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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ & " /
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ""x-_..._,..,,/

Memo. nº 133/2020 — DAFa/SEMSA/PMM Macapá/AP, 12 de Maio de2020.

A Ilustríssima Senhora,

GISELA ÇEZIMBRA TAVARES MQRAES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAPÁ - SEMSA/PMM

Senhora Secretária,

Diante da situação de emergência em Saúde Pública a qual vivemos no momento em virtude da Pandemia

decretada pela Organização Mundial de Saúde - OMS devido a disseminação mundial provocada pelo Novo
Coronavírus, SARS—CoVZ, causador da doença denominada de COVlD-19, é sai-aldo que vários estados e

municípios da federação brasileira se preparam para um aumento considerado no número de casos da

COVlD-19, onde poderá inclusive ocorrer o colapso do sistema de saúde por não conseguir suportar o
elevado número de doentes em função da estrutura que possui no momento.

Insta esclarecer que o item pretendido (IVERMECTINA 6 mg) está contemplado na Ata de Registro de Preço

nº 001/2020/DAF/SEMSA/PMM, celebrado com a empresa NEXT MEDICAL LTDA, com prazo de vigência até

23 de janeiro de 2021. No entanto, o quantitativo existente na presente Ata de Registro de Preço, solicitado
em 05 de maio de 2020, conforme o Memorando o nº 126/2020-DAF/SEMSA, até o presente momento não
foi entregue, pois o prazo de entrega é de imediato até 10 (dez) dias.

No entanto, devido a grande utilização do medicamento, em razão da disseminação do COVlD-19 no
Municipio de Macapá, o estoque de lVERMECTlNA 6 mg, após a distribuição diaria às Unidades Básicas

de Saúde — UBS, se encontra zerado. Ademais, o medicamento lVERMECTlNA 6 mg é imprescindível ao
tratamento contra o COVID-19, sendo que sua falta causa prejuízos a pessoas que necessitam de tal
medicamento para o tratamento do vírus.

Cabe ressaltar, que mesmo com prosseguimento do processo nº 01554/2020—8EltflSA/PMM SIC— 241093, 0

qual tem como objeto a aquisição de Medicamentos e Correlatos, entre eles a lVERMECTlNA 6 mg, a
entrega não imediata de tal medicamento, é prejudicial ao combate contra o COVªD-19.

Posto isto, o solicito a Vossa Senhoria que autorize a compra EMERGÉNCIAL de 56.000 (Cinquenta e
seis mil) comprimidos de (IVERMECTINA 6 mg), conforme Termo de Referência constante no
processo, para entrega imediata.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Na oportunidade informo ainda que os recursos necessários à execução desta reforma serão provenientes
dos repasses federais do Piso da Média Complexidade, Atenção Básica, Recursos Federal destinados ao
Covid-19 e/ou Tesouro Municipal.

Cedo de contar com seu apoio, reitero nossos votos de estima e apreço.

TO

COORD. DE ASSisrí' FA - ./SEMSA/PMM

DECRETO Nº 1479/2020 — CRF-349 -AP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE REFERENCIA

APROVO o presente Termo de Referêncla, com fundamento
na Leis nº 8.666/1993, 13.979/2020 e Decretos
regulamentadores vigentes e Dr creto 1711/2020-PMM.

Em, 4 «>?_/ 05 2020
') (WIEQGISELACEZ BRA AVARESMORAES

SECRETÁRIA MUNICIPAI DE SAÚDE DE MACAPÁ

DECRETO Nº 20: 1/2020 - PMM

1. DO OBJETO:

Aquisição MEDICAMENTO SOLIDO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPÁ, por
meio de Contratação EMERGENCIAL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento.

1.2 DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

ITEM DESCRIÇÃO APRESENT. UND QUANT.
Ol lvermectina 6mg.

UND COMPRIMIDO 56.000

2. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO

2.1 Como é do conhecimento de todos 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, provincia de Hubei, na China. Um novo coronavirus (COVID-19) foi identificado como o virus

causador, pelas autoridades chinesas em 7 de janeiro de 2020.

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

(2019-nCoV,

2.3 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

coronavirus responsável pelo surto de 2019,

2.4 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)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Em 19 de março de 2020 o Governo do Estado do Amapá publicou o Decreto nº 1413/2020 que Declarou

Estado de Calamidade Pública no Estado do Amapá.

2.1. A presente aquisição pela Administração Pública Municipal justifica-se pelo fato de que o Departamento

de Assistência Farmacêutica — DAFa, tem a finalidade a aquisição do Medicamento, e desta forma não tem

como neste momento fazer a sua dispensação de forma consciente e dentro da política que rege a

Assistência Farmacêutica, em virtude da grande demanda e utilização do medàeamento solicitado para o

tratamento do coronavirus (covid-19) nas Unidades Básicas de Saúde de Macapá

2.2. A Politica Nacional de Medicamentos tem como propósito precípuo garantir a necessária segurança,

eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população aos
medicamentos considerados essenciais.

2.3. Essa política fortalece os princípios e diretrizes constitucionais, legalmente estabelecidos, explicitando,

além das diretrizes básicas, as prioridades a serem conferidas na si:-a implementação e as

responsabilidades dos gestores do Sistema Único de Saúde — SUS na sua efetivação. As ações

direcionadas para o alcance desse propósito serão balizadas pelas diretrizes a seguir: l Adoção da Relação

Nacional de Medicamentos Essenciais — RENAME. l Reorientação da Assistência Farmacêutica. l

Promoção do Uso Racional de Medicamentos. ] Garantia da Segurança, Eficácia e Qualidade dos
Medicamentos.

2.5 No Municipio de Macapá foi publicado 0 “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 REPERCUSSÓES 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”.

2.6 A presente aquisição pela Administração Pública Municipal justifica-se pelo fato de que nosso

Planejamento de utilização de insumos não contava com uma PANDEMIA, o que leva a uma crescente

utilização dos produtos existentes na Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - CAFa.

2.7 Vale ressaltar, que o item pretendido (IVERMECTINA 6 mg) está contemplado na Ata de Registro de

Preço nº OOi/2020/DAF/SEMSA/PMM, celebrado com a empresa NEXT MEDICAL LTDA, com prazo de

vigência até 23 de janeiro de 2021. No entanto, o quantitativo existente na prezª-sente Ata de Registro de
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ -.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ' -...._/

Preço, já solicitado, até o presente momento não foi entregue, pois o prazo de entrega é de imediato até
10 (dez) dias.

2.8 Devido utilização do medicamento, em razão da disseminação do COVID—19 no Municipio de Macapá, o

estoque de IVERMECTINA 6 mg, após a distribuição diária às Unidades Básicas de Saúde — UBS, se

encontra zerado. Ademais, o medicamento IVERMECTINA 6 mg é imprescindível ao tratamento contra o

COVID—19, sendo que sua falta causa prejuízos a pessoas que necessitam de tal medicamento para o

tratamento do vírus, sendo imprescindível sua aquisição e entrega imediatas.

2.9 Cabe informar, que mesmo com prosseguimento do processo nº 01554/2020-SEMSA/PMM SIC-

241093, 0 qual tem como objeto a aquisição de Medicamentos e Correlatos, entre eles a IVERMECTINA 6

mg, a entrega não imediata de tal medicamento, é prejudicial ao combate contra o COVID-19.

3 - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA SOLUÇÃO APRESENTADA

3.1. Como dito acima, a nova enfermidade não tem precedentes na história e nenhum estudo cientifico foi

capaz de apresentar soluções, além do isolamento social e uso de máscaras, para conter a disseminação e
agravamento do quadro.

3.2. Também em face da grande busca de atendimentos nas Unidades Básif'3as de Saúde — UBS por

pessoas suspeitas com COVID—19 se faz necessário o uso do medicamento IVERMECTINA 6mg.

4 - REQUISITOS DE 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 crrintratação 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

caracteristicas do produto ofertado, bem como, a disponibilização de prospectos e/ou amostras.

4.5. A proposta deverá abranger todos os custos que direta ou indiretamente incidam na contratação,

implicando em plena aceitação, por parte do fornecedor, das condições estabeleodas neste instrumento.

4.6. O produto ofertado deverá obrigatoriamente possuir Cadastro/Registro ANVISLA.

Av. General Osório, 365 -— Laguinho — Macapá— Amapá
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

4.7. Comprovação de Registro ou Inscrição do fornecedor no Conselho Regional de Farmácia da sede da

empresa.

4.8. Comprovação de que possui em seu quadro, profissional farmacêutico devidamente inscrito no

Conselho de Classe correspondente.

4.9. 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 creditado em favor da empresa por meio de ordem bancária em entidade bancária

indicada em sua proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e da

conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dia corridos,

contados a partir do recebimento definitivo dos produtos, após o aceite e atesto por servidor/comissão

designado para esse fim, observadas todas as retenções tributárias e/ou comprovação do recolhimento das

contribuições sociais e comprovação da Regularidade Trabalhista, quando foro caso.

52. O fornecedor deverá emitir nota fiscal/fatura em nome do Fundo Municipal de Saúde do Municipio 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 a 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 ficara 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.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 a 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 a 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 muitas e/ou

indenizações impostas pela contratante.

5.10. 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.

6 - DAS OBRIGAÇÓES 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 () dire-ito da ampla defesa.

6.8. Efetuar as retenções tributárias, quando cabível.

6.9. Manter registro das ocorrências irregularidades constatadas durante a Vagência da ata e contrato

correspondente.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

7 - DAS OBRIGAÇÓES 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 a 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 denúncia a Administração de qualquer ato de irregularidade praticado por servidor que

frustre ou dificulte o cumprimento de suas obrigações.

8 - DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto deste Termo de Referência.

9 — DA ESTIMATIVA DOS PREÇOS

9.1. A estimativa de preços será realizada com propostas dos fornecedores, conf-arme dispõe o artigo 4º-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.

Av. General Osório, 365 — Laguinho — Macapá— Amapá
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIOS

10.1. Os recursos necessários a cobertura da despesa estão devidamente cont-.signados no orçamento da

Secretaria Municipal de Saúde, por meio da rubrica de Plano ENFRENTAMENTO E RESPOSTA RÁPlDA A

PANDEMlA DO COVlD—19 - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE.

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 ASSíSIêITCIE-l 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.

11.2. O prazo para entrega do objeto será imediato, após o 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 substituídos no prazo de

02 (dois) 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 05 (cinco) 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 foro caso.

11.6. Na hipótese de a verihcação 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.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

11.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilsªdade da contratada pelos

prejuizos resultantes da incorreta execução do contrato.

12 - DO PRAZO DE VALIDADE DO MATERIAL

12.1. O prazo de validade dos medicamentos 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$ 176.000,00 (cento e setenta e seis 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 vicios

redibitõrios, 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 8666/1993.

13.5. A execução do contrato e a respectiva prestação dos serviços serão acompt-iinhadas 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 caracteristicas proposto pela CONTRTADA em sua proposta inicial, para fins de liquidação

e pagamento.

