 1~Jl 1.~~7Z97/!0 l l•9l AUTORJZIMS: 

1 Hl49Y 
ATIVIDADEn.ASSl 
~R~IA1ÉNIIR. MF.OICAMENTO 
FXPFOIR ~trDICAM ~NTO 
TRANSPORTAR. MFOIC'AMF.NTO 
EMl'JUSA· JtF.MAJ'Al\MA COM 1- IND FARMACJ!UTI-

C.\ LIDA 

IUiRJ 

ENJEl<EÇO RUA MANDEI. BANDEIRA. N" 240 
llAII\RO fllillOIIÓ l'W 2~755210 • SÃO GONCA• 

Diá rio Oficia l da União - Suplemente> 

• FPP 

ROIRJ 

(NPJ. 30.3l!.~29:00IJl-5Z 
PROCESSCJ: 2~000.008319n 9 ALTTORJZIMS 1.010311 O 
AI JVJO.~OIJ/ClASSE 
ARMAZENAR. MEDICAMeNll) 
DJSTRJR\ . IR: M~OIC'AMISNTO 
EMBAIA.R; MHDlt:AMENTl) 
E.Xl'l'.OIR : MElllCAMENTO 
tAAII.Jr,\R · MI-J)ICAMfNTC) 
IMPORTAR. MEDICAMENTO 
Rl.EMAALAR• ~IF.DICAMENTO 
TRANSPORTAR MEr>IC.-AMENTO 
EMPRESA FDA ALLERGENIC fAR.MACElJTICA LTDA 

ENDCR.E(.;-Cl RUA DA AOOLJÇ,\U N" 41 ) 
BAIRRO AllOLIC'ÀCl CEP• 207S51711 - RIO DE JANE!-

CNPJ 00 '49 145.'\~)01-40 
PROCESSO 2500001701 L'i~•l I AUTORIZJM..S 

1 02800V 
ATIVIDADE/CLASSE 
1-'Xl'OR !AR !IElJICA•JE'ITO 
FABRJC,IR MJ:OJL'AMENTO 
1~1PORTAR. MEDI "AM.ENTO 
PROI/U/.JR Ml:..l>ICAMl!NTO 
6'IPRE>A. NORl'liXTIL NORl>EHI: l li.\ I IL LI OI\ 
bNOl!Rl;.ÇtJ• MAR\;h,\I ülRl:llA IJA BR 304. KM O. 

s,r-.~. !.!LOCO INllU> IIUAL Jl 
IIAIRltO J'Q OI! l:..~l'OSIÇÜl:S Cl!P. 5914u75U • PAR-

'IAMIRIM R 
t:NPJ U2.ll~AJ61UIJOH~ 
PR(JCESS() 2SJ51 UJO(, AUTtlRIZIMS· 

PJ02111YD4956 !8,0)049.6) 
ATIV!OADJllCLASSE 
EXPORTAR CORRl;LAfü 
~AllRJCAR t'ORREL,\rC> 
L"1POltTAR, CORRELAT\l 
~MrRESII : ALLIED TITANIU\1 EIR.l:Ll • hPP 
E:NDERCÇ\I RUA JI\AC10 RIBEIRO. 952 
BI\JRRO: CE"íTRO CEP: 1 J670000 • SANTA RITA DO 

!'ASSA i~;;"S:.~1.507NOOI-OJ 
PROCESSO ~l!l.!71281\/iOO;.ol AUTORIZ/MS 

KOH IMMr.37214 Jij 01541.5) 
ATIVIDADE/CLASSE 
FAIIRICAR· C'ORR~L-\Tü 
l' MPRESA DRAKlúV\ Jl\DUSTIUA 01" DESCARíÁ-

VEJS E EPI LrDA-ME 

w ,sr 
~Nr>EREÇO RUA PlltbS D~ CA1IPOS. 26~ - 1\ 
BAIRRO. I\LTO D.\ MOOCA CEI' Ol1820:0 • SAO PAI./-

i:NPJ 55.llZ.955/UOOl-02 
PJ\OCES.~O. ZS 51197R•l:?.'201 --06 AVTORIZIMS 

7J2l19-l46!YY (R.1211!.8) 
ATl'-'10,\DC/CLASS~ 
ARMAZENAR CORRELATOS 
DISTRILIUIR: CURRIJ.ATOS 
[;XPEDIR. tORRELATllS 
L\IPORTAR COJlRr.LITOS 

LIDA 
1:MPRliSA NEXTAlt COMERCIO li Rl#'RLliENTA~'Ôl:.S 

liNOJ-:RE('O RUA SABJ'IU PIRf.S 90 
BAIRRO. ALOEOT.~ CEP 601SQC/\IO • FORTALl:zAICE. 
CNPJ Ol.391.7~Sl(l(l()l-27 
PROCESSO. l.lHI l!J(l(\ll/201S-10 AUTORIZIMS 

0441M~WOMJ9M (ij,1!070.8) 
ATl\'JDADEICLASSE 
ARMAZENAR CORRELATOS 
DISTRJJJUIR. COIII\ELA10S 
EXPEDIR : CORRELATOS 
TIIANSPORT/\R: CORRLl.AT() 
EMrRES,\ . DANIEL LóEOLEl. 

rl-"t-'J; ~Jt60~UÍI~ J~v~~tR~ 
c PJ o~ 979J09/000l-'19 
PllO(;l!SSO: 250?5 !,OJ I l2/2007-I I AIJTr>Rl~MS 

(õ0' ~qX271li11. (~0-17~ RJ 
ATl\'JllAOPJCIASSP 
l'IISTRIBUIR · C(lRREL\TOS 
íRANSPOKTAR: mRRH.ATO> 
l·Mf'RESA homcrcc c-omenao o sccvtÇOJ lt~ln me 
P..NDPRF.ÇU RUA JEIUISALF.M N' ll!ll 
~AIRRO MORADA DE SANTA FE rEP 191436~8 • C'A-

Rll\t:J<:A/J)S 
C.-NPJ OHoS.318,IJOOl-20 
PROCESSO· 2HSI 224304/2012•12 Al/TORl7..'MS 

l-l.bSYX8118MY~ (8 oms ~) 
ATIVJDAl)EJC'LASSE 
ARMA21.NAlt COJUtlli\TOS 
DISTRlllLIR: <..'ORREL.ITUS 
EXPl!OIR· C"ORKEI.AflJS 
IMPORTAR CORRELATOS 

1.JS/SC 

EMPRE>A, FERNANDO PERBONI • EPP 
hNIJ~Kl,.ÇO RUA DUAkíE SCIIUIEL. N" ~9 
BAIRRO. U ,NTRO CllP IWL<&>O • FLORIANÓP0-

CNl'J 8S.240.:!MIOOOJ-JO 
PIIU<..'.~SSU 25351 7U~5lll2UU~-I! AU 11.!RIZIMJ; 

6SY47WWWM4 (80478].1) 
ATIVIDAOll/Ll.A 'SJ-
DISTRJDL IR. CORRELATOS 

SIC. ____ _ 

FLSJs:;)_ 

& 

N' 180, segund.J..fcira. 21 de !!clcmbro de 2015 

EXPEDIR. CORRELATO:; 

LOISP 

E.MrRESA: 1 hJ0.1$ Dim1b\lld\11.J. Llt.1:1 • me 
F.MJEREÇO· Ru• Gultlttm~o. J91 
DAIRRO. ('t,i,cura 1ng1.._, CEP c 04141000 - SÃO PAU• 

e PJ: 17.J40.l4J/OOOJ-71 
PRO('F.SSO l5351 01755J/20t4-J4 ,IUT!l Rl7/ MS 

K5LM6075W6W, (8 10,024.9) 
ATIVJIV,DE/CLI\SSE 
ARMAZENAR: CORREI.ATO 
DISTRIJ.IUJRc CORltfLATC>S 
EXPEDIR. CORRELATOS 
TRANSPORTAR: CORRELATOS 
EMPRESA · FDA ALLERúENIC F,RMACTUTIC,\ LmA 

