
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COASF

MEMORANDO Nº 300101.0005.0052.0214/2020 - COASF/SESA

Macapá-AP, 03 de abril de 2020

A(o) GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

Assunto: PEDIDO DE EMPENHO -MEDICAMENTOS BÁSICOS, CONTROLADOS E

OFTÁLMICOS- PE 006/2019 - ATA 009/2020 , EMPRESA EXCLUSIVA

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME- COASF

Prezado Secretário, Comprimentando-o cordialmente , venho por meio deste

solicitar  pedido  de  empenho  de  MEDICAMENTOS  BÁSICOS,  CONTROLADOS  E

OFTÁLMICOS para suprir a rede de unidades assistenciais do estado no periodo de 4 meses,

empresa EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -  ME, salvo

melhor juízo, segue a abaixo a sugestão de programa , ação, plano orçamentário e fonte.

Programa: Organização das Redes de Atenção à saúde

Ação: 2624 - Assistência Farmacêutica

Plano orçamentário: 00585 - Dar suporte as farmacias atendidas pelo

Estado

Fonte: Recursos proprios do Estado

Renovo meus votos de elevada estima e consideração

PABLIANE ADÉLIA DA SILVA BARROSO

Farmaceutico / SESA



Cód. verificador: 12743439. Cód. CRC: 9BCDBD6
Documento assinado eletronicamente por PABLIANE ADÉLIA DA SILVA BARROSO, FARMACEUTICO / SESA ,
em 03/04/2020 11:24, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

DESPACHO

Em 06 de abril de 2020

Documento Nº 300101.0005.0052.0214/2020

Interessado(s): COASF/CAF/SESA

Assunto: PEDIDO DE EMPENHO- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS,

CONTROLADOS E OFTÁLMICOS PREGÃO 006/2019, ATA 009/2020- EMPRESA:

EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDADA.

AUTORIZO  os seguintes procedimentos:

Á ADINS/SESA : Para Classificação Orçamentária;

AO  FES/SESA:  Para  Liberação  de  Cota  Orçamentária  e  Emissão  de

Empenho.

JOÃO BITTENCOURT DA SILVA

Cód. verificador: 12799158. Cód. CRC: F4EA05C
Documento assinado eletronicamente por JOÃO BITTENCOURT DA SILVA em 06/04/2020 19:42, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - ADINS

DESPACHO

Em 24 de junho de 2020

Documento Nº 300101.0005.0052.0214/2020

Interessado(s): GAB GESTÃO

Assunto: PARA CONHECIMENTO

Senhora Secretária,

Tramito Prodoc e informo que Processo foi encaminhado ao Secretário de

Saúde  João  Bittencourt para  proceder  com  as  assinaturas  e  quando  retornou  a  esta

ADINS/SESA, na data de 18/06/2020, proveniente do Gabinete, identifiquei a presença de

Despacho  datado  de  12/05/2020,  direcionado  ao  GABINETE  DE  GESTÃO,  além  da

ausência de algumas assinaturas.

Ressalto que os pedidos de empenhos são expedidos pela COASF, cabendo

a ADINS o seguimento dos procedimentos. 

Faço a digitalização completa do processo físico.

Att.

LIDIA RODRIGUES BARBOSA



Cód. verificador: 14903254. Cód. CRC: 06306D6
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - GAB GESTÃO

DESPACHO

Em 02 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.0052.0214/2020

Interessado(s): COASF

Assunto: PEDIDO DE EMPENHO AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS BÁSICOS,

CONTROLADOS E OFTÁLMICOS PREGÃO 006/2019 ATA 009/2020 EMPRESA

EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Senhora Coordenadora,

Em atenção ao que dos autos consta, em especial o despacho exarado pelo ex

Secretário de Estado da Saúde, Senhor João Bittencourt da Silva, datado de 12 de maio de

2020 e juntado aos autos em 24 de junho de 2020 pela ADINS, que segundo histórico da

tramitação esteve de posse do presente processo de 06 de abril a 24 de junho;