Av. General Osório, 365 — Laguinho — Macapá— Amapá
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1362. 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 a 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 Fiscai 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.

14 - DAS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

14.2. Inexecutar 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 ficara sujeita, sem

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

14.9. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuizos significativos para

a Contratante.

14.10. 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 prejuizo

da aplicação das correspondentes penalidades oriundas da rescisão.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ & ' /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -
14.11. A partir do 5o dia de atraso, a Administração Municipal poderá recusar o objeto contratado, ocasião

na qual será cobrada a multa relativa a recusa e não mais a multa daária por atraso, ante a

inacumulabilidade da cobrança.

14.12. Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-ã multa de 10% (dez porcento) 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, por prazo não

superior a 02 (dois) anos, nos termos da lei 8666/93.

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, lll e N da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

l. Tenha sofrido condenação dennitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de

quaisquer tributos.

ll. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação.

lll. 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—ã em processo administrativo que

assegurará o contraditório e a ampla defesa a 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 a Administrg-Ição, observado o principio

da proporcionalidade.

Av. General Osório, 365 — Laguinho — Macapá— Amapá
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 foro caso.

15. DISPOSIÇÓES GERAIS

15.1. Nos termos do art. 55, êZº da Lei nº 8666/1993, as partes elegem o foro da cidade de Macapa/AP,

para dirimir eventuais conflitos que possam surgir durante a execução do ajuste, salvo o disposto no êôº 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 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 valor inicial atualizado do

contrato e/ou termo equivalente, nos termos do artigo 4-l da Lei nº 13.979/2020.

15.4. O Fornecedor deverá adotar medidas de execução do objeto deste Termo de Referência de forma

imediata da quantidade total do medicamento, após o recebimento da Nota de Empenho.

Macapá/AP, 12 de maio de 2020.

RAissíMâ'PrNro
COORD. DE ASSISTF ' " .r—EMSA/PMM

DECRETO Nº 1 ;179/2Q20 — CRF—349 -AP
/

Xx .ª
t
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MUNICÍPIO DE MACAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A CAFA/SEMSA

Encaminho o Processo nº 02064/2020/SEMSA/PMM — SIC 242846, para realização de
cotação de preço, mapa comparativo de preços, bem como elaboração de justificativa para a
contratação.

Macapá-AP, 12 de maio de 2020.

GISELA CEZI

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

“ Q &
, aé/ÉATWÁRAÉÉÉE MORAES
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A Empresa:

M U N IC I Iª I O DE MACAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COTAÇÃO DE PREÇOS

Endereço:

Contato:

OBJETO: Aquisição de 56.000 (cinquenta e seis mil) comprimidos de Ivermectina 6mg, por dispensa de

licitação, para atender as necessidades das Unidades de Saúde de Macapá que atendem pacientes
suspeitos de Síndrome respiratória aguda e COVlD-19, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO
VALOR

UND QUANT' UNITARIO R$ VALOR TOTAL R$

01 lvermectina Bmg. COMPRIMIDO 56.000

Solicitamos, ainda, que conste na proposta as seguintes informações:

WPF-'“)???“

Validade da proposta, preferencialmente, não inferior a 90 (Noventa) dias
Carimbo e assinatura do Representante Comercial da Empresa;
Endereço, contato, e CNPJ da empresa.
Data de emissão da proposta.
Prazo de entrega: Imediata.

Encaminhar a proposta para o endereço: Av.: General Osório, nº 365, Bairro Julião Ramos
(Laguinho), 2” Andar, Gabinete da Secretaria.

Macapá, 12 de Maio de 2020.

Avenida General Osório, 365 — Centro— Macapá— A pá Fone: (96) 98802-8122 Site; wwwmacapaap.gov.br
semsaâmacapaapgovbr
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MUNICÍPIO DI? MM,?APÁ ,
PRM-”EITURA MUNICIPAL DE MACAPA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Solicitamos através deste a apresentação de sua proposta de valores referente ao pedido de cotação
anexo ao email o mais breve possível por ser caráter de urgência.

Agrademos sua atenção e estamos no aguardo.

SEMSA/PMMM

anderson20a©hotmaiLcom

Leovictormelo©prosaudedistribuidora.com.br

x—medicfãªhotmail.combr

matriz©equinociohospítalar.com.br

cassiosobrinho©hotmaíLcom

licitanextmedica!©qmaii.com

brasilcontabil©brasiicontabil.com.br

Avenida General Osório, 365 — Centro— Macapá— Amapá Fone: (96) 98802-8122 Site: wwwmacapaap.govbr
semsa©macapa.ap.gov.br

' Píefaito
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Email — lvan Junior ADMINISTRAÇÃO — Out—eok

,O Pesquisar $$$
“...,; ºs) .. _;

*) REÉpOPdGI' V E] Excluir Eº Arquivar Q) Lionietr -nico V ©” Li par É? M'oveféãea"?

“x.
RES: COTAÇÃO DE PREÇOS

Cássio F S Sobrinha <cassiosobrinho©h0tmaiLc
om>

(Jua, U,."GSÃZLÉ lí) HAL-

Para; Você

PROPOSTA SEMSA 13052020. ..
.U ªi “nãº

Segue proposta em anexo, conforme solicitado, resºaltanr » a forma de pagamento.Att.

» Farma Emmy
CASSSO SOBRíNl-K)

““““—WW .

De: ivan Juniºr ADMINISTRAÇÃO
Enviadozterça—feifa, 12 de maio de 2020 14:44

Para: angerSQnZOa©hggmaílgom; Leovictormgigêãraqgggw distrib i r Lamim-£
mmmevnggmªnçºmm; maqmm MW.-»:: Wªrez—mamm-
Iiciganggtmggicgléâgmailrgm; bragilçgngaºil©brasik ' ê,-al.com,gr
Assunto: COTAÇÃO DE PREÇOS

Sois

Solicitamos através deste a apresentação de sua proposta de valores referente ao
pedido de cotação anexo ao email o mais breve possiveã por ser caráter de urgência.

Agrademos sua atenção e estamos no aguardo.

SEMSA/se SEMSA/PMM

fa“r$: nª fc J
https ://Outlook.live.com/maÍIlº/inbox/id/AQMkADAwATYwMAItOGZiOSOyYTBjLTAWAiOwMAoARgAAAZXBthS-ªqJGuJ7VZfOZk3MHAJdkFaiZWHF. , , 1/1



&; “Pró sªúde “ªº SAUDE DISTRIB DE MEDICAM TDS |'/a i s 1 r i b u i d a r a PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIR

CNPJ.: 21.297,758l0001-03 Insc. Estadual.

FONE.: 61 3044-3250 FAX.: 61 3044-3250

Orçamento nº 0038436 13/05/2020 09:37:32
Cliente ........ : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAPA

Endereço....: AV GENRAL OSORIO, 365 Bairro...: JULIAO RAMOS

Cidade ........ : MACAPA — AP - CEP.: 68908-180 — Fone.: 96—9971—3850

CNPJ/CPF : 18.604.334/0001-30 Isnc. Est...: ISENTO

: 0770078600117
QD 2, LT, 49 51 53 E 55, SETOR INDUSTRIAL (CEILANDIA - BRASILIA - DF - CEP. 72265—020

Código Qtd UN Descrição Marca Pço. Unit Sub Total

0001608 56.000 COMP IVERMECTINA 6MG (GENERICO) VITAMEDII) 0,96 & 53760,00

TOTAL.: 53760,00

> VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS
> ESTOQUE SUJEITO A ALTERAÇÃO QUANDO DO FECHAMENTO DO PEDIDO
> SUJEITO A ANALISE DE CREDITO PARA COMPRAS A PRAZO
> CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIA EIOU CONFORME NEGOCIADO >

Banco: Banco do Brasil

Agencia: 1235-1
C/Corrente: 101971-6

FRENTE: CIF
ENTREGA: IMEDIATA

ATENCIOSAMENTE;

PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI

LEOVICTOR VIEIRA DE MELO TAVARES

FONE.: 61 3044-3250
CELULAR.:61- 99660-9281
E_mai|
leovictor.melo©prosaudedistribuidora.c
om.brl SKYPE.:

Leça Áfm— far,—3, ob; Mt./vô [TEL/(5,055
PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI—ME

CNPJ: 21 .297.758/0001-03
LEOVICTOR VIEIRA DE MELO TAVARES

RG: 6164919 SSP/GO instrução wo em
CPPtsobonº.701.338.961-7O 21 297.758/0091m

PROCURADOR PRO SAUGE DISTRISÚIDORA
* Dã ªEDIC/WEIITOE
Guarita 02 Lote &? 61 83 e 66

Setor de IndustrIa
“:*.ILANW cap 72 255. 020Lí ami m DF



PROPOSTA DE PREÇO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO ANTECIPADO

BANCO: BRADESCO SA AGENCIA: 0523-1 CONTA164.17O - 7
PRAZO VALIDADE DA PROPOSTA DE 30 (TRINTA) DIAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.. PREÇOITEM DESCRIÇAO DO PRODUTO QUANTIDADE .
UNITÁRIO TOTAL

IVERMECTINA SMG COMPRIMIDO 56000 R$ 4,9Il R$ 274.400,00
1 PREÇO UNITÁRIO DO ITEM? quatro reais e noventa centavos

PREÇO TOTAL DO ITEM: duzentos e setenta e quatro mil_ qualr: vcentos reais

TOTAL = R$ 27440000

MACAPÁ - AP; 13 de maio de 2020

C F DE SOUSA SOBRINHO - ME

C F DE SOUSA SOBRINHO" ME

CNPJ: 05.932.395/0001-84

Av. FAB, Nª1070, Centro, Macapá —AP
Email: cassiosobrinho©hotmail.com

Fone: (96) 3223-9887



mmsmm LTDA _
RUA DAS mens, 985, SALAS A,:s», c amam *

, NEXT màógcAL_ ZERO,CEP=68903—396—MACAPÁ—AP,
* * * MAI-L: lidiªmextmedkªlêlgmaílmm

TEL.:(96) 3241—1210

* * mm %*
_ 0335951 —9 _ 32,582556/m01—29

_ mm: 51:14 Com Correm: sam-a
Aquisiçãode 56.000 (clnquenta e seis mil) mmgrimldns de Ivermectlna Sma, por dispensa de» licitªção, para atender as necessidades—dªs Unidades de

W de Mªcapá que atendem pªcientessuspeitos de Síndrome respiratória aguda e _COVID—IB, corriam: cândiçâasmuantidades & exigências
estabelecidas neste instrumento abaixo:

?“?“VEMÉWTT”,...... “m

' TADGS

IWWWARB .
1. mmmmm um“: vigor, especiafmante asda Lei &666/53 e suasªleerªçbesatá suma
datª. bem mudam conhecimento dª Mais de daístinóía via—proposta após a fªse de, «Mim, SALVO se o(s) W
Wil“ mms) de fªto superveniente“) Mªn! WMNS; *e acenou) pela Comissão êta—Licitação. _
lªmpamàmmmmelospmçnsim mªnªdasmfomedmemdúobietodestaliduçlmobeúwetvdoàs _
dn mama-uam am & estavel-ando que. cºm amªmenta, ªs nºrmªs ú: Asodaçso Brasileira de Normas Tmmem quam ”hmmm do mama. _ _
; * “em mudos—ms praças—todos“ msmª despesas mandarim na prestªção do sen/tw um.meaMMMnasaWdadnEdiw NWYW nom

RG?! unmqmrwmmaW

Páginnldel



W“ “5 ª v

PREFEITURA MU ICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

MAPA DE COMPARATIVO DE VALORES DAS EMPRESAS QUE APRESENTARAM SUAS PROPOSTAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (IVERMECTINA 6 mg) NECESSARIOS AO USO DO TRATAMENTO AO COMBATE AO CORONA VIRUS — COVID-19 NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ.