• P.PP 
~NOEREÇO JtUA !)A ,\BOLIÇÁC> N" 4 IJ 
BAIRRO ABOLJ(.'AO C:EP :'0755170 - RlO DE JANEI-

RO-'R.l 
CNPJ· 00 749. 145/IJOOl-~0 
PROCESSO. ZS351.0IZ551r.oo,-J~ 1\UTORJZ.MS: 

UKIIX58L611M83 (8 OJH~ li 
ATI VIOAOE/C:l..ASSE 
EXl't/RTJ\R: CORRELATU 
rABRICAR: CORRHLAt'O 
L\!PORTAR C:ORIU,.l..Al"O 
EMl'Rl:,.~A: RENA\'IA COME.RCJO D~ MAlliRIAL IIOSc-

l'ITALAK LIDA 
J:NUl:REÇO AV!;NJOA CORONl:l LUIS OLIVEIRA 

SAMl'AJI). N' 127 • LOM ll 
BAIJUIU ILHA OU liOVlRNADOR t:EP 2 1~10005 • 

RIO OE JANEJIIQIRJ 
CNPJ, 07.471 77.2/0001-lO 
PROCESSO. lS)S 174491 Y.!IJO 20 ALITORJZ. MS 

UWU,05 X69MY (S.04826.6) 
ATIVIDADf./Ci.ASSE 
AR~IAZENA R: CORllELA TOS 
DISTRlBUIR: CORRELATO 
EXPEJ>ll(: CORRELATOS 
EMPRESA MAGNA MEDICA COMERCIO VAREJIHA 

D~ rROD\JTOS MF.DICOS HOSPITALARl'S LTOA - FJ>I' 
r:NDEREÇO· Rodovia Jooo PliMlo. ó~S. Bd. ComeA'Jlli Mo11-

dnDO, SA111 ll4 
BAl!U!.0 Jooo Paulo CEP: 88030300 • r LDRIANÔI'().. 

LISISC 
CNPJ 05.912811/000l~J 
PROCESSO. 2il51 JJOOS9-'.!015-Z4 AUTORIZIMS 

U365WOlOJ6SW (8 .1253551 
ATIVIDADE/CLASSE 
AIU,JAlENAR; CORRELATOS 
DISTRIBUIR: CORllELATOS 
bXl'f.11111, CORIU.LATOS 
l\ll'OI\TA!l. CORRELATOS 
l?l-,JrRESA 01:J.TA - COMÉRCIO \AREJJSTA DE AR· 

TIGOS MtDJCOS [ ORTOP~DICOS J; smtvJÇOS DC RCMU-
CÕCS LTDA EPP 

1-.NDl:llláÇO: TV J10 Cl1AC0. 1467 
BAIRRO MARC() CEP ó6Ch!S451 • BELE.\1/PA 
CNPJ 09.456.9l7/0001-0S 
PltOCESSO, 25351.563106T.'.008-l6 AUTORJZ..MS 

K9986LLY92C'-4 (8.04\•C>7 ,7l 
ATIVIDADE/CLASSE 
DISTRIBUIR. CORRELATOS 
EMPRESA: VISION IUTECH INDUSTRIA E COMERC'IO 

DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA 
ENDEREÇO. RUA Nll-cJLAU E.I.Y. :!.10 CONJUNTO W.1 
DAIRRO JARDIM FLORESTA CEr. 9104%ll • PORTO 

ALf.ORE/RS 
C'NPJ. 05.5b38Ji/UOOl-1l 
T'ROCl:SSO· l~3.IJ04)29-11100S-2~ ,\UTORJZ..MS 

GM058óll6Yó5X (8.02l80 1) 
ATIVIDAOl:JCLASSE 
ARMAZENAR: COKRl!LATO 
Dl~'TRIBlllR. C'ORRELAT() 
EXPEDIR. C'OR&fl.ATO 
l!XPORTAR: CORRELATOS 
11ARRIC'M : CORREI.Alll 
L'1PORTAR C'ORRHATO . 
ITMl'R~.SA: RAYMF.r> 1~1)USTRJA F C-OMERCIO DE 

FQUIPAMFNTOS MÍ'l>ICOS LTDA 
E Of:i.KfÇ()• R1111 AlbMo Gum1, n. SOO 
B"-IRRO 110,1 lndus!riol .1oi1u Na,.,.,. CF.P 1]3"740~ • 

INDAIATVBAISP 
CNJ'J: 07 . .l-!S l6M>OOt-58 
PROCESSO. 25351.05\KJ()\112008-ll AI.ITORJZ; M5 

l'llX6'0!.SMl112S (SO.U4~.8J 
ATIVlllADll/CLASSE 
ARMAZENAR. CORR.ELATO 
DISTRIRUIR . CORKt"t.ATO 
tMBAI.AR.. CORRELATO 
EXPEDIR. CORRELATO 
1-ARRICAlc CORRP.LATO 
RfFMD/\1 R roRRFl .Ain 
1 n-111 SI ,, f \l i, ,1 r ""' W(I I l\ll~IRT 1 ' " l i 

\1 \ 1 .J<I .\I. \ILUl~.ll LI ll,\ 
I' UI 1,1 "-1 l'ft .\~ {\ Mt(,I fL li( t f~\ •q p ,,, bU 

1 \ , ,..4 
11.lll(JUI; ILIIA I.IV ![IJ I n .r 
l"\1'/ J t) &II 'r.-t!'JIII ,1, 
r· nu~~º 1 ·.l l lti~, f ·~ti l -t J1 l JOIU/:\.1 

~f•Olll lo\\\'\\ .. 1'" 11 \...':1 

fa1ie ,k,cwnm.h.• po,,.k: JIÇf wnIic;i.J ~• r..oJtr\.""Ço clctrún1eu btrp:l/www_in,p.brl1un::11rob..lc.himl. 
rck• ""''1" 1010201 ~o9W1<1tm 

l»(um~nlo n31nado d1g1t.1lrncntc COlÚormt' .Mt' n• 2.2UO-! de 24/08,'200 ), qu~ ,nsmu1 111 
ln.Ífilt:ftrulut11 de t"h.a,·ei. Pubhc.u B,a.,1kira - lU1-8m:.1I 



MEMORIAL 
SÃO JOSÉ 
HOSPITAL E CLINTCAS 

REDE91ÔR 
sA°-11='-''z 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

s,c. ____ , 
FLS.~ 
RUB.R__ 

Atestamos para os devidos fins, que a ACT MED COMERCIO IMPORTAÇÃO MATERIAL 
MÉDICO LTDA, inscrita no CNPJ 18.040.837/0001-20, forneceu ao HOSPITAL MEMORIAL SÃO JOSt 
LTDA, CNPJ 70.237.144/0001-41, de endereço da AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES 2291 DERBV-
RECIFE-PE, os seguintes produtos/ itens: 

ESPECfFICAÇÃO 

Kit com cletro<los parn ncummonttonzacão oc c1rurg1a de coluna 

Con1unro elemxto radiculmom1a e: nucleo denervação 

Sdantc nara coluna. 

Kit com eletrodo~ pam neuromontton;,.acão de cirurgia de coiuna 

Sistema de , .5rnm tle m101placas paro fuchamento de crámci 

Mtm paratusos de 1.5mm para pia.cru; de fechamento de cramo. 