Considerando que referido despacho sob a fundamentação de que compete a

este Gabinete de Gestão e Planejamento orientar e subsidiar o Secretário de Saúde nas

decisões afetas a sua área de atuação, solicita análise dos autos, informando que somente na

data em que assinou o despacho identificou que a fonte utilizada para emissão do empenho

fora a 215 e que o valor total do empenho engloba aquisições de medicamentos e correlatos

utilizados  no  tratamento  de  COVID  –  19  e  outras  enfermidades  e,  ainda  que  o  ato

administrativo pode ser  revisto em qualquer tempo, recomendando que sejam tomadas

providências necessárias para corrigir o equívoco detectado;

Considerando que, em que pese este Gabinete nunca haver se manifestado em



processos de Pedido de Empenho antes;

Considerando a importância do objeto afeto a este processo, não apenas em

razão da pandemia mas pelo quadro histórico de desabastecimento medicamentoso e de

material médico hospitalar desta Secretaria de Estado da Saúde;

Considerando a emissão da nota empenho, conforme pedido instruído em

formulário  padrão  dessa  COASF por  especificação  e  quantidade  com base  no  Pregão

006/2019;

Considerando que segundo informações obtidas junto a servidores do Fundo

Estadual  de  Saúde,  sempre  que  ocorre  emissão  de  nota  de  empenho de  pedidos  dessa

COASF, o FES encaminha via original mediante protocolo de livro de saída para que seja

entregue ao fornecedor e mantém o processo com outra via original do pedido no FES para

instrução do pagamento;

Remeto-lhe o processo para que o instrua sobre:

1. A entrega ou não, por parte do fornecedor, dos itens constantes na nota de

empenho 2020NE00836;

2. A utilização desses itens no protocolo de atendimento à COVID – 19.

A p ó s ,  r e s t i t u a - o  a o  F E S  p a r a  q u e  s e  m a n i f e s t e  s o b r e  a

necessidade/possibilidade de rever o ato administrativo praticado, qual seja, a emissão da

nota de empenho, de modo a fundamentar a tomada de decisão do titular desta Unidade

Gestora.

CLÉLIA JEANE DA SILVA GONDIM
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COASF

DESPACHO

Em 09 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.0052.0214/2020

Assunto: PEDIDO DE EMPENHO -MEDICAMENTOS BÁSICOS, CONTROLADOS

EOFTÁLMICOS- PE 006/2019 - ATA 009/2020 , EMPRESA

EXCLUSIVADISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME- COASF

Ao FES

Com cordiais cumprimentos, em atenção ao que dos autos consta, em especial

o despacho exarado pela  Secretaria Adjunta de Gestão e Planejamento-GAB GESTÃO, Dra.

Clélia Jeane da Silva Gondim, esta Coordenadoria Farmacêutica informa em resposta:

a)  Que  em  referência  aos  itens  1,  o  empenho 2020NE00836  não  esta

liquidado (em anexo, relatório de entradas);

b) Em referencia a diligencia 2, encaminhamos em anexo, o relátorio de saídas

por entidas hospitalares. Ressaltamos, que, não há possibilidade de rastrear se estes itens

descritos no referido empenho foram entregue, somente para as Unidades COVIDs, visto

que, mesmo tratando-se de pedidos regulares, no momento que estes, foram entregues na

Central de Abastecimento Farmacêutico-CAF, foram/estão sendo entregues em todas as

unidades hospitalares solicitantes, visto que, existem pacientes infectados pela COVID-19

em todos os hospitais da rede estadual. Ressaltamos também, que apesar de diversos itens

não pertencerem diretamente ao protocolo de tratamento para a COVID-19, estes podem ser



considerados tratamentos complementares, ou materiais essenciais ao cuidado do paciente.

Atenciosamente,

URIEL DAVI DE ALMEIDA E SILVA

Farmaceutico-Bioquimico / SESA
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