EMPRESA (01) EMPRESA (02) EMPRESA (03)

PRO-SAU DE DiSTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS NEXT MEDICAL LTDA C F DE SOUSA SOBRINHO —— ME

ESPECªF'ºAÇÓEª QTD “"º emm:211971551mm-93 CNPJ Nª:32.582.556f0001«20 CNPJ Nº: 053323951000144

VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
UNIT, (R$) TOTAL (R$) UNIT. (R$) TOTAL (R$) UNIT. (R$) TOTAL (R$)

IVERMECTINA 6 mg 56.000 COMPRIMTDO R$ 0,96 R$ 53.760,00 R$ 0,66 R$ 36.960,00 R$ 4,90 R$ 274.400,00
VALOR TOTAL EM R$ DAS EMP QESAS

Macapá/AP, 13 de maio de 2020.

RAÍSS MA 37? o

COORD. DE A SIST. F MSA/PMM

DECRETO Nºg1.179/2 0 — CRF-349 -AP
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MUNICÍPIO DE MACAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A presente aquisição tem como tem como objetivo as medidas de proteção para
o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância intrrnacional (ESPIN)
decorrente do Coronavírus (COVID—19).

Insta esclarecer que o item pretendido (IVERMECTNA 6 mg) está
contemplado na Ata de Registro de Preço nº 001/2020/DAF/SEMSJVPMM, celebrado
com a empresa NEXT MEDICAL LTDA, com prazo de vigência ate' 23 de janeiro de
2021. No entanto, o quantitativo existente na presente Ata de Registro de Preço,
solicitado em 05 de maio de 2020, conforme o Memorando o nº 126/2020-
DAF/SEMSA, até o presente momento não foi entregue, pois o pra/.o de entrega é de
imediato ate' 10 (dez) dias. No entanto, devido utilização do medicamento, em razão da
disseminação do COVlD—19 no Município de Macapá, conforme informação da
Coordenadora de Assistência Farmacêutica/SEMSA/PMM, o estoque de
IVERMECTINA 6 mg, após a distribuição diária às Unidades Básicas de Saúde — UBS,
se encontra zerado nos dias 12 e 13 de maio de 2020. Ademais, o medicamento
IVERMECTINA 6 mg é imprescindível ao tratamento contra o COVID-19, sendo que
sua falta causa prejuízos a pessoas que necessitam de tal medicamento para o tratamento
do vírus.

Como o presente caso trata—se de uma situação de emergência diante da
declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) da pandemia «Io COVID—19, em
virtude da rápida difusão do Vírus por vários países, torna-se imprescindível a aquisição
do medicamento em tela com entrega imediata, de acordo com o tópico 11.2 do
Termo de Referência.

Assim, a única proposta que está de acordo com o Termo de Referência em
relação à entrega do medicamente com as condições expostas pela Administração
Pública é a empresa PRÓ SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS.

Cabe ressaltar, que mesmo com prosseguimento do procesº-o nº 01554/2020—
SEMSA/PMM SIC- 241093, 0 qual tem como objeto a aquisição de Medicamentos e
Correlatos, entre eles a IVERMECTINA 6 mg, a entrega não imediata de tal

Avenida General Osório, 365 — Laguinho— Macapá— Amapá
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MUNICÍPIO DE MACAPÁ ,
PREFEÍTURA MUNICIPAL DE MACAPA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

medicamento, é prejudicial ao combate contra o COVlD-19, tendo em vista a falta no
estoque, como já exposto.

A presente contratação está amparada pelo disposto pela Lei Federal nº 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de
2020, assim como no Decreto Legislativo (PDL) 88/2020, que declara o estado de
calamidade pública por causa da pandemia causada pelo novo Coronavírus, bem como

nos Decretos nº 1692/2020 — PMM, de 18 de março de 2020, que declarou Situação de
Emergência no Municipio de Macapá e nº 1.711/2020, de 23 de março de 2020, que
declarou Estado de Calamidade Pública.

A contratação ocorrerá por meio de dispensa de licitação, art. 4º, da Lei Federal
nº 13.979/2020, em virtude da situação emergencial, o quantitatix o pretendido está
devidamente justificado e e' o suficiente para atender as demandas imediatas

de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
(ESPIN ) decorrente do Coronavírus (COVID—19) para o mês de maiº/2020.

Desta forma, resta evidente o atendimento do que a Lei 13.97'9/2020, primando
pelo princípio da impessoalidade e isonomia.

Macapá/AP, 13 de Maio de 2020.

Avenida General Osório, 365 — Laguinho— Macapá— Amapá



Estoque de ivermectina do Departamento de Assistência Farmacêutica de Macapá (01/05 a 13/05 de 2020)

Data

01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05

13/05

Quantidade

21.593 21.593 21.593 25.893 15.920 7.468 6.252 5.848 4.648 4.648 3.148 O

RAÍSSA AhA 5. PI

COORD. DE ASS ST. FA M. EMSA/PMM

DECRETO Nº 1. 79/2 20— CRF—349 —AP



MUNICIPIO DE MACAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE

Em conformidade com art. 4º, da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020:

Art. 49 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 coronavirus de que trata
esta Lei.

& lº A dispensa de licitação a que se refere o caput desfãe artigo é temporária
e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavirus.

& 29 Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei
serão imediatamente disponibilizadas em sitio oficiai especifico na rede
mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das
informações previstas no é 39 do art. 89 da Lei nº 12.52 ª, de 18 de novembro
de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrig ão na Receita Federal
do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação
ou aquisição.

& 3º Excepcionalmente, será possivel a contratação de fornecedora de bens,
serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou
com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem
ou serviço a ser adquirido.

& 49 Na hipótese de dispensa de licitação de que tratar o caput, quando se
tratar de compra ou contratação por mais de um órgão ou entidade, o sistema
de registro de preços, de que trata o inciso ll do capuª. do art. 15 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, poderá ser utilizado.

é 59 Na hipótese de inexistência de regulamento especifico, o ente federativo
poderá aplicar o regulamento federal sobre registro de preços.

é 69 O órgão ou entidade gerenciador da compra estabelecerá prazo, contado
da data de divulgação da intenção de registro de preço, entre dois e quatro
dias úteis, para que outros órgãos e entidades manifestem interesse em
participar do sistema de registro de preços nos termos do disposto no é 49 e
no é 5da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos
contratos.

É de se inferir da transcrição acima que a dispensa de licitaçiªio, prevista no art.
4º da Lei 13.979/2020, e' destinada ao enfrentamento da emergência de saúde pública de

Avenida General Osório, 365 —— Laguinho— Macapá— Amapá
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MUNICÍPIO DE MACAPÁ ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

É de se inferir da transcrição acima que a dispensa de licitação, prevista no art.
4º da Lei 13.979/2020, e destinada ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei, estando o
caso em tela em conformidade com o diploma legal.

Ressalta-se que todos os ritos legais procedimentais se rão cumpridos e
respeitados, atendendo a todos os normativos pertinentes à matéria da contratação.

Macapá, 13 de Maio de 2020

RAÍSS M PINTO
COORD. DEA SIST. A ./SEMSA/PMM

DECRETON 1.179/ o —CRF-349-AP

Ratificamos a justificativa e AUTORIZAMOS a contratação por Dispensa de
Licitação, de acordo com a Lei 13.979/2020.

Macapá, 13 de Maio de 2020.

AVA ES DE MORAES
Secretária Municipal de Saúde - SEMSA/PMM

Decreto nº 2.021/2020-PMM

Avenida General Osório. 365 — Laguinho— Macapá— Amapá
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MUNICíPlO DE MACAPÁ

PREFEITURA MUNIClPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

A0 GAB/SEMSA/PMM

Retorno a Vossa Senhoria o processo 02064/2020/SEMSA/PMM — SIC 242846,
contendo as cotações de preços, mapa comparativo e justificativa da contraàação.

Macapá - AP, 13/05/2020

./SEMSA/PMM
— CRF —349 —AP

Avenida General Osório, 365 — Laguinho— Macapá— Amapá
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MUNICÍPIO DE MACAPÁ '
PREFEITURA MUNICiPAL DE MAQAPA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

A CP/SEMSA/PMM

Encaminho a Vossa Senhoria o processo Nº 02064/2020/S'ªíMSA/PMM -— SIC
242846 para dotação e indicação orçamentária, nos moldes do Art. 16 e 17 da Lei
Complementar nº 101/2000 e AUTORIZO a indicação no valor R$ 53.760,00 (cinquenta e três
mil e setecentos e sessenta reais).

Macapa - AP, 13/05/2020

(2,41%! WAWGISELA CEZIMB A TA ARES DE MORAES

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

Avenida General Osório, 365 — Laguinho— Macapá— Amapá
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MUNICIPIO DE MACAPÁ ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE X“—

AO DCC/ SEMSA

Encaminho os autos do Processo nº 02064/2020 ao DCC/SEMSA soIicitando

a juntada da minuta do termo de dispensa de licitação e seu respectivo extrato.

Macapá - AP, 13/05/2020

&. Q”
GISELACEZIMBR TAVA ES DE ORAES

Secretária Municipalde Saúde - SEMSA/PMM
Decreto nº 2.021/2020—PMM

Avenida General Osório, 365 — Laguinho— Macapá— Amapá
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MUNICÍPIO DE MACAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AO GAB/SEMSA

Encaminho o processo nº 02064/2020/SEMSA/2020 com Minuta do Termo de Dispensa
de Licitação, conforme solicitado.

Macapá—«=XP, 13 de maio de 2020.

«%%/ªí“1 ,, O MENDES ROCHA
Chefe da Divisão de Contratos e Convênios

Decreto nº 1 .869/2018-PMM

Pfefaito
— Empreendedor



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MINUTA DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº 02064/2020—SEMSA/PMM

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SÓLIDO (IVERMECTINA e mg) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MACAPÁ _ SEMSA/PMM

Contratante: MUNICIPIO DE MACAPÁ por Intermédio da SECRE'ªiªARlA MUNICIPAL DE
SAÚDE/SEMSA/PMM, por meio de sua Secretária, a Senhora GISELA CEZIMBRA TAVARESMORAES.

Contratada: EMPRESA PRO—SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, situada
na Quadra 2, Lote 49 51 53 e 55, SETOR INDUSTRIAL (CEILÃNDIA) -— BRASILIA/DF — CEP:72265-020.