>\gulha de punc,;ão para sistema 1111mmancnt-. invasivo. cnm marcador de profundidade oe 20mm 
25mm. 35mm. 40mm 45mm compauveJ com tio arm-pr\l)ITessão, estéril. descartavel 

Ftn gwa antl-nrogressão de mt:mol com ponta em Y. no~ tamanho · '.28mm X 559mm e 1 .SOmm X 
559mm. cstên l. descartavcl. 

Sisrema de drenagem externe 

Kn monnon.i:ac:io oe pressão 1nmicramana 

Cmcter ventncular. parenqu1mat ubdurai ou cpid1ral para monitonzação da PIC .em fibra otica, ajuste Zero no 
propnci catetcr ou no monitor, lei tum préelsa ua ponta ao carecer, pode ·cr desco11ccU1.<lu e conecta do a outro 

monnor sem perder a fidelidade da le1rura. monitorização de temperatura e pressão imracramana 

Membrana paro ubsmu1ção da cturamatcr. ,mgcm ·mceuca. não absorv1vel, sururavel, m1croporosa em Poliesrer. 
d1mensôc.• t,x 14cm. 

Membrana para . uhstitu1çãn da duramate1 origt'ln smtéllca. nà(1 an orvivel. suturável. mtcroporosa em policster. 
dnnen~Õe!> 6xl4cm. 

l\v. Agamenon Magalhães. :291 Dc:rby -CEP 50070-160 - Rt:e1te/PE · Fone(/Jl J 3211>.~2 Fax /Rl) 3231.5707 
lJ rg"1lcta Adulto Fone (81) 3216 2261, - Urgência Ped1atnc11 Fone (S 1 J 1216 2'.! 16 • http:l1www.hosp1m1mcmornil .com br 



MEMORIAL 
SÃO JOSÉ SÃO-=ftJU'IZ 

FLS. JSÇ 
HOSPITAL E CLÍNlCA.S 

Fom1a de pe<;m, mdiv1du0liz11da,,, arraves cte imagem 
3D para reconstrucão crânio facial por prc1tot1pagcm rup1da. Matcnal de arcabouço e mamz cclulo.r osteomdutora 

para rcconstrucào nsst..'a. Ceram1L'tl tostn-calc1ca cClm micro e macro poms1dade. com capacidade de 
rnndulacâo 1)~teogén1ca. 

Clrp Pennanente em mamo para aneunsrnu. utsp<JSto Em embolagorL.~ md1V)dums . e::sterets. tamanhos e forma., 1 
vanaoas 

C on1unm descan:avel para 1>ióps1n cerebral por estereomxrn composto de 1 (uma) t.:ánula em aço inoxidável para 
b111ps1a .:cn .. 'hral. 3 ttrcst nucnas de actaprac,;a(1 ao ·1stema e~1ereotax1co cnnfecc1nnadas em pohaceta! e 9 (novel 

1 oarafusos esrereotaxtcos em alumm111 mqueJaao OBS. a empresa qut:! vencer aevera fornecer 1sceme de 
cwculo esrnreowx1co ,: halo de ;;s1ercncax1a 1 

Kit para navegacão crrurgica elerromagncnca, om locahzaaor e apontador flcx1vel que dispensa a fíxaçãn 
de caoeça do pac1enre Aplicação proeedn:mento adultns e pt::dialm:m, e reatuação de proccdnuento 

t:! ·rl.!rt:1)tax1coi. sem ui.o de arco craniano Inclui fomec1mcnto con . 1gnado ao navegador. 1nst11.1mental. asscsi.ona 
oocrac1ona1. tomografia ou n:ssommcrn m.:ccssw,u para programação uo etJU1pamcn10 

t K11 para navegacão c1rurg1ca elerromagnehca. com local1lfil!or e apontador ílcx1vel que 01spensa a fixação 
de cabc.-ça do paciente. Apl1caç.ão proccd1cmenm aàulco. e pediátncns e rcah;,.açào de procedimento~ 

esrerentaxtco, sem uso de arco cramano. lnc!u1 tomcc1mcmo consignado do nnvegador. in~m.imcntaJ, assessona 1 

operacional. tomografia ou ressonancrn nacessana para programação do equ1pamenm OU SlMJLIAR. OU 
EQUIVALENTE. Ol DE MELH OR QUALIDADE 

Clm hemostatic~, de Rant:!y em matenal plasuco rn<lmlumrnescente. apresemaçilo. pacote com 1 O clips 

Chp hc.mostá.tico de Ran.ey cm ma1enal plasnco radrolununescente. apre,;cntllção. pacote com I ti clips cstc:re1s 

Composto hibndo puro prcvençfu.l e ou cratumento de Fibrose ou Brida!> constnl1vru, de hase vegetal, sem 
compostos animais. e ae fonnulacão h1bnda ae poll sacandeo h1drofilico e carbox1111etílceluJose . O composto 

deve promover a tonnacão de barrem!. ann fibro1tca e :;1multaneamente hemosras1a alem de ser b10 compati\lel e 
bw absorvtvel O pro<luto deve ter ar.resenrncao cm pc - auvaom- ltqu,do para preparação do gel , com 

conjumo oe ,ennga apl1cadora com a tase po + seringa com a tase liquida 
-· adaptador de sennga:- e Canula tlex1vd 1:. <le.s;canavel r,arn aphcacào uunpo c1rurgico. O proauro deve , 

I st.'T esteril l!ln embalagem grau c1rurgico. contendo g por umdactL. e rnda,, as mformações regulacona;, 

Composto hihndo para prevenção e ou rratamenco de f íhrose ou Bndas constrit1vas de base vegetal. sem 
composros animais. e de fo1mulacão hibnda de no!tssacandeo hidrotilroo e carboxunerilcelu!ose O composto 

uev<! prumovt:!r a fonna<,;iio de barreira ann !ibronca "~1multanearncn1e hemosta:s1a al~rn ue ser bio eumpaltvel t:! 
hrn absorv1vcl. O produto dcv ter a apresentação cm po - ~trvaaor liqu ido para p1·cparação do gel. com 

1 oon,1 unto de cnnga aplícadora com a tasc pó - sennga com a fosc liquida 1 
/ + adaptador de seringas e Canula tiexwel e dcscartavel para apltcacão campo c1rurg1i.:o . O produto deve 

~er .:Sleril em embalagem grau c1rurg1co. comendo 1 g por u111dade. e todas a. mformações regulatonas 

Agulha de punçà.cl para ~mema mmima.nemc wvasivo. c:0111 man:.idor c:ic pmtundidade de 20mm. 
25mm. 35mm. 40mm. 45mm ..:ompatrvcl ~om fio anll-progre-;são. csteril, dcscartavel 

Av Agnmenon Magalhães. 2291 Derby - CEP 5()()7(1-lf>O - Rccifi,,,PF - Fonc/81 1 J2J 6.2222 Fa.x 181l 323 l.570í 
Urgência Adulto Fon.: (Sll 3216.'.!266 · Urgi:ncra Pediátnca Fone (81 ) 32161216 • hup;;, www.hospttalmemorial.com.br 

&;> 



•• 
MEMORIAL 
SÃO JOSÉ 

S/C ____ _ 

HOSPITAL E CLÍNICAS 
s.Ao_a1=1111z 

Fio guia anti-progressão de mlinol com ponta cm Y. nu~ tamanhos 1,28mm X 559mm e 1.50mm X 
559mm. esténl. descartável 

51stcma de m.,r,vação venmcular 

Sistcmu de denvaçõo lombo-pentoncal, corpo cm silicone, medindo 80cm de compnmcnlo. 0.76mm de diâmetro 
amemo e 1 .65mm de diâmecro externo: válvulas de fenda no .:xcrcmo dísm1 do cateter, exrrem1dnde proúmal 

perfurada l!Om l!one angular. es1enl 

11 ae denvacào venmculo pemoneal de baixa. med10 e alia pressão 

Cimento c1rurgico. compos1cao po com 4(Jg de polimettlmetacrilaro apresenmcao ltqu1do contend 
2tJml de M MA, meulmeracnlato ). curuciensuca:, ad1c1ona1s envelope - ampola. sem antibiouco. embalagem 

cscenl. uescanave1 

C11nenro c1rurgico. compos1coo po com 4U,g de pohmctilmlllacrilato aprC$cntacao hqu1do contenoo 
l 0ml de MMA ímerilmetacrilat01. caractcnstu.:ab adic1omus envelope - Ampola. sem antih1otico. embalagem 

.:s1cnl. 1.h,-scartavel 

Cllp de ancunsma. temn(lràrm. em ntâmo dísposro cm embalagens mdividurus e e;;cerer~. tamanhos e forn1as 
Vanadoi. 