Valor: R$ 53.760,00

Recurso Orçamentário: 02 37 01— FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — 33.90.3009 MATERIAL
FARMACOLOGICO 10.301.0007.1019.0000 ENFRETAMENTO E RESPOSTA RÁPIDA A
PANDEMIA DO COVID-19 ATENÇÃO BÁSICA

Justificativa: a presente solicitação tem como justificativa a necessidade de aquisição imediata
de medicamentos sólidos (IVERMECTINA) para auxiliar no tratamento contra o COVlD-19.

lnsta esclarecer que aquisição trata-se de uma situação de emergência diante da declaração da
Organização Mundial da Saúde (OMS) da pandemia do COVID—19, bem como do Decreto nº
1.711/2020—PMM e do Decreto nº 1692/2020 — PMM, em virtude da rápida difusão do vírus em
escala mundial, tornando-se imprescindível a contração dos serviços. Além disso, a escolha da
contratada se deu também em razão da entrega imediata do medicamente, pois o estoque de
IVERMECTINA 6 mg, após a distribuição diária às Unidades Básicas de Saúde — UBS, se
encontra zerado até a presente data.

Fundamento Legal: Art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020.

Macapá—AP, 13 de maio de 2020

GISELA CEZIM RA TAVARES DE MORAES

Secretária Municipal de Saúde — SEMSA

DECRETO Nº 2.021/2020-PMM
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GABINETE DA SECRETARIA =X FçaÁN «47"a“ M/
A ASSEJUR/SEMSA/PMM

Encaminho a Vossa Senhoria o processo nº 02064/202018EMSA/PMM — SIC
242846 para análise e emissão de parecerjurídico.

Macapá—AF”, 13 de maio de 2020.

Atenciosamente,

%QARWGISELA CEZIMB RES DE MORAES
Secretária Municipal de SAaúde de Macapá

Decreto nº 2.021/2020-PMM

Av. General Osório, nº 365, Bairro Julião Ramos — Macapá AP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER Nº 175/2020 — ASSEJUR/SEMSA/PMM
PROCESSO: Nº 02064/2020 — SEMSA/PMM — SIC Nº 242846
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — SEME-«A
ASSUNTO: COMPRA EMERGENCIAL DE IVERMECTINA óMG

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. LEI
8.666/1993. LEI 13.979/2020. CONTRATAÇÃO
EMERGENCIAL.

1 _ DO RELATÓRIO

Cuida—se de pedido formulado pela Diretora do CAPA/SE ªVISA, Sra. Raissa Mara

de Siqueira Pinto solicitando, em virtude da Pandemia ocasionada peão COVID-19, a compra

emergencial de Ivermectina 6mg.

A Diretora do Departamento informa em seu memorando inicial o

desabastecimento do medicamento em questão no dia 12 de Maio de 2020, o que justifica a

abertura deste processo administrativo.

Informa, ainda, que no dia 06/05/2020 encaminhou pedido de compra no total de

35.000 (trinta e cinco mil) comprimidos do fármaco, no entanto, até u presente momento não

houve entrega do mesmo por parte da Empresa NEXT MEDICAL LTDA.

Os autos vieram a esta assessoria instruídos com os seguintes documentos:
Capa;
Memorando nº 133/2020 — DAFA/SEMSA/PMM;
Minuta do Termo de Referência;
Despacho do GAB à Coordenadoria de Gestão e Planej amento/ SEMSA
solicitando a cotação de preços;
Pedido de Cotação de preços enviados por email a 07 (seu) empresas;

6. Respostas ao pedido de cotação encaminhados pelas :mpresas PRO- SAÚDE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS; NEXT MEDICAL LTDA; FARMA ºx
FRANCY; EQUINÓCIO HOSPITALAR LTDA;

7. Mapa comparativo de preços;
8. Indicação orçamentária;

AWP.»—

U]
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

9. Minuta do termo de dispensa de licitação;
10. Autorização da gestora da pasta;

ll. Encaminhamento à Assessoria Jurídica Setorial para análise e emissão de parecer
juridico

Notoriamente, a pandemia causada pelo novo coronav'ªrus (COVID-l9) vem

impactando fortemente a atividade administrativa do Poder Público, seja pela concentração de

esforços nos serviços de saúde, seja pela rigidez das medidas emergenciais adotadas para
evitar a propagação do vírus na sociedade.

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

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

emergência de saúde pública de importância internacional, entre elas o isolamento, a

quarentena, a realização compulsória de tratamento médico, a restrição excepcional de

locomoção e a requisição de bens e serviços. Previu, ainda, dixersas regras visando

simplificar o processo de aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao
enfrentamento da epidemia.

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

Decreto 10.282/20, estipulando que as medidas previstas na lei deverão resguardar o exercício

e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais, dª.:flnidos como aqueles

indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim

considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobmvivência, a saúde ou a

segurança da população. O Decreto trouxe, ainda, um rol exernpliticativo de serviços e
atividades que se enquadrariam nessa classificação.

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

Legislativo nº 6 de 2020, para os fins do art. 65 da Lei Complementar Federal 101/2000, o

estado de calamidade pública, nos termos da solicitação da Presidência da República.

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

aperfeiçoar as normas relativas às contratações necessárias para a prevmção e para o combate
aos efeitos do novo coronavírus.

No âmbito do Estado Amapá, o Governador do Estado declarou estado de ?

calamidade pública mediante o Decreto 1413, de 19 de março de 2020, para fins de prevenção

2 PREFEITURA—
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

e de enfrentamento da pandemia. Já o Município de Macapá, através do Decreto nº

1.7] l/2020—PMM também declarou estado de calamidade pública.

Nessa quadra, tendo em vista que a crise ora vivenciada impõe ações estatais

urgentes, mostra—se imprescindível esta manifestação jurídica empresaando segurança jurídica

aos atos dos gestores públicos.

Por força do disposto no artigo 38, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/ 1993,

torna-se necessária tal análise que versa sobre a obrigatoriedade ile todas as minutas de

Licitação, bem como contratos, acordos, convênios ou ajustes a serem celebrados pela

Administração Pública, devendo ser previamente examinadas e aprovadas pela Assessoria

Jurídica do órgão.

E o breve relatório. Passo a opinar.

lI-DA ANÁLISE E FUNDAMENTOS

Preliminarmente, ressalte—se que o presente exame liinitar-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 discricionariedadir administrativa a cargo

dos órgãos competentes desta Secretaria.

Trata—se de consulta acerca de contratação voltada ao enfrentamento da

emergência em saúde pública derivada da propagação do novo corona-ivírus (COVID-l9), bem

como de requisição administrativa de idêntico desiderato, à luz das regras erigidas pela Lei

Federal nº 13.979/20, com a redação dada pela Medida Provisória nº ªª26, de 2020.

n. 2 LICITAÇÃO DISPENSÁVEL

Em um primeiro plano, destaca—se o mandamento constitucional estampado no art.

37, XXI, da CF/88:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:(...) .
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, servrços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública

que assegure igualdade de condições a todos os coneoíeªtíjço ' u e>. .... A m
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta,
nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigênx ias de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (grifou-se)

A Constituição Federal de 1988 traz como regra geral que as obras, serviços,

compras e alienações, no âmbito da administração pública serão contratados mediante

processo de licitação pública. No entanto, o próprio texto constitucional traz exceções, ou

seja, a possibilidade de não se realizar a licitação.

No mesmo sentido, a Lei 8.666/93 aduz:

Art. 20 As obras, serviços, inclusive de publit idade, compras, alienações,
concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas
com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as
hipóteses previstas nesta Lei.

Em seu art. 24, a Lei 8.666 de 93 elenca as hipóteses em que a licitação será

dispensável, dentre elas:

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou
particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser
concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos;

No caso particular dos autos, trata-se de aquisição emergencial de medicamentos e

correlatos que se dará para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e suas

Unidades Básicas de Saúde em decorrência da pandemia do Corona vírus.

A partida, cumpre examinar os contornos da contratação direta, com base no art. 4º

da Lei Federal nº 13.979/20, para bens, serviços e insumos, com objetivo de assegurar o

atendimento da população em razão da pandemia causada pelo novo coronavirus (COVID-

19).

A grave situação que acomete a saúde pública mundial exige que a Administração

tenha a sua disposição ampla gama de ferramentas de contratat ão, específicas e distintas

daquelas previstas pela Lei nº 8.666/93.

Cumpre de antemão esclarecer que, nos termos do Parecer Referencial nº

00014/2020/CONJUR—MS/CGU/AGU, o qual atualizou o similar de número

gªz MACAPÁ4 PREFEITURA
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0001l/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU, não obstante tratar—se de dispensa de licitação

fundamentada em situação de emergência, a análise jurídica das aquisições pretendida é

realizada com base na Lei Federal nº 13.979/20, e não no art. 24, N, da Lei nº 8.666/93,

verbis:

Tendo em vista as questões fáticas e técnicas apontadas, fundamentou—
se a pretensão no inciso IV, do artigo 24 da Lei no 8.666/93. No
entanto, conforme pontuado, em razão da especificidade da Lei e sua
previsão, nos casos de contratação decorrente do coronavírus, deverá a
área fundamentar as aquisições abrangidas pelo presente parecer
referencial no art. 4“, da Lei nº 13.979 de 2020

Ainda, quanto à especificidade da dispensa de licitação com fulcro na Lei Federal

nº 13.979/20, cita-se o recente Parecer nº 00002/2020/CNMLC/CGU/5XGU

b) especialidade da dispensa de licitação tratada na Lei n. l3.979/2020 em
relação ao art. 24 da Lei n. 8.666/93.
As contratações de bens, insumos e serviços, inclusive os de engenharia
decorrentes do enfrentamento da emergência de saude pública de importância
internacional foram contempladas com regramento especializado que consta da
Lei n. 13.979/2020. Importante observar que a situação pontual e singular que assola
o pais e o mundo recomendou um tratamento diferenciado para as contratações no
afã de minimizar a ocorrência de potenciais prejuizos, em uma ponderação
necessária entre, de um lado, o direito à vida e à saúde individual e coletiva e, de
outro, o princípio 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 COVl D—19.
A dispensa tratada pela novel legislação, além de passuir destinação específica,
é do tipo temporária, ou seja, somente pode ser inwcada enquanto perdurar a
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus.
Considerando a situação de extrema urgência e emergência, a lei procurou abarcar
uma hipótese de contratação direta específica e temporária, em que pese guardar
inspiração em algumas das disposições regulares dis contratações emergenciais
disciplinadas pela Lei n. 8.666/93.
Note-se que as contratações diretas a serem cntahuladas 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.
Dessa forma, ainda que haja eventualmente similaridades, as hipóteses de dispensa
são material e faticamente distintas, devendo ser traêadas de forma independente.
Não há que se falar em arrastamento dos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais relativos ao artigo 24, N, da Lei n. 8.666/93 para as
contratações destinadas ao atendimento da presente situação de emergência em
saúde pública, tendo sempre em consideração esse caráter singular da

contratação direta disciplinada pela Lei n. 13.979/2 dlllxtãigoufs>.. ..»: nem
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Nesse viés, importante transcrever o art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de

fevereiro de 2020, que “Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde

pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de

2019”, com a redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, que

instituiu verdadeira nova modalidade de dispensa de licitação, de caráter excepcional e
temporário:

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 coronavirus te que trata esta Lei.
é lº A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo e' temporária e aplica-
se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus.
& 2“ Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão
imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de
computadores (internet), contendo, no que couber, além das infomações previstas
no & 3º do art. 8“ da Lei nº 12.527, de 18 de nowmbro de 2011, o nome do
contratado, o número de sua inscrição na Receita «ªºederal do Brasil, o prazo
contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.
Art. 4º—A A aquisição de bens e a contratação de servíçx is a que se refere o caput do
art. 4º não se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se
responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido.
Art. 4º-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem—se
atendidas as condições de:
I — ocorrência de situação de emergência;
H — necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
lll — existência de risco a segurança de pessoas, Ol'—«ras, prestação de serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e
IV - limitação da contratação a parcela necessária ao atendimento da situação de
emergência.
Art. 4º-C Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, não será exigida a elaboração de
estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços comuns.
Art. 4º—D 0 Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível durante
a gestão do contrato.
Art. 4º—E Nas contratações para aquisição de bens, servir. os e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será admitida a apresentação de
termo de referência simplificado ou de projeto básico sir-nplificado.
& lº O termo de referência simplificado ou o projeto l'vásico simplificado a que se
refere o caput conterá:
I — declaração do objeto;
II - fundamentação simplificada da contratação;
III - descrição resumida da solução apresentada;
lV - requisitos da contratação;
V — critérios de medição e pagamento;
VI — estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes
parâmetros:

ªªª MAGAPA
a) Portal de Compras do Governo Federal;
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b) pesquisa publicada em midia especializada;
e) sítios eletrônicos especializados ou de dominio amplo,
d) contratações similares de outros entes públicos; ou
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e
VII - adequação orçamentária.
â 2º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será
dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso X [ do caput.
& 3º Os preços obtidos a partir da estimativa de que mªta o inciso VI do caput não
impedem a contratação pelo Poder Público por valores superiores decorrentes de
oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipotese em que deverá haver
justificativa nos autos.
Art. 4º—F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a
autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar
a apresentação de documentação relativa à regularidade Fiscal e trabalhista ou, ainda,
o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação. ressalvados a exigência de
apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento
do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Con »"tituição.
Art. 4º-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial,
cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços insumos necessários ao
enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os prazos dos procedimentos
licitatórios serão reduzidos pela metade.
& 1º Quando o prazo original de que trata o caput ler número ímpar, este será
arredondado para o número inteiro antecedente.
& 2º Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo.
& 3º Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para as licitações de que trata o caput.
Art. 4º—H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses
e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enq-ianto perdurar a necessidade
de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.
Art. 4º—I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a
administração pública poderá prever que os contratado—. fiquem obrigados a aceitar,
nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado,
em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato.

Destaca-se que, no âmbito do Estado do Amapá, o Decreto Estadual nº 1413, de 19

de março de 2020, declarou estado de calamidade pública em todo o seu território:

Art. lº - Fica decretado estado de calamidade pública, para os fins exclusivos do art.
65, da Lei Complementar nº 101, de 4 de Maio de 200"), em razão da grave crise de
saúde pública decorrente da pandemia da COVID 19 (Novo Coronavirus), e suas
repercussões nas finanças públicas do Estado do Amapa.
Art. 2º Ficam autorizadas as autoridades competentes a adotar medidas excepcionais
necessárias para combater a disseminação da Covid 1" (novo coronavirus) em todo
o território do Estado do Amapá.

No que tange às aquisições emergenciais com base na Lei Federal nº 13.979/20,

cita-se, ainda, excerto do Parecer Referencial nº OOO14/2020/CONJUROMS/CGU/AGU:

PREFEITURA
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[m] 44. É importante esclarecer que emergência e a situação decorrente de fatos
imprevisíveis que impõem imediatas providências por parte da Administração sob
pena de potenciais prejuízos.

45. Para as aquisições destinadas ao enfrentamento do c=>ronavírus, conforme dispõe
o art. 4º- B, da Lei nº 13.979, de 2020, presumem-sr atendidas as condições de
ocorrência de situação de emergência, necessidade d:.“ pronto atendimento dessa
situação, existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares :* limitação de contratação à
parcela necessária ao atendimento da situação de emergiª ncia. Vejamos:
46. Dessa forma, nos casos de compras de bens e insumos de saúde para o
enfrentamento da situação decorrente do corona vírus, fica dispensada a
comprovação dos requisitos acima mencionados, já que ri lei, por bem, entendeu que
eles já foram devidamente atendidos.
47. No entanto, a Administração Pública somente piderá contratar nos limites
estabelecidos na lei: “dispensa de licitação é temporária", "aplica—se apenas
enquanto perdurar a emergência de saúde pública de“ importância internacional
decorrente do coronavírus", não sendo possível ultrapassar tais limites.
[...]

49. Vale mencionar ainda que, apesar de presumido o atendimento dos pressupostos
caracterizadores da dispensa de que trata a Lei nº l3.97ª—l, de 2020, a justificativa da
contratação deverá ser providenciada pela própria Autoridade ora assessorada, que
decerto detém os conhecimentos técnicos necessários paz— a tanto.
50. Via de regra, não cabe em uma manifestação jurídica— como a que ora se procede,
imiscuir-se no mérito da justificativa apresentada pela Autoridade, de tal sorte que,
as considerações ora feitas devem ser encaradas apena» como um alerta para que,
caso a Autoridade julgue oportuno, em prol da sua pfópria segurança, determine
diligências ou complementação de justificativas apresentadas.

Assim, tem—se que nas contratações com fulcro no art. 4º da Lei Federal nº

13.979/20, a circunstância emergencial é presumida, em razão a impossibilidade de se

aguardar pelo deslinde de procedimento licitatório, sob pena de perecimento do bem da

vida que se pretende atender, que, nesse caso, é a saúde pública, devendo ser

demonstrada a relação do objeto a ser adquirido sem licitação e o combate à situação de

calamidade pública causada pelo novo coronavírus.

Quanto aos demais requisitos trazidos pela Lei Federal nº ] 3.979/20, cumpre grifar

a necessária presença, em qualquer hipótese, dos itens secundários constantes do diploma

legal: termo de referência simplificado ou projeto básico; previsão dos recursos

orçamentários e dotação orçamentária.

Nessa senda, não obstante o Parecer Referencial nº 00011/2020/CONJUR-

MS/CGU/AGU ter veiculado entendimento no sentido de que, por for-ça do art. 116 da Lei de =

Licitações, deveriam ser preenchidos os requisitos do art. 26, parágrafo único, do referido

diploma legal, mesmo para as aquisições e contratações diretas realizadas com base na Lei

se unem
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Federal nº 13.979/20, tendo em vista a extrema urgência da situação. o recentíssimo Parecer

00002/2020/CNMLC/CGU/AGU, aprovado em 26 de março de 202“), firmou entendimento

de que tais requisitos devem ser atendidos, porém, não em decorrência de analogia à Lei Geral

de Licitações, mas, sim, da aplicação direta da Lei Federal nº 13.970/20. Na mesma senda,

concluiu o Parecer Referencial nº 00014/2020/CONJUR—MS/CGl í/AGU, que atualizou
Parecer Referencial nº 0001l/2020/CONJUR—MS/CGU/AGU.

Calha transcrever a seguinte passagem do Parecer
OOOOZ/ZOZO/CNMLC/CGU/AGU:

56. Dito isso, passa-se à análise da aplicabilidade por analogia do art. 26
supracitado. Nele e em seu parágrafo único se extraem as“ seguintes previsões:
I. Necessidade de reconhecimento e ratificação;
2. publicação da dispensa na imprensa oficial;
3. caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à
segurança pública que justifique a dispensa;
4, razão da escolha do fornecedor ou executante;
5. justificativa do preço.
6. documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão
alocados.

57. A exigência de aprovação do projeto de pesquisa, mencionada no item 6, não
está entre as exigências da Lei 13.979, de 2020, sem prejuízo de o gestor justificar
no caso concreto o objetivo da contratação, tendo em vista que a Lei, mesmo
permitindo um projeto básico simplificado, exigiu essa fundamentação.
58. O item 5 é tratado expressamente pela Lei no 13.979 20 (art. 4º-E), de modo que
inexistente lacuna a ser integrada pela analogia. Quanto 10 item 3, o art. 4º-B já traz
a presunção de caracterização de tal situação, o que elimz na tal requisito.
59. O item 2, quanto às medidas de publicação, já é tratado no art. 4“, êZº que diz
que "Todas as contratações ou aquisições realizadas «em fulcro nesta Lei serão
imediatamente disponibilizadas em sítio oficial espetitico na rede mundial de
computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas
no ª 3“ 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 lederal do Brasil, o prazo
contratual, o valor e o respectivo processo de contrataçãe ou aquisição.".
Não há que se falar em lacuna quando a questãn e' tratada, ainda que o
disciplinamento seja distinto. Ademais, não nos afigura como razoável exigir
publicação na imprensa oficial quando a medida prevista na lei já confere
transparência similar, considerando a emergência da situ-ação em questão. Por essas
razões, tem-se por inaplicável a exigência de publicagão na Imprensa Oficial da
dispensa, bastando a medida prevista no art. 4“, 52“.
60. Quanto ao item 4, tem—se que, independentemente de previsão legal explicita, a
motivação da escolha do fornecedor decorre do próprio princípio da impessoalidade,
em aplicação conjunta com o princípio republicano,
Não se admite que a Administração escolha o fornecedor sem a ter a obrigação de
motivar, ainda que de forma sucinta e objetiva, a opção feita. Entende-se por
exigência a justificativa em questão, independentemente de aplicação do art. 26
supracitado (...)
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65. Por tais motivos, a conclusão é de que não há aplicação analógica do art. 26
supracitado. A necessidade de justificativa da escolha da.) fornecedor se dá em razão
do principio da impessoalidade c/c os princípios republicano e da motivação dos
atos administrativos e não propriamente por uma necessidade de aplicação analógica
do art. 26 supracitado.

Entretanto, importante frisar que a referida escolha do fornea redor poderia se dar por

qualquer uma das formas elencadas no art. 4-E, & lº, VI, sendo eleito aquele que, atendendo

às especificações técnicas, apresente o menor preço, o qual será aferido em algum dos

moldes previstos nas alíneas do dispositivo referido. Portanto, caberá ao gestor estabelecer o

meio através do qual cumprirá o requisito legal, podendo optar entre as hipóteses elencadas

pela legislação específica.

Pertinente nesse ponto, citar-se, novamente o Parecer
0002/20/CNMLC/CGU/AGU:

36. Dessa forma, importante aclarar que as contratações diretas abarcadas pela Lei n.
13.979/2020 não se destinam simplesmente a enfrentar a situação de emergência,
dando condições para, durante a vigência do aludido contrato, instruir e realizar
futuros procedimentos licitatórios.
O presente caso, de consequências incalculáveis, exige que a Administração tenha, à
sua disposição, ampla gama de ferramentas de contratação.
37. Não se está a dizer que, caso seja possivel, o procedimento licitatório não deva
ser realizado. Mas as condições da economia mundial por exemplo, com falta de
respiradores no mercado, tendo em vista a incapacidade do setor produtivo em
atender a demanda, exige que se faculte essa opção ao ;xestor que, ao tim e ao cabo,
é a autoridade que deve decidir qual caminho deverá seguir.

Desse modo, no que diz respeito à estimativa de preço, essa poderá se dar em

qualquer uma das formas previstas o art. 4-E, & lº, VI, “a”, “b”, “c", “d” e “e”, as quais já

foram transcritas anteriormente.

Válido mencionar que, com o intuito de perfectibilizar a contratação da forma mais

ce'lere possível, em razão da gravidade da situação pela qual passa a saúde pública mundial, a

Lei Federal nº 13.979/20 permite, inclusive, a dispensa da estimatix a de preços, em caráter

excepcional, e a contratação de valores superiores à estimativa de preços, mediante

justificativa (art, 4º—E, & 2º e 5 3ª).

Nesse contexto, conclui-se que:

a) A dispensa de licitação fundamentada na Lei nº t3.979/2020 destina-se
exclusivamente à aquisição de bens, serviços, inclusive de aria, eé Mºtim

PREFElTURA
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que tenham por finalidade o enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do coronavírus;

Dessa forma, mostra-se manifestamente inviável a aquisição, por meio de

dispensa de licitação fundamentada na mencionada lei, de bens, serviços e insumos com

finalidade diversa àguela preconizada pela Lei: sendo descabida gualguer interpretação

extensiva da permissão legal em comento;

b) A eficácia do dispositivo e' temporária, e se limita ao período enquanto perdurar a

emergência de saúde pública de importância internacionaI decorrente do coronavirus.

Assim, uma vez cessada a emergência de saúde, dado a ser aiizsrido concretamente no

contexto fático da unidade federativa que aplicaria a norma, inviável se tornará a

realização de dispensa de licitação por tal fundamento;

A única ressalva & essa regra não diz respeito à hipótese de incidência para a

realização da dispensa em si, mas apenas quanto à duração dos contratos pactuados sob a

égide da Lei, que perdurarão até o término de seu prazo de vigência, salvo hipótese de

eventual rescisão, nos termos do art. 8º da Lei nº 13.979/2020, com a redação dada pela MP nº
926/2020.

c) As aquisições realizadas com base no dispositivo deverão ser imediatamente

disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores

(internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no 5 3“ do

art. 80 da Lei nº 12.527/2011, o nome do contratado, o núme ro de sua inscrição na

Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de

contratação ou aquisição. Alerte—se que a presente exigência, específica para o

dispositivo em comento, não dispensa a publicação dos atos administrativos realizados

nos respectivos processos de aquisição, por força de outros atos normativos que assim

o estabeleça;

d) Excepcionalmente, quando houver demonstração inequívoca da existência de um

único fornecedor para determinado bem ou serviço, será admissível a contratação de

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

licitação ou contratar com o Poder Público suspenso;

"sªí/.. MACAPÁn mermunn
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e) Admite-se a aquisição de bens e contratação de serviços, que vnvolvam equipamentos

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

funcionamento do bem adquirido;

i) Presumem—se atendidas, nas dispensas de licitação objeto da I ei nº 13.979/2020, não

havendo, assim, necessidade de comprovação:

f.1) ocorrência de situação de emergência;

f.2) necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;

f.3) existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos

e outros bens, públicos ou particulares; e

f.4) limitação da contratação a parcela necessária ao atendimento da situação de
emergência;

h ) O gerenciamento de riscos a que aludem os arts. 25 a 27 da instrução Normativa nº

05/2017, somente será exigível durante a fase de gestão do contrato (terceira fase da

contratação, nos termos do art. 19 da referida Instrução Normativa,).

i) Para a contratação dos bens e serviços em comento, será admztida a apresentação de

termo de referência simplificado ou de projeto básico simpliticrido com os elementos

constantes do art. 4º-E, êlº da Lei nº 13.979/2020;

j) Excepcionalmente, e mediante justificativa expressa da autoridade competente, será

dispensada a estimativa de preços a que alude o art. 4º—E, VI da Lei nº 13.979/2020;

k) Mediante justificativa nos autos, poderá o Poder Público contratar os bens e serviços

objeto da Lei por valores superiores à estimativa realizada, em razão de oscilações

ocasionadas pela variação de preços;

]) Havendo restrição de fornecedores ou prestadores de servir-*o, pode a autoridade

competente, excepcionalmente e mediante justificativa, dispenfiar a apresentação de

documentação relativa a regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda. o cumprimento de um

ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de

regularidade relana à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII
ff

:do caput do art. 7º da Constituição;

ªªª; MACAPÁ12 PREFESTURA—
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m) A duração dos contratos regidos pela Lei n. 13.979/2020 limita-se a 6 meses, podendo

ser o período de vigência prorrogado por períodos sucessivos. enquanto perdurar a

necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública;

n) Para os contratos regidos pela referida Lei, pode a administração pública prever que os

contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou

supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do vaªor inicial atualizado do

contrato ,

[1.3 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02064/2020 — SEMSA

Em análise aos autos do processo nº 02064/2020, verifica-se que há pedido de

cotação, no dia 12 de Maio de 2020 a 07 (sete) empresas, conforme tel-a em anexo.

04 (quatro) empresas responderam às solicitações, sendo avaliados os preços mais

vantajosos à Administração, bem como as condições de entrega — que em virtude do

desabastecimento do medicamento Ivermectina 6m, deve ser imediata.

A empresa vencedora, cujo preço e condições de entrega se apresentou mais

vantajosos à Administração, conforme Mapa Comparativo de preços é.

]) PRO—SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (R$

53.760,00) Prazo para entrega: Imediato.

Assim sendo, fica r_iítido que a administração não se esquivou da

responsabilidade de atender aos ditames legais, no momento em que realizou a pesquisª

de preco com os potenciais fornecedores, conforme lei 13.979 de 2020, em seu art. 4º-E,

ªlº, VI, “e”, tendo obtido êxito com as empresas a_c_i_r_n_ª descritas.

ººº! relação à Minuta do Termo de Referência contida nos autos, verifica-se

gue esta se eºcontrw conformidade com o dispõe a Lei Federal nº 13.979,
apresentando objeto, descrição detalhada deste, fundamentação legal, descrição

resumida da solução apresentada, justificativa para a aguisicão, entrega e critérios de
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aceitação do obieto, obrigações da contratante e contratada, fiscalização do contrato,

dotação orçamentária, estimativa de preços, dentre outros.

_Ç_o_m relação à minuta do termo de dispensa de licitação. tem-se que esta

também se apresenta em conformidade com os ditames legªl—s vigentes. Acerca da

minuta do tengo contratual, verifica—se que esta não se encontra na instrução processual

e se iustifica pela substituição pela Nota de Empenho, visto representar aquisição de

pronta entregªue não gera obrigações futuras, com amparo lega"! na lei 8.666/93.

Por fim. ressalta-se que o obieto constante no Termo de Referência é

exclusivamente destinªdo ao combate ao COVID-l9 no Municipio de Macapá, conforme

estabelece a Lei 13.979/2020 e se trata de aquisição de medicamentos e correlatos, em

conformidade com o art. 4º da Lei 13.979/202_(_);

111 - CONCLUSÃO

Após análise exclusiva dos documentos constantes nos. autos do Processo nº
02064/2020 — SEMSA/PMM, opina-se pela possibilidade jurídica de aquisição
emergencial do medicamento Ivermectina descrito no Termo de Referência 0 qual será
utilizado para abastecer as Unidades Básicas de Saúde para auxiliar no combate à
Pandemia.

Todavia, sugerimos a observação ao que se segue:

1) Encaminhamento à Procuradoria-Geral do Município — PRUGEM para emissão de
parecer retificador ou homologatório deste;

2) Sejam observadas as exigências legais de publicidade oficial e transparência pública;

No mais, ao nosso entender, 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 efeªtos jurídicos.

='(/« MAGAPÃ
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E o parecer que submeto & esta Procuradoria Geral para rat iíicação e homologação
ou retificação das inconsistências existentes

A. Macapá-A P, 13 de Maio de 2020.

GEÓRGIA BIATRIZ S NTOS DE OLIVEIRA
ASSESSORA JURÍDI A SETORIAL — SEMSA — PMM

DECRETO 0602/2017-PMM
OAB Nº 3285/AP

AO GAB/SEMSA/PMM

Encaminham-se os autos do Processo nº 02064/2020, para envio a PROGEM/PMM

para ratificação e homologação do Parecer nº 175/2020 — ASSEJUR/SEMSA.

Macapá-AP, 13 de Maio de 2020.

" PIV já

GEÓRGIA BIATRI ANTOS DE OLIVEIRA
ASSESSORA JURÍDIQA/ ETORIAL — SEMSA - PMM

DECRETO 0602/2017—PMM
OAB Nº 3285/AP

>_</.. mmm
, PREFEITURA,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GABINETE DA SECRETARIA

Ofício nº 1163/2020-GABISEMSAIPMM

Macapá-AP, 13 de maio de 2020.

A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PROGEM/PMM)

PROCESSO Nº 02064l2020-SEMSAIPMM SIC 242846
ASSUNTO: 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 com PANDEMIA MUNDIAL, bem como reconhecida por meio da

Lei Federal nº 13.979/2020, esta municipalidade lança mão de precedimentos objetivando

o enfrentamento ao avanço da contaminação do municipio por meio da aquisição de

medicamentos sólidos (lVERMECTlNA 6 mg).

Assim, encaminhamos os autos do presente processo contendo Parecer Juridico

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,

Gill Q6" Mg «GISELA CEZIM RA AVARE DE MORAES
Secretária Municipal de Saúde - SEMSA/PMM

Decreto nº 2.021/2020—PMM

Av. General Osório, nº 365, Bairro Julião Ramos —- Max apá-AP



UNIDADE ADMINISTRATIVA — CARTÓRIO

RECEBMENTO

Em 29/06/2020 RECEBI, o presente Processo nº 02064/2020 -

SEMSA/ PMM —- SIC 242846.

EDECILENE MARTINS PANTOJA

Coordenããora de Cartório
Procuradoria-Geral do Município de Macapá — PROGI M

Decreto nº 197/2018-PMM

DISTRIBUIÇÃO

DISTRIBUIDO em 13/05/2020 o processo acima epxgrafado, ao

Assessor J urídíco: ROGÉRIO SANTOS VILHENA.