FLs. JGo 
RUB.@ 

Num total de RS 151.240,23 no ano de 2016 Os produtos / serviços foram executados sob 
supervisão da responsável técnico CICERA DANIELLY LUCIANO DE CALDAS UMA, Enfermeira, registrada 
no Conselho de Registro n2 0043/16 {Livro 6 Folha 329). 

Registramos. amda. que a empresa cumpnu fieimente com suas obngações. nada constando que 
a desabone técnica e comercialmente. ate u presente dara. 

/ u d , . .., r, r?, M d , ~./. Recife (PE), ... ;,. e ..... t; .. " .. •••• .-i......... e . 



08/04/2020 Consulta Regularidade do Empregador 

...____________J .____I -

Certificado de Regularidade 
doFGT -CRF 

Inscrição: 18.040.837/0oo1-20 
Razão Social :ACT MED COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL 
Endereço: PC MIGUEL DE CERVANTES 60 SL 1601 EMP PERNAMB /ILHADO LEITE/ 

RECIFE/ PE / 50070-525 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição 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 situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 19/03/2020 a 16/07/2020 

Certificação Número: 2020031902493562465005 

Informação obtida em 08/04/2020 16:33:59 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https://consulta-crf.ca1xa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 

S/C._-r---, 
FLS.J6.n 

RUB. Q 

1/1 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO$ TRABALHISTAS 

SIC. _____ , 

FLS. jGz.?_ 
Rua._@ __ 
·, 

""' ... _ ... .,,, 

Nome : ACT MED COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ : 18 . 040 . 837/0001-20 
Certidão nº : 11062165/2020 
Expedição : 16/05/2020, às 11 : 25 : 14 
Validade : 11/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias , contados da data 
de sua expedição . 

Certifica - se que ACT MED COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) , inseri to (a) no CNPJ sob o n ° 18 . 040 . 837 /0001-20 , 

NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas . 
Certidão emitida com base no art . 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho , acrescentado pela Lei nº 12 . 440 , de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011 . 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 {dois) dias 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de pessoa jurídica , a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos , agências ou filiais . 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http : //www . tst . jus . br) 
Certidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários , a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia . 



18/03/2020 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
FLs. -P? 
RLJB _ __.Q _ _ 

Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: ACT MED COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA 
CNPJ: 18.040.837/0001-20 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange Inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212. de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751 , de 2/10/2014. 
Emitida às 08:49:58 do dia 27/02/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 25/08/2020. 
Código de controle da certidão: CF6F.5387.A9E5.0215 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



PREFEITURA DO RECIFE 
SECRETARIA DE FINANÇAS 
Secretaria Executíva de Tributação 

1. Denominaçao Socíal/Nome 

Certidão Negativa 
Débitos Fiscais 

AC MED COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA ME 

Nºda Certid 
138285 

2. CMC 

493 . 230-7 

3. Endereço 4. CNPJ/CPF 

SIC. 

~ s.:JG-.:---:--Lr-= 
RUB.~ 

PRACA MIGUEL DE CERVANTES , 60 SALA 1601 EMP PERNAMBUCO CORPORATESALA 18 . 040 . 837/0001-20 
BAIRRO ILHA DO LEITE , CEP 50070-525, RECIFE - PE 

5. Atividade Econômica 

4664-80-0 COM ATAC DE MÁQ , APARE EQUIP P/ USO ODONTO- MÉDICO- HOSPITALAR ; PARTES E PEÇAS 
7020 -40-0 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL , EXC CONSULT TÉCNICA ESPECÍFICA 
7739 - 00-2 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS , MÉDICOS E HOSPITALARES , SEM OPERJ>.DOR 
4645 -1 0-1 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTR E MATER P/ USO MÉDICO , CIRÚRG , HOSPEDE LABORATÓRIOS 

6 Descrição 

Certifico , de acordo com a legislação em vigor e na conformidade com os registros cadastrais 
/ fiscais, nesta data , que o contribuinte de que trata a presente certidão esta 
reqularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos cributos 
municipais . 

7. Ressalva 

8. Validade/Autenticidade 

Es a certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua 
autenticidade deverá ser confirmada na página portalfinancas .recife.pe.gov.br/certidoes 

C ertôã o equ:i:va.Jen te ao C ertifcado de R eguJamade Fiscal, nos texm os da Lei 8 .666,,93 e abzange 
as es:fems adm .:in .:is b::atnra e j.ld:ic.i3.l tH vi:ia atira) 

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito 
passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas. 

9. Código de Autenticidade 

939.6968.6703 

1 O. Expedida em 

Recife , 16 de MAIO de 2020 

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até 

3 de MAIO de 2020 



SIC. _____ , 

FLS.~=------

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL 

Número da Certidão: 2020.000002058092-53 Data de Emissão: 23/03/2020 

DADOS DO CONTRIBUINTE--- - -------------------------------

Razão Social: 

Endereço: 

CNPJ: 

ACT MED COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA 

PRACA MIGUEL DE CERVANTES N. 60 , SALA 1601 EMP PERNAMBUCO CORPORATE, ILHA DO LEITE, 
RECIFE - PE, CEP : 50070520 
18.040.837/0001-20 

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, 
que o contribuinte acima identificado está em situação REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual. 

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda 
Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente . 

Esta certidão é vál ida até 20/06/2020 devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" 
na página www.sefaz.pe.gov.br. 

Página 1 de 1 
Emltldt> em. 23/03/2020 06: 19·• 1 
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ECRETARIA DA RECEITA FEDER L DO BRASIL 
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DEMO 1 A r DO . E C CIO 

ACTMED CvMERC O AO Dl MAT MEDICO UDA 
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1° OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL 
FORUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO 

, v. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - RECIFE/PE 

CERTIDÃO FALÊNCIA 

JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL, 
:_ a· o... Of 1c10 oe Contador -distribuidor da Comarca de Recife, Capital do Estado de PE 

.:::;:::-::::::co, ? 1: me haver sido pedido verbalmente que, conforme pesquisa 

--=-=-.:.- -;_ ::-·'-:ez:-.a JüDWIN , onde são lançadas as distribuições do o.:1c10, 

- ===-;::., Seção CÍVEL no per iodo de 5 (CINCO} anos até a present:e dat:a, não 

-~~- ~:STR:õUIDO ?recesso de Falência, Concordata, Recuperação Judicial, 

peàl.do de homologação judicial de plano de recuperação 
_,..- -,,- -- - • -· ;;;_ O NOME DE: 

.... -.-- - __ .....::.,.!..) COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MAT. MEDICO LTDA, CPF/CNPJ : 

:~. -~ .837/0001 -20. 