EDECILENÉÍMARTINS PANTOJA
Coorderlãdora de Cartório

Procuradoria—Geral do Município de Macapá — PROC—3 EM
Decreto nº 197/2018-PMM

' Prefettº
Emprwndeâer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Processo nº 02064/2020 - SIC 242.846

Assunto: Contratoção por dispenso de licitação -— aquisiç ão de Ivermectina

ómg necessários ao uso do iratdmento ao combote ao corond virus —
aplicabilidade da iei i3_979 de 2020.

Interessada: Secretaria Municipal de Saúde de Macapá.

CERTiFicAçÃg

Em análise do Porecer Juridico Setorial nº 175/2020
ASSEJUR/SEMSA/PMM, CERTIFICO que o mesmo encontra-se de acordo com

o ordenamento juridico vigente, precipuamente o rito estabelecido na lei
i3.979 de 2020 que estobeieceu medidas de enfrentamento a situação de

emergência de importãncia internacionai causado pet-") Novo Corondvírus
— COVID tª?, ressaltando a necessidade de seguir estritamente o
recomendado no parecer em epígrafe e o que segue abaixo.

Nas contratações rediizadas sob a égide do Lei 13.979 de 2020,

deverão seguir o seguinte rito de contratação, vejomos:
Art. 4º—E Nas contratações pora aquisiçrio de bens, serviços e
insumos necessarios ao enfrentamento da emergência que trato
esta Lei, será admitida o apresentoção de termo de referência
simplificado ou de projeto bosico simpáticodo. (incluído pelo
Medida Provisório 926/2020)
& tº O termo de referência simplificada“) ou o projeto básico
simplificado a que se refere o caput conter-zi: (incluído pela Medida
Provisório 926/2020) — fls. 07/17;
i — dectdração do objeto; (incluido pelo Me tida Provisório 926/2020)
fis. 26/27.
li - fundamentação simpiiticoda da contratação: (Incluido pela
Medida Provisória 926/2020) « "5.29.
iii - descrição resumido do solução apresentado; (incluido pela
Medida Provisório 926/2020).
iV — requisitos da contratação; (incluido pela Medida Provisória
926/2020)— fis. 10 — item 5.
V — criterios de medição e pagamento; (incluído pela Medida
Provisório 926/2020)- fls. 09 » item 6,
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos
seguintes garômetros: (incluído pela Medida Provisória 926/2020)

Avenida FAB, 840 -— Central —- Macapá -— Amapá
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

o) Portal de Compras do Governo Federal; ílncluído pela Medida
Provisória 926/2020)
b) pesquisa publicada em mídia especiceiizada: (incluído pela
Medida Provisória 926/2020)
c) sitios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; (Incluído
pela Medida Provisória 926/2020)
d) contratações similares de outros entes pútçilicos; ou (incluido pela
Medida Provisória 926/2020)
ei pesquisa realizada com os potenciais fornecedores: e (Incluído
pela Medida Provisória 926/2020)
Vil — adequação orçamentaria, [incluido DSIO Medida Provisória
926/2020)

Observa-se que a presente contratação euta suficientemente
motivada, conforme dados apresentados pela Coordenadoria de
Assistência Farmacêutica, onde informa a necessidade de aquisição do
referido medicamento « descritos nas fis“ 19/28. Nos autos, é possível

verificar que fora propiciado ampla competitividade, principio este
estatuído pelo art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, além de outros,

oportunizando diversas empresas a apresentarem proposta de preços, com
vistas a administração obter condição mais vantajosa em meio a
PANDEMIA.

c “ is: « ítºwsº ,,çeaspertmenies
*? Juntar aos autos cópia dos comprovantes de inscrição e situação

cadastral das empresas que participaram da cotação para verificar se são

do ramo pertinente a contratação:
«:º Proceder o prévio empenho da despesa, na forma do art. 60 da lei

4.320 de 1964:

º:» Proceder a publicação do extrato da iustiticativci da contratação nos

órgãos competentes de impressa oficiais:
Atenção os requisitos de publicidade e transparência estatuídos

pelas ieis aplicáveis ao caso.

Avenida FAB, 840 — Central —— Macapá — Amapá
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Desioco—se que d presenie dndiise se diem dos dspe

legalidade do procedimenio, respeirdndo ds moiivoçõeas exposids para o
efeiivo instrução do procedimenio, por se iroior de mérito do cio
ddminisirdiivo, desiGCdndo sempre que o desvio de fincrriiddde, se exisienie

poderá levar o responsobiiizoçõo do ordenador de despesa.
Corn efeiio, encaminho os duros o Subprc=curodor Geral do

Município de Macapá.

, Assessor Jurídico ASSEJUR/PROGEM/PMM
; ,foecrero mºri i68/2017 PMM
i f“ ,, ,oAB MP nº * rºs
X___ / x”;

,ÉFÉETURÁ
APA

& . mmªturadeMacapa

Avenida FAB, 840 —- Central -— Macapá — Amapá
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Processo nº 02064/2020 - SIC 242.846

Assunto: Contratacao por dispensa de licitação — aquisiç ao de Ivermectind

ómg necessários ao uso do Tratamento ao combate ao corona virus —
aplicabilidade da lei 'l3.979 de 2020.

Interessada: Secretaria Municipal de Saifide de Macapa;

RAHHCAQÃO

RATlFlCO o Parecer Jurídico Setoriaª nº 175/2020
ASSEJUR/SEMSA/PMM, RATlFlCO—O visto que o mesmo encontra—se de

acordo com o ordenamento jurídico vigente, preCªpuamente o rito
estabelecido na lei i3.979 de 2020 que estabeleceu medidas de
enfrentamento a situação de emergência de importancia internacional
causada pela Nova Coronavirus —— COVID tº, ressaltando a necessidade de

seguir estritamente o recomendado no parecer em epígrafe e o que segue
abako.

Nas contratações realizadas sob a égide da lei 13.979 de 2020,
deverão seguir o seguinte rito de contratação, vejamos:

Art. 4º—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 simplifi'::ado. (Incluido pela
Medida Provisória 926/2020)
ê tº O termo de referência simplificado ou o projeto básico
simplificado a que se refere o caput conterá: (Incluído pela Medida
Provisória <926/2020) -- fls. 07/17:
[ — declaração do objeto? (Incluído pela Medida Provisória 926/2020)
fls.26/27,
ll — fundamentação simplificada da contraªaçõo; (Incluído pela
Medida Provisória 926/2020) — “5.29,
lll — descriçao resumida da solução apresentada: (Incluido pela
Medida Provisória 926/2020).
lV — requisitos da contratação; (incluido pela Medida Provisória
926/202ot— tis. 10 «— item 5,

V — criterios de medição e pagamento; (l'icluído pela Medida
Provisória 926/2020)— “fls“ 09 —= item 6.

Avenida FAB, 840 — Central « Macapá _ Amapá
_, ., ..;2 J:. =: ,fª.
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seguintes parâmetros: gincluído pela Medida Provisória 926/20
a) Portal de Compras do Governo Federal: âinciuído pela Medida
Provisória 92ó/20253)
b) pesquisa publicada em mídia especiaiizada; (Incluído pela
Medida Provasória 926/2020)
c) sitios eletrônicos especiaiizados ou de dczr'nínio amplo; (incluido
pela Medida Provisória 926/2020)
a) contratações similares de outros entes púbªicos; ou (incluído pela
Medida Provisória 926/2020)
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores: e (incluído
pela Medida Provisória 926/2020)
Vii - adequação orçamentaria. (incluído pela Medida Provisória
926/2020)

Observa—se que a presente contrataçao esta suficientemente
motivada, conforme dados apresentados pela Coordenadoria de
Assistência Farmacêutica, onde informa a necessidade de aquisição do
referido medicamento »— descritos nas fis. 19/28. Nos» autos, é possível

verificar que fora propiciado ampla competitividade, principio este
estatuído pelo art. 37, inciso XXt da Constituição Federal, além de outros,

oportunizando diversas empresas a apresentarem proposta de preços, com
vistas a administração obter condição mais vantajosa em meio a
PANDEMIA.

Cºmist ' “' nªndamçoesparimenfesirei" li

»? Juntar aos autos cópia dos comprovantes de inscrição e situação

cadastral das empresas que participaram da cotação para verificar se são

do ramo pertinente a contratação;
*? Proceder o prévio empenho da despesa, na forma do art. 60 da lei

4.320 de 1964:

':. Proceder (: publicação do extrato da justificativa da contratação nos

órgãos competentes de impressa oficiais:

Atenção os requisitos de pubticidade e transparência estatuídos

petas ieis aplicáveis ao caso.

Avenida FAB, 840 —- Central — Macapá — Amapá
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
PROC URADOREA GERAL DO MUNICIPIO

Destaco-se que o presente ondtise se otem dos os

legdtiddde do procedimento, respeitando os motivações expostos para o
efetivo instrução do procedimento, por se trator de mérito do ato
ddministrotivo, destdcondo sempre que o desvio de tinotiddde, se existente

poderá tevor d responsabilizoçõo do ordenador de despesa.
Com efeito, encaminho os autos o Proc.:mrodor Geral do Município

de Macapá.
“...“—(“_u/

«"'/intrª",J'"

& r
:. ooo-AP, 23 de Moto de 2020.

ÍCtO FER |-«

Avenida FAB, 840 — Central —— Macapá —— Amapá
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Processo nº 02064/2020 - SIC 242.846

Assunto: Contratacao por dispensa de licitação * aquisição de Ivermectina

ómg necessários ao uso do Tratamento, ae combate ao corona vírus —
aplicabilidade da lei l3.9.79 de 2020.

Interessada: Secretaria Municipal de Saúde de Macapá.

HOMOLOGAÇÃO

APROVO E HOMOLOGO o Parecer Jurídico Setorial nº l75/2020

ASSEJUR/SEMSA/PMM, HOMOLOGO-O visto que o mesmo encontra—se de

acordo com o ordenamento jurídico vigente, precipuamente o rito
estabelecido na lei l3.979 de 2020 que estabeleceu medidas de
enfrentamento a situação de emergência de importr'íincia internacional

causada pelo Novo Coronavirus — CON/ll.) l9, ressaltandc) a necessidade de

seguir estritamente () recomendado no parecer em epígrafe e o que segue
abaWo.

Nas contratações realizadas sob a égide da Lei l3.979 de 2020,

deverão seguir o seguinte rito de contratação, vejamos:
Art. 4º—E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e
insumos necessários ao enfrentamento da emergência que trata
esta Lei, sera admitida a apresentação ce termo de referência
simplificado ou de projeto basico simplticado. (incluido pela
Medida Provisória 926/2020)
& lº O termo de referência simplificada ou o projeto básico
simplificado a que se refere o caput contem: (lncluido pela Medida
Provisória 926/2020) — tis. (“)?/l?":
l - declaração do objeto: llnciuidc; pela Mer lida Provisória 926/2020)
fls.:Zó/z'i'.
ll — tundamentaçõo simpliticada aa r.:ont-ataçõio: (Incluido pela
Medida Provisória 926/2020) — fls,29.
lll — descriçao resumida da solução apreentada; (lncluído pela
Medida Provisória 926/2020).
lV — requisitos da contratação; (lncluido Dela Medida Provisória
926/2020)— fls. 10 =— item 5.
V — critérios de medição e pagamento: (Incluido pela Medida
Provisória 926/2020) fls. 09 —- item ós

Avenida FAB, 840 —- Centrai ——— Macapá -— Amapá
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PREFEITURA MilNIClPAL DE MACAPÁ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Vl - estimativas dos precos obtidos por meio de, no
seguintes garãmetrqgljlncluído pela Medida Provisória ? -
a) Porta! de Compras do Governo Federal: (Incluido pela Medida
Provisória 926/2020)
b) pesquisa publicada em mídia especic-«lizada; (Incluído pela
Medida Provisória (%%/2020)
c) sitios eletrônicos especializados ou do dr.“ minio amplo; (Incluído
pela Medida Provisória 926/2020)
d) contratações similares de Outros entes publicos; ou (incluído pela
Medida Provisória 926/2020)
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e (Incluído
pela Medida Provisória 926/2020)
Vli - adequação orçamentaria. (Incluido pela Medida Provisória
926/2020)

Observa—se que a presente contratação esta suficientemente
motivada, conforme dados apresentados pela Coordenadoria de
Assistência Farmacêutica, onde informa a necessidade de aquisição do
referido medicamento » descritos nas tis. 19/28; Nos autos, é possível

verificar que fora propiciado ampia competitividade, principio este
estatuído pelo art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, além de outros,

oportunizando diversas empresas a apresentarem proposta de preços, com

vistas a administração obter condição mais vantajosa em meio a
PANDEMIA.

amistoteâa escºrt devºçõespertmente
«:* Juntar aos autos cópia dos comprovantes de inscrição e situação

cadastral das empresas que participaram da cotação para verificar se são

do ramo pertinente a contratação:,

ºª:— Proceder o prévio empenho da despesa, na forma do art. 60 da lei
4.320 de 1964:

são Proceder a publicação do extrato da justificativa da contratação nos

órgãos competentes de impressa oficiais;

Atenção os requisitos de publicidade e transparência estatuídos

pelas leis aplicáveis ao caso.

Avenida FAB, 840 — Central —— Macapá — Amapá
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PREFEITURA M UNICIPAL DE MACAPÁ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Destaco-se que o presente onoltse se otem aos ospec
tegotídode do procedimento, respeitando os motivoçõr—as expostos para o

efetivo instrução do procedimento, por se tratar de mérito do ato
administrativo, destacando sempre que o desvio de finetidode, se existente

poderá levar o responsabilizoçõo do ordenador de despesa.

Com efeito, prossiga-se com os providências necessárias.

Cumpra-se o feito.

Mocopó—AP, 3 de Maio de 2020.

Z'r,

TAISA MARA MORA . '
Procuradora do Muntcrto de Macapá

Decreto nº. 0954/2016 — PMM — OAB/AP 3067

UM(' WWF
Avenida FAB, 840 —— Central —— Macapá — Amapá
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MUNICÍPIO DE MACAPÁ ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA
PRQÇURADomA GERAL oo mumcupgo

DESPACHO CARTÓRIO

Á SEMSA /PMM

Senhora Secretária,

Encaminhamos o Processo nº 02064/2020, devida mente Ratificado e
Homologado, para as devidas providências.

Sem mais para o momento, reuovamos voion de estima e wusídcrução.

Atenciosamente.

Macapá/ AP, 13 de Maio de 2020.

« ª???“"'(".

EDECILENE MARTINS PANTOJA

Coordenadora de Cartório
Procuradoria-Geral do Municipio de Macapá -— PR( )GEM

Decreto nº 197/2018-PMM

Avenida Fab, 840 — Centro — Macapá — Amapá | Fone: (96) 98802-9165 | Site: www.maa:apa.ap.gov.br
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MUNICÍPIO DE MACAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A COORDENADORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Encaminhamos 0 Processo nº 02064/2020—SEMSA/PMM — SIC 242846, para serem
adotados os procedimentos com vistas à contratação.

Macapá AP, 13 de maio de 2020.

GISELA CEZIM T VARES DE MORAES
Secretária Municipal de Saúde de Macapá

Decreto nº 2.021/2020—PMM

Prefeito
Empreendedor



L,, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MACAPÁ—“3,1"
má Av. General Osório

18.604.334l0001-30

NOTA DE EMPENHO GL-GIobaI 5130010" 2020/
t NOTA DE EMPENHO Nº 513001 FICHA: 1358 DATA: 13/05/2020 ãREQUISIÇÃO Nº * — « ]

[LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: ]
NOME: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - M 21.297.758/0II01-03 cODIGo: 2774491
ENDEREÇO: Quadra 2 BRASILIA
BANCO 001 AGENCIA“ 12354 CONTA 1019716

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 13 TransferEs—Iadual p/o Setor Saúde
2 Recurso de Outras Fontes - Exercício Corrente 300 068 SAÚDE

f CÓDIGO ] CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA A
02 PODER EXECUTIVO
02 37 01 Fundo Municipal de Saúde
33.90.3009 MATERIAL FARMACOLOGICO
10.301,000740190000 ENFRENTAMENTO E RESPOSTA RAPIDA A PANDEMIA DO COVID-19 - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE.

| DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA [ VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL ]
( 458.158,00 0,00 53.76000 404.398,00J[ VALOR A SER PAGO R$ _ . . JF DESCRIÇÃO DO MATERIAL EIou SERVICO & )

stado de Emergência em Saúde Publica Portaria nº 188/2020— Ministério da Saúde, Portaria nº 4ªi4/2020— Ministério da Saúde, Decreto
nº 1413/2020— PMM e Decreto nº 1. 711/2020- PMM Material este destinado a atender as UBS S drv Municipio de Macapá em combate ao
Corona Virus (COVID 19). Art. 24 Inc. IV de Lei 8. 666/93. Ação: Enfrent. e Resp a PAN COVID 19

Valor que se empenha para cobrir despesa com aquisição de Medicamentos destinado ao atendimento da SEMSA/PMM. Conforme
E

C/C: 7503- 5Transf. Estadual

ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID =/LR UNIT R$ TOTAL
& 1 005013789 IVERMECTINA BMG 56.000 COM 0,96 53.760,00[ SOMA 53.760,00
Cinquentaetrêsm" setecentosesessentareaisnrirvçrimk*«w*******«nt**r*t**a****t**n«***irfckswri

I( wºw/“%“?Ia Sªude
., rª(;"'xnú

ICIPªAde
secrºiªe'âN 2020211nn'Y

...na

A DESPESA REFW ' STEW'” “QGWÚEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMI "JTO
de 5ª“ W, «275'

Gedeãº



"AML FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MACAPÁ-11
à??? Av. General Osório

? &? CNPJ : 18.604.334/0001—30

sºfá? o I «aº
Secretana Mumcupal de _

ngm-mm Nº 2021I2020-PMM

Autorizado pur :
Data : 1310512020

PEDIDO DE COMPRA

Pedido Data Pedido Data Entrega
00172/20 13/05/2020
Fornecedor PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE COD: 2774z391

Endereço: Quadra 2 CNPJ: 21.29!.758l0001-O3
BRASILIA

Cod Prod Discr. Unid Quant $ Unit Centro de Custo
0050131789 IVERMECTINA SMG ' _ COMP 56.000 0,96 TRANSFERENCIA ESÍADUAL

'OTAL PEDIDO

EmpenhoIs): 513001-GL

ObS-í Ação: Enfrent. e Resp. & PAN COVID 19
GK): 7503-5 Transf. Estadual

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Interessado X Responsável

Vanr

53.760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ ; - — -- - »— ,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ' f -- -—

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 02064/2020-SEMSA/PMM

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SÓLIDO (IVERMECTINA 6 mg) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MACAPÁ - SEMSA/PMM

Contratante: MUNICÍPIO DE MACAPÁ por Intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE/SEMSA/PMM, por meio de sua Secretária, a Senhora GISELA CEZIMBRA TAVARES
MORAES.

Contratada: EMPRESA PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, situada
na Quadra 2, Lote 49 51 53 e 55, SETOR INDUSTRIAL (CEILÃNDIA) -— BRASILIA/DF — CEP:
72265-020.

Valor: R$ 53.760,00

Recurso Orçamentário: 02 37 01- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — 33.90.3009 MATERIAL
FARMACOLOGICO 10.301.0007.1019.0000 ENFRETAMENTO E RESPOSTA RÁPIDA A
PANDEMIA DO COVID—19 ATENÇÃO BÁSICA

Justificativa: a presente solicitação tem como justificativa a necessidade de aquisição imediata
de medicamentos sólidos (IVERMECTINA) para auxiliar no tratamento contra o COVlD-19.

lnsta esclarecer que aquisição trata-se de uma situação de emergência diante da declaração da
Organização Mundial da Saúde (OMS) da pandemia do COVID-19, bem como do Decreto nº
1.711/2020—PMM e do Decreto nº 1692/2020 - PMM, em virtude da rápida difusão do vírus em
escala mundial, tornando-se imprescindível a contração dos serviços. Além disso, a escolha da
contratada se deu também em razão da entrega imediata do medicamente, pois o estoque de
IVERMECTINA 6 mg, após a distribuição diária às Unidades Básicas de Saúde —- UBS, se
encontra zerado até a presente data.

Fundamento Legal: Art. 4º, da Lei Federal nº 13.979l2020.

Macapá-AP, 13 de maio de 2020

GISELA CEZIIÇBRJÉ TAóARES DE MORAES

Secretária Municipal de Saúde — SEMSA

DECRETO Nº 2.021/2020-PMM



Úàdi#i :,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAPA - SEMSA- PMM

EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADM. Nº 2064/2020— SEMSA/P SIC 242846

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SÓLIDO
(IVERMECTINA 6 mg) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE DE MACAPÁ — SEMSA/PMM.
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE —
SEMSA, CNPJ nº I8.604.334/0001—30. com sede na Av. General
Osório.. 365, Bairro Julião Ramos (Laguinho), CEP 68908—180.
Macapá—AP.
CONTRATADA: EMPRESA PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS EIRELI. situada na Quadra 2, Lote 49 Sl
53 e 55, SETOR INDUSTRIAL (CEILÃNDIA) — BRASILIA/DF —
CEP: 72265-020.
VALOR: R$ 408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais).
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 02 37 01- FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE _ 33.90.3009 MATERIAL FARMACOLOGICO
10.30l.0007.1019.0000 ENFRETAMENTO E RESPOSTA
RÁPIDA A PANDEMIA DO COVID-I9 ATENÇÃO BÁSICA
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4“ da Lei nº 13.979 de 2020 e no
que couberem. as disposições aplicáveis da Lei federal nº 8.666/93.

Macapá. I3 de maio de 2020.

GISELA CEZINIÉRA TQJARÉS MORAES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMM

CONTRATANTE