__ .:-.:_::e, c~:-àa que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões dess 

·- ce -~•= -Juiza os cm 1° grau, qu~nto aos processos eletrônicos do PJE, 

- .~-c:r.oc: r:oc2s .:::s comarcas de PE, diretamente no si te TJPE . JUS . BR. 

ESSJ.. CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO 

::.5'.:' - ?TJ!J'..:,v .-. l::'ESQUISA AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO. 

- e ~~xa em cumpr imento ao o-ício circular n° 12/2016 de 04/07/2016 

-ealizada dia 10 de ABRIL de 2020, 

e ' 1 C \,í > :-.-H·l·',S \RIO R[CONI 11:CIMENTO DE FlRMA,. t\RTÓRIOS: ARNALDO /\IACIEL. (S1q11-.1r. 
1. 1 • (J., l(,,\[JO (Ro J 1.. Silva) 



RES: Contrato de Fornecimento Teste Rápido 

Remetente Valdemar C. A Bezerra <valdemar\d!actmed.com or> 

Para <semsa,9"·macapa.ap.gov.br> 

Cc <Augusto.wanderley·ã.actmed.com.br>. 'demP.rval' <denierval dactmed.corn.br>. <valdemarãactmed.com.br> 

Data 2020-05-25 14.13 

[tl Apoiice Seguro Fiança Actrned x Fundo Municipal de Macapà pdf(N564 KB) 

Segue <:rr ,mexo Apólice de Seguro do nosso contrato. 

De: '/altiemar C A. Bezerrd..:vc.ab1983@gmail .com> 
Fnv:ada em: sei:ta-fe1ra, 22 de maio de 2020 18:58 
PJra: ·semsa1,j)macapa ap.gov br' <semsa@macapa.ap.gov.br> 
Cc: "Augusto.wanderley@actmed.com.br' <Aucusto.wanderlev@actmed.com.br>; demerval' (demerval@actmPd.com.br) <cJemerval@actmed.com.br>; 

'valdemar@ilrt:red.com.b1' <valoemar@actmed.com.br> 
Assunto: ENC: Contrato de Fornecimento Teste Ráp,do 

Boo t.irde 

PrezJ,j3 St!cre!âria Gtzele C,;,2,mbra, 

Set;,,i- err. anF.x:; M de iorne-imento da ACTMED para o est~do do AMAPÁ e Turno de Compromisso sobre apresentação de Segu•n Fianç~ 

lr.fo,m:- t.ambém ciue precisamos de 24h(úteis), dpós a o recebimento do contrato de forr.ecimento. para pertormar a seguro fümça no valor de 5% do contrato. 

F,c.imo~ nc, ag1.aráo. 



Apólice Nº 017412020000107750007863 
Endosso Nº 0000000 
Proposta Nº 51788 
Ramo 0775 

Seguro Garantia 
CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO ou PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado: 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA 
INSCRITO NO CNPJ: 18.604.334/0001-30 
COM SEDE NA: AVENIDA General Osório, 365- Julião Ramos 
CEP: 68908-180 - Macapá - AP 

o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador: 
ACT MED COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA 
INSCRITO NO CNPJ/MF: 18.040.837/0001-20 
COM SEDE NA: PRACA Miguel de Cervantes, 60 - SALA 1601 EMP PERNAMBUCO CO 
CEP: 50070-525 - Recife - PE 

até o valor de: 
R$ 117.500,00 - CENTO E DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAIS 

Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto: 
O presente contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na 
apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo 
Tomador no Contrato nº 014/2020-SEMSNPMM. 

Início de Vigência: 24:00 horas do dia 22/05/2020 
Fim de Vigência: 24:00 horas do dia 21/06/2020 
Corretor: NOVA NORDESTE GARANTIA E CORRETAGEM DE SEGUROS L TOA 
Código SUSEP Corretor: 1020165331 

BMG SEGUROS S.A. -Código de Registro na SUSEP 1741 . 
CNPJ 19.486.258/0001-78 

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - 5° ANDAR - BLOCO 2 - CEP: 04543-000 - VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP 
Tels 2711-6800 • SAC 0800 979 9070 • Ouvidorla: 0800 728 0218 • SUSEP 0800 021 8484 • Processo SUSEP n• 15414.900192/2016-37 



Apólice Nº 017 412020000107750007863 
Endosso Nº 0000000 
Proposta Nº 51788 
Ramo 0775 

Seguro Garantia 
CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO ou PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

RUB. 

SEGURADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA 
TOMADOR: ACT MED COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA 

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 • 5° A~OAR - BLOCO 2 - CEP: 04543-000 - VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP 
Tels 2711-6800 • SA-C 0800 979 9070 • Ouvldorla: 0800 728 0218 • SUSEP 0800 021 8484 . "Processo SUSEP n• 15'414.900192/2016-37 



Apólice Nº 017412020000107750007863 
Endosso Nº 0000000 
Proposta Nº 51788 
Ramo 0775 

Condições Especiais 

G 

SEGURADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA 
TOMADOR: ACT MED COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO L TOA 

1. OBJETO 
1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na 
apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo 
tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços. 
1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e 
indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 
8.666/93. 
1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura 
Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo Ili deste 
Anexo. 

2. DEFINIÇÕES 
Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6º da Lei 
nº 8.666/93 e do art. 2º da Lei nº 8.987/95: 
1 - Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos 
para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do 
tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como 
responsabilidade civil, lucros cessantes. 

3. VIGÊNCIA 
3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras: 
1 - coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução 
de obras, serviços e/ou compras; 
li - por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público. 
3.2. As renovações, a que se refere o inciso li do item 3.1., não se presumem, serão 
precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com 
antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, 
declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia. 

4. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO 
4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar 
possível inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notíficado pelo 
segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para 
regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a 
seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro. 
4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante 
comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos 
administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará 
oficializada a Reclamação do Sinistro. 
4.2.1. Para a Reclamaçao do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes 
documentos, sem prejuízo do disposto no item 7 .2.1. das Condições Gerais: 
a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas 
pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e 

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830- 5" ANDAR- BLOCO 2 - CEP· 04543-000 -VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP 
Tela 2711-6800 • SAC 0800 979 9070 • Ouvldorla: 0800 728 0218. SUSEP 0800 021 8484. Processo SUSEP n• 15414.900192/2016-37 



Apólice Nº 017412020000107750007863 
Endosso Nº 0000000 
Proposta Nº 51788 
Ramo 0775 

Condições Especiais 

SEGURADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA 
TOMADOR: ACT MED COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO L TOA 

pelo tomador; 
b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador; 
c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, 
inclusive e-mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do 
tomador; 
d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos; 
e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos; 
4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do 
Sinistro; 
4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no 
item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às 
obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora 
emitir o relatório final de regulação; 

5. RATIFICAÇÃO 
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido 
alteradas pela presente Condição Especial . 

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - 5° ANDAR - BLOCO 2 - CEP: 04543-000. VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP 
Tela 2711-6800 • SAC 0800 979 9070 - Ouvldoria: 0800 728 0218 -SUSEP 0800 021 8484- Processo SUSEP n• 15414.900192/2016-37 



Apólice Nº 017412020000107750007863 
Endosso Nº 0000000 
Proposta Nº 51788 
Ramo 0775 

Condições Gerais 

s u 
SEGURADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA 
TOMADOR: ACT MED COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA 

1. OBJETO 

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas 
pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da 
garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) 
adicional(is) expressamente contratada(s}, em razão de participação em licitação, em 
contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de: 
1- processos administrativos; 
li - processos judiciais, inclusive execuções fiscais; 
Ili - parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa; 
IV - regulamentos administrativos. 
1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, 
tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações 
assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso. 

2. DEFINIÇÕES 

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições: 

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o 
contrato de Seguro Garantia. 
2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou 
coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das 
partes contratantes. 
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada 
modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições 
estabelecidas nas Condições Gerais. 
2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as 
Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado. 
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da 
Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo 
de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, 
seja qual for a denominação utilizada. 
2.6. Endosso: instrumento formal , assinado pela seguradora, que introduz 
modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência 
expressa das partes. 
2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento 
das obrigações cobertas pelo seguro. 
2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará 
perante o segurado em função do pagamento de indenização. 
2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura 

AVENIDA PRESIDENTE JUSCEUNO KUBITSCHE,<, 1830 - 5" ANDAR - BLOCO 2 - CEP: 04543-000 - VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP 
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Apólice Nº 017 412020000107750007863 
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Condições Gerais 

GU 
SEGURADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA 
TOMADOR: ACT MED COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO L TOA 

do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso. 
2.1 O. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora 
constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração 
dos prejuízos cobertos pela apólice. 
2.1 1. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de 
seguro, fi rmado nos termos da legislação em vigor. 
2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se 
transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, 
bem como os possíveis valores a serem indenizados. 
2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente. 
2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do 
cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador. 
2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações 
assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice. 
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro. 
2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado. 

3. ACEITAÇÃO 

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante 
proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros 
habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e 
aceitação do risco. 
3.2. A seguradora fornecerá , obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que 
identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de 
seu recebimento. 
3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a 
aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para 
seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação 
do risco. 
3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos 
complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá 
ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3 .. 
3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos 
complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 
3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, 
para avaliação da proposta ou taxação do risco. 
3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e 
aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no 
Item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega 
da documentação. 
3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por 
escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa. 
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Condições Gerais 

SE 

SEGURADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA 
TOMADOR: ACT MED COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA 

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, 
caracterizará a aceitação tácita do seguro. 
3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro 
facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se 
manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal 
eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto 
perdurar a suspensão. 
3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir 
da data de aceitação da proposta. 

4. VALOR DA GARANTIA 

4.1 . O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido. 
42. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou 
no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor 
da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o 
respectivo endosso. 
4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que 
serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se 
faça necessária a modificação do valor contratual , o valor da garantia poderá 
acompanhar ta is modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela 
seguradora, por meio da emissão de endosso. 

5. PRl:MIO DO SEGURO 

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o 
prazo de vigência da apólice. 
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o 
tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas. 
5.2.1 . Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, 
poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia. 
5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum 
valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser 
garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de 
antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução 
proporcional dos juros pactuados. 
5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas 
parcelas coinddir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá 
ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. 
5.5. A Sociedade Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao 
tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 05 (cinco) dias 
úteis, em relação à data do respectivo vencimento. 
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6. VIGÊNCIA 

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice 
a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no 
contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais 
de cada modalidade contratada. 
6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado 
na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições 
Especiais da respectiva modalidade. 
6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato 
principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela 
seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a 
seguradora emitir o respectivo endosso. 
6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que 
serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se 
faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais 
modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por 
meio da emissão de endosso. 

7. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO 

7.1 . A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para 
cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem. 
7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão 
ser apresentados para efetivação da Reclamação do Sinistro. 
7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar 
documentação e/ou informação complementar. 
7 .3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada 
durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais; 
7.4. Caso a Seguradora c.onclua pela não caracterização do sinistro, comunicará 
formalmente ao segurador, por escrito, sua negativa de indenjzação, apresentando, 
conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada. 

8. INDENJZAÇÃO 

8.1. Caracterizado o sirustro j a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, 
até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, 
conforme for acordado entre as partes: 
1 - realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal , de forma a lhe dar 
contínuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou 
li - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados 
pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice. 
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação: 
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8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato 
principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data 
de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do 
sinistro. 
8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de-
30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil 
subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências. 
8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de 
reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua 
contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão. 
8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os 
saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização 
do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do 
pagamento da indenização no prazo devido. 
8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da 
apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado 
obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago. 

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES 

9.1. O não pagamento das obrigações pecurnanas da seguradora, inclusive da 
indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para 
pagamento da respectiva obrigação, acarretará em: 
a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso 
de indenização, a data de caracterização do sinistro; e 
b) incidência de juros moratórias calculados "pro rata temporis", contados a partir do 
primeiro dia posterior ao término do prazo fixado. 
9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - fndice de 
Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação 
positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de 
pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva 
liquidação. 
9.3. Os juros moratórios, contados a partír do primeiro dia posterior ao término do 
prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em 
vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. 
9.4. O pagamento de valor,'3s relativos à atualização monetária e juros de mora será 
feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, 
juntamente com os demais valores devidos no contrato. 

10. SUB-ROGAÇÃO 

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo 
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tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o 
tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro. 
10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do 
segurador, os direitos a que se refere este item. 

11 . PERDA DE DIREITOS 

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das 
seguintes hipóteses: 
1 - Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro; 
li - Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de 
responsabilidade do segurado; 
Ili - Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que 
tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da 
seguradora; 
IV - Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo 
segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro; 
V - O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no 
contrato de seguro; 
VI - Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou 
omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação 
de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da 
proposta; 
VII - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco. 

12. CONCORR~NCIA DE GARANTIAS 

12.1 No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada 
uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a 
seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais 
participantes, relativamente ao prejuízo comum. 

13. CONCORR~NCIA DE APÓLICES 

13.1 É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade 
para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares. 

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA 

14.1 . A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos 
seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do 
sinistro conforme item 7.4. destas Condições Gerais: 
1 - quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente 
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realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da 
apólice; 
li - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem; 
Ili - quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de 
garantia da apólice; 
IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja 
vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for 
extinta, para os demais casos; ou, 
V - quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em 
contrário nas Condições Especiais. 
14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta 
garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em 
consonância com o disposto no parágrafo 4° do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua 
extinção se comprovará, além das hipóteses previstas o item 14.1 , pelo recebimento 
do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei Nº 8.666/93. 

15. RESCf SÃO CONTRATUAL 

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato , a qualquer tempo, por iniciativa 
do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca , deverão ser 
observadas as seguintes disposições: 
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do 
prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido; 
15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora 
reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a 
seguinte tabela de prazo curto: 

Relação a ser aplicada 
sobre a vigência 
original para obtenção 
de prazo em dias 
15/365 
30/365 
45/365 
60/365 
75/365 
90/365 
105/365 
120/365 
135/365 
150/365 
165/365 

Relação a ser aplicada 
sobre a vigência 

% Do Prêmio original para obtenção % Do Prêmio 
de prazo em dias 

13 195/365 73 
20 210/365 75 
27 225/365 78 
30 240/365 80 
37 255/365 83 

40 270/365 85 
46 285/365 88 
50 300/365 90 
56 315/365 93 
60 330/365 95 
66 345/365 98 
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180/365 70 365/365 100 

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá 
ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior. 

16. CONTROVÉRSIAS 

16.1. As controvérsias surgidas na apl icação destas Condições Contratuais poderão 
ser resolvidas: 
1- por arbitragem; ou 
li - por medida de caráter judicial. 
16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula 
compromissária de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo 
segurado por meio de anuência expressa. 
16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se 
comprometendo a resolver todos os seus litígios com a Seguradora por meio de 
Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas 
pelo Poder Judiciário. 
16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 
1996. 

17. PRESCRIÇÃO 

17.1 Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei. 

18. FORO 

18.1 As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do 
domicílio deste. 

19. DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. 
19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas 
para tal fim neles indicadas. 
19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo 
ou recomendação à sua comercialização. 
19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a 
apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br. 
19.5. A situação cadastra, do corretor de seguros pode ser consultada no site 
www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, 
CNPJ ou CPF. 
19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto. 
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19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o 
território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou 
Particulares da Apólice. 
19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas 
efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora. 
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PREZADO SEGURADO F JNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA 

Encaminhamos anexa a Ap · uce Digital da BMG Seguros S.A., documento emitido conforme os mais rígidos 
critérios de segurança em aJtenticação e certificação digital existentes no mercado. 

BMG SEGUROS S.A. 

T(TULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA 

Nº Apóli ·e: 017412020000107750007863 • ENDOSSO 0000000 
Controle Interno: 18128 

Data da publicação: May 25 2020 12:59AM 
P blicado por: Seguradora BMG SEGUROS S.A. 

CNPJ 19.486.258/0001-78 

Documento eletrônico digitalmente assinado por: 

•>ptrado 
revogado IIJo r""'{ledo 

Documento eletrônico assinado di~ talmente conforme MP nº 2.200-2/2001 , que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras 
• ICP - Brasil por: Signatários(as): 

JORGE LAURIANO NICOLAI SAN' ANNA Nº de Série do Certificado: 22CB03ABBE7E18D3 Data e Hora Atual May 25 2020 12:59AM 

RENATA OLIVER COUTINHO Nº e S(!rie do Certificado: 4AC938CF203FFB5A Data e Hora Atual May 25202012:59AM 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a Medida Provisóna nº 
2.200-2, de 24 de agosto de 2001 com força de lei, que assim dispõe: 

Art 1° - Fica instituída a lnfra-Estn ura de Chaves Públicas Brasileira • ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a 
validade jurídica de documentos e n forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados 
digitais, bem como a realização dt transações eletrônicas seguras. 

ós sete dias úteis da emissão e ·este documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretam 
SUSEP - www.susep.gov.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

P O R TA R I A NQ 270 / 2020 - SEMSA 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Macapá e pelo 
Regimento Interno da Secretaria Municipal de Saúde e, 

RESOLVE: 

Art. 1~ NOMEAR os servidores abaixo para, compor a com1ssao 
técnica, responsável pelo recebimento de materiais necessários para o 
combate do CORONAVIRUS. 

• Felipe Santos Pereira 
• Raissa Mara De Siqueira Pinto 

Erison Silva Freitas 

Art. 2~ A designação a que se refere o caput do artigo anterior não 
se reverterá em vantagem financeira para nenhum dos servidores elencados. 

Art. 3~ Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogadas as disposições em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Gabinete da Secretária Municipal··de Sãúde, em 26 de maio de 2020. 
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GISELA CE~RA A A ES MORAES 

Secretária Municipal de Saúde 
Decreto nº 2021/2020/PMM 



MUNICÍPIO DE MACAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MU ICIPAL DE AÚDE 

Ofício Nº 1151 /2020 
GAB/SEMSA/PMM 

Macapá/AP, 
28 maio de 2020. 

A Sua Senhoria, 
CARLOS MICHEL MIRANDA DA FONSECA 
Secretario Municipal de Administração - SEMAD 

Senhor Secretário, 

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em formato original para fins de Publicação 

no Diário Oficial do Municipio. 

• Portaria nº 265/2020 - SEMSA 
• Portaria nº 266/2020 - SEMSA 
• Portaria nº 270/2020 - SEMSA 

Sendo o que se me apresenta externos a Vossa Senhoria manifestações de apreço. 

Atenciosamente, 
- · ··· ·-
Confere 

com original 

Fls. -----

Avenida General Osório, 365 - Centro- Macapá- Amapá Fone: (96) 98802-8122 Site: www.macapa.ap.gov.br 
semsa@macapa.ap.gov. br 

... Seb~ 

• ;1 ,. 
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,. 
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PREFEITURA 
MACAPA 



29/05/2020 Re: solicita publicação de minuta de portarias - rnadusofiacoelho@bol.com.br - BOL Maíl 

Re: solic ita publicação de minuta de portarias 
Oe: gestao@macapa.ap.gov.br 

Para: madusofiacoelho@bol.com.br 
Cópia: 

C6pla oculta: 
Assunto: Re: solicita publicação de minuta de portarias 

Enviada em: 28/05/2020 J 11 :46 
Recebida em: 28/0612020 l 11 :56 

oficio 1151.pdl 828.32 KB 

Bom dia, 

Recebido e encaminhado. 

Anny Kelly Santos 

Chefe de Gabinete 

Em 2020-05-28 10:39, madusoflacoelho@bol.com.br escreveu : 

j bom dia 

Confere 
com original 

Fls. ____ _ 
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11 Imprimir Recibo 1 li 1 Página Pnncip!JL --
Presidência da República 

m 
,{,e.-Imprensa Nacional 

"'- ,,, FLS-- -Envio Eletrônico de Matérias c:J o 7j 
Comprovante de Recebimento O,. = RUB -

~/ ~.,. ---1808 

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de 
matérias com as seguintes características: 

Data de envio: 01/06/2020 11:33:38 
Origem do Oficio: Prefeitura Municipal de Macapá 
Operador: IVAN ANTONIO FEITOSA JUNIOR 
Ofício: 5871870 
Data prevista de publicação: 02/06/2020 
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3 
Forma de pagamento: A Faturar 

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício 
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação 
de matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias 

Sequencial Arquivo(s) MOS Tamanho Valor {cm) 
EXTRATO DO CONTRATO N 014_2020_ACTMED 142543974913d5a3 R$ 12675095 COMERCIO IMPORTACAO LTDA_DISPENSA DE 00c69986efef8d40 15,00 495,60 LICITACAO N 04_2020.rtf 

TOTAL DO OFICIO 15,00 R$ 
495,60 

01/0 /2020 



• PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

/ SIC. ____ \ 

FLS. j "' 
RUB & 

Oficio nº 1168/2020 • GAB/SEMSA/PMM 

Ao llm.0 Sr. 

Macapá-AP, 01 de Junho de 2020 

CARLOS MICHEL MIRANDA FONSECA 
MO. Secretário Municipal de Gestão 

Senhor Secretário, 

Com os nossos cordiais cumprimentos com as honras de estilo, encaminhamos para a devida 
publicação no 0iãrio Oficial do Municipio de Macapã-DIOM, os extratos conforme abaixo: 

Extrato do Contrato nº 012/2020 e Termo de Dispensa nº 006/2020-SEMSA/PMM em nome 

da Empresa UNE ARQUITETURA E ENGENHARIA L TDA - EPP. 

Extrato do Contrato nº 013/2020 e Termo de Dispensa nº 007/2020-SEMSA/PMM em nome 
da Empresa R. DO NASCIMENTO UMA EIREU. 
Extrato do Contrato nº 014/2020 e Termo de Dispensa nº 004/2020-SEMSA/PMM em nome 
da Empresa ACTMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO MATERIAL MÉDICO LTDA. 

Atenciosamente, 

Av. General Osório, 365 - Laguinho - Macapá-Amapá 

(i www.macapa.ap.gov.br 0 orefe ,turad~M•ra 



AOGA B 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

As. -----:. 

Retomo o autos contendo as formalizaçõe solicitadas. a oportunidad . ugenmo o 
en aminham nto dos autos à Controladoria Geral do Município para análi . parecer e 
publicação dos auto no portal da transparência do município. 

(' e. 
FLS __ -Jr-?-2-=-
RUB~ 

01 de Junh de 2020. 

Av. General Osório, 365 - Laguinho - Maca pá-Amapá 

.. Prefeito "-~-J Empreendedor 



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
Publicado em 02/06/2020 1 Ed1çao 104 1 Seçao 3 1 r ""', .2-:· 

Órgão: Prefeituras/Estado do Amapá/Prefeitura Municipal de Macapâ 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 014/2020 - SEMSA/PMM. CONTRATANTE: O MUNICiPJO DE MACAPÂ por 
intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPÁ). 
CNPJ nº 18.604.334/0001-30, com sede na Av. General Osório, 365. Bairro Julião Ramos (Laguinho), CEP 
68908-180. Macapá-AP. neste ato representado por sua Secretária. GISELA CEZIMBRA TAVARES MORAES. 
RG nº 07131869-09-BA e CPF nº 821.490.895-72, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 
2 021/2020-PMM. CONTRATADO: ACTMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO MATERIAL MÉDICO LTDA, CNPJ n.0 

18.040.837/0001-20. OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL. POR 
DISPENSA DE LICITAÇÃO. DE CONJUNTOS COMPLETOS (KITS) DE TESTES RÁPIDOS PARA DIAGNÓSTICO 
CLÍNICO DE COVID-19 (CORONAVÍRUS SARS-COV-2), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE 
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. FUNDAMENTO LEGAL: Em 03 de fevereiro de 2020 o 
Governo Federal publicou a Portaria nº 188/2020 e Declarou Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo Coronavirus. Em 06 de fevereiro 
de 2020, o Governo Federal publicou a Lei nº 13.979/2020, Processo nº 01852/2020-SEMSA/PMM. 
referente a Dispensa de Licitação nº 004/2020-SEMSA/PMM. Valor Global: O valor atribuido ao presente 
Contrato está estimado no valor global de R$ 2.350.000.00. Vigência: O presente contrato terá vigência de 
30 (trinta) dias. podendo ser prorrogado, não ultrapassando 06 (seis) meses, nos termos do artigo 4"-H da 
Lei n· 13.979/2020. Data de Assinatura: 22.05.2020 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2O2O-SEMSA/PMM 

Fica dispensada de Licitação a despesa abaixo especificada. cujo objeto é a AQUISIÇÃO 
EMERGENCIAL. POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. DE CONJUNTOS COMPLETOS (KITS) DE TESTES RÁPIDOS 
PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE COVID-19 (CORONAViRUS SARS-COV-2). VISANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MACAPÁ. em consonãncia com a 
Federal de 1988, Lei 13.979/2020 e Lei n· 8.666/1993 e Decreto nº 1.902/2020-PMM. Contrato Nº 
014/2020 - SEMSA/PMM. Nome do Credor· ACTMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO MATERIAL MÉDICO LTDA. 
CNPJ: 18.040.837/0001-20. Endereço: Praça Miguel de Cervantes. nº 60, SL 1601. Ilha do Leite. Recífe-PE. 
Valor. R$ 2.350.000,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta mil reais). 

Este conteüdo não substrtlll o publicado n~ ver.;ão certificada 



ÀCOGEM 

PREFEITURA MUNICIPAL OE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE 

Encaminho os autos à Controladoria Geral do Município para análise, parecer técnico e posterior 
publicação dos autos no Portal da Transparência. 

02 de Junho de 2020. 

Av. General Osório, 365 - Laguinho - Macapá-Amapá 

uniceí 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA 

Parecer nº/ano: 0111/2020 1 Processo nº/ano/UG 1 01852/2020-SEMSA 1 SIC nº. 1 242252 
Reauerente: SECRETAHIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA 
Favorecido: ACT MED COMERCIO IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO L TOA 
Assunto Análise do process de aquisição emergencial, por dispensa de licitação, de conjuntos completos 

(kits) de testes rápi ias para diagnóstico clínico de COVID-19 (coronavírus SARS-CoV-2), visando 
atender as necessi ades da rede municipal de saúde do município de Macapá. Conforme Contrato 
n.º 014/2020-SEM A, com vigência de 30 (trinta) dias a contar do dia 22/05/2020. Notas de 
empenho n.º: 522001/2020 Vir. R$ 1.998.765,00 e N. 0

: 522002/2020 - Vir R$ 351.325,00. 
Valor: 1 R$ 2.350.000,00 (dois milhões trezentos e cinquenta mil reais) 
Fundamentação CF/88, Lei nº 13.979/2020, Lei nº 8.666/93, Decreto Federal nº 7 .892/13 e Decreto 
Legal: nº 1.902/2020-PMM. 
Mês de Referência: 30 dtas, a partir de 22/05/2020. 
Fiscal do Contrato Feli e Santos Pereira, Raissa Mara de Siqueira Pinto, Erison Silva Freitas -

Portw ia nº 270/2020 - SEMSA. 

ENCAMINHAMENTO: AO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E 
r,oNTROLADORIA 
_,,. SINTESE DA DOCUMENTAÇÃO 
O presente processo foi analisado contendo 194 folhas, devidamente numeradas. 

DAS CONSTATAÇOES 
Em face da análise preliminar por esta Secretaria, constatou-se: 
01 SEM OCORRÊNCIAS 

DAS RECOMENDAÇOES: 
Diante do exposto, recomend mos que o processo seja encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde de 
Macapá - SEMSA, ressaltando que: 

Considerando que a ass natura do representante da empresa ACT MED apresentada no Contrato se 
01 trata de cópia, recomen a-se a juntada aos autos do documento com suas assinaturas originais, em 

observância ao rito do art 60, caput, da Lei nº 8.666/93. 

02 Recomenda-se que façam-se constar as assinaturas dos agentes responsáveis pela juntada dos 
documentos mencionado~ no check-list inicial, conforme Decreto nº 3. 010/17. 

03 Que seja providenciado a assinatura da Gestora da pasta nas notas de empenho às folhas 126/128. 
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ressaltamos que esta Secreta ria Municipal de Transparência e Controladoria, tem como uma de suas 
funções, avaliação da leg lidade dos atos e dos processos administrativos. Abstendo-se dos 

,pectos que exijam exerc cio de competência e discricionariedade administrativa do Gestor da 
h'asta. 

Data da Análise: Macapá-AP, 16 de junho de 2020. Revisado em: 16/06/2020. 
Analisado por: 

L.~~d, P.{i.za6et~ a11los Feli e . de foiW SulJNcl'ltlril de Auditoria 
Assessor Jurídic :> Setorial Sec. llull. dl Transp. , Cootrolll<loria 

Dec. 1.347/202(_) - PMM Dec. nº 1.35312020 • PMM 

' PARA MANIFESTAÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA 
DESPACHO Nº. 0115/2020 - ECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLARIA 
DESTINO: SEMSA/PMM 

Em face da Análise no que compete esta Secretaria, encaminhamos o Parecer nº. 0111/2020 -
SECRETARIA MUNICIPAL D TRANSPARENCIA E CONTROLARIA, e reconduzimos os presentes autos 
a essa Secretaria Municipal d( Saúde de Macapá - SEMSA/PMM para conhecimento e providências quanto 
as recomendações e posterior prosseguimento do feito. 

~ @ Macapá (AP), 16 de junho de 2020. 
lf.f,z,a6et lurik.9 Sak.91 .)antas t,:rJ.--m. 

SubNcfltlne de Auditoria -
Sec. llllln. de Transp. • Cootroladoria '6 As ..;i 

Dec. ,,. 1.353/2020 • PMM "ó,. 1 Geril' tf>. 




