
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE - SAS

MEMORANDO Nº 300101.0005.0082.0350/2020 - SAS/SESA

Macapá-AP, 10 de abril de 2020

A(o) GABINETE DE ASSISTÊNCIA - GAB ASSISTÊNCIA

Assunto: VÁLVULA REGULADORA DE REDE GAZES

Sr. Secretario

Respeitosamente venho a vossa senhoria com honras e estimas frente a essa

pandemia de covid 19, no entanto esta sendo organizada a unidade de terapia intensiva a fim

de atender as situações critica que necessita de respiração mecânica invasiva mediante ao

tubo traqueal.

 Com  a  chegada  dos  respiradores  Mecânicos  doados  pela  rede  DORS,

necessitamos com extrema urgência a aquisição de Válvula reguladora de Rede de Oxigênio

e Ar Comprimido para que o equipamento consiga serem adaptadas nas redes de gazes

medicinais e atender os pacientes, assim solicito:

10-Valvula reguladora de oxigênio

10-Válvula reguladora de Ar comprimido

Att.

ALEX FAGUNDES COIMBRA
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DE ASSISTÊNCIA - GAB ASSISTÊNCIA

DESPACHO

Em 10 de abril de 2020

Documento Nº 300101.0005.0082.0350/2020

Interessado(s): GAB SESA

Assunto: AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO DE OXIGÊNIO E

AR COMPRIMIDO

Ao Excelentissimo Senhor Secretário de Estado da Saúde 

João Bittencourt da Silva

Senhor  Secretário,  venho  através  deste  encaminhar  a  Vossa  Excelência

solicitação procedente da SAS-SESA referente a aquisição de redutores de pressão de rede

de gases e de ar comprimido, estes dois insumos são indispensáveis em alguns modelos de

respiradores mecânicos que serão utilizados no Centro de Atendimento intensivo COVID-19

- CDT,  destaco a necesidade URGENTE da aquisição pois sem esses insumos nao é possivel

utilizar de forma segura os respiradores poden acarretar danos nos aparelhos deixando-os

indisponíveis para uso.

PLINIO SILVA DA LUZ
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

DESPACHO

Em 13 de abril de 2020

Documento Nº 300101.0005.0082.0350/2020

Interessado(s): SAS/SESA

Assunto: VÁLVULA REGULADORA DE REDE GASES

Á COGEC/SESA:

ENCAMINHO  OS  AUTOS SAS/SESA,  PARA  ATENDIMENTO  DO

DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO AS FLS 02.

SELMA QUARESMA DE SOUZA
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS - COGEC

DESPACHO

Em 22 de abril de 2020

Documento Nº 300101.0005.0082.0350/2020

Interessado(s): SAS - SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE

Assunto: AQUISIÇÃO DE EMERGENCIAL DE VÁLVULAS REGULADORAS DA

REDE DE GASES.

A ADINS 

Encaminho  o  processo  em  epígrafe,  para  Dotação  Orçamentária  e

conhecimento do Secretário.

ANA MONTEIRO FERNANDES

Coordenador(A) De Unidade (COGEC - COORDENADORIA DE GESTÃO DE

COMPRAS)
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - ADINS

DESPACHO

Em 23 de abril de 2020

Documento Nº 300101.0005.0082.0350/2020

Interessado(s): FES

Assunto: PARA PROSSEGUIMENTO

Considerando o TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2020 -

CPL/SESA, EMERGÊNCIA REAL. Embasado pelo § 1° da Lei 13.979/2020. Caput, art.

4°, Decreto Estadual n° 1.375 de 17/03/2020, que trata da situação de emergência em todo

território do Estado do Amapá.

Considerando o Memo Prodoc (fl. 04), emitido pelo Secretário Adjunto de

Assistência à Saúde, sobre a necessidade de aquisição de válvulas reguladoras.

Informo  a  classificação  orçamentária  da  despesa,  com  disponibilidade

orçamentária  consignada  no  QDD/  SIAFE  –  2020,  oriunda  da  abertura  de  crédito

extraordinário  destinado  a  atender  despesas  imprevisíveis  da  SESA-AP,  em razão  da

pandemia COVID-19, Decreto Estadual n° 1.537 (17/04/2020).

Att.

LIDIA RODRIGUES BARBOSA
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES COORD-

DESPACHO

Em 06 de outubro de 2020

Documento Nº 300101.0005.0082.0350/2020

Assunto: LIBERAÇÃO DE COTA

ENCAMINHO PEDIDO DE EMPENHO AO NEO PARA VERIFICAÇÃO

DE LIBERAÇÃO DE COTA.

ROBERTO ZANATA FURRIEL AMANAJAS
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FES - FES NEO

DESPACHO

Em 06 de outubro de 2020

Documento Nº 300101.0005.0082.0350/2020

Interessado(s): COGEC

Assunto: REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS

Encaminha-se o processo eletrônico para regularização das pendências  a

seguir:

Digitalização do processo fisico e anexação ao eletrônico;

Anexação do termo de dispensa de licitação;

Anexação do extrato do termo de dispensa de licitação;

Anexação da publicação do termo e extrato de dispensa de licitação.

Para o prosseguimento das demais etapas do processo faz-se necessário a

regularização das demandas citadas e retificar ou ratificar a natureza da despesa, se material

de consumo ou material permanente.

Atenciosamente.

 

 



 

DEIVISON HENRIQUE FORTUNATO MOREIRA
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS - COGEC

DESPACHO

Em 06 de outubro de 2020

Documento Nº 300101.0005.0082.0350/2020

Interessado(s): NEO/FES

Assunto: REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS

AO NEO/FES

Em observância ao despacho NEO/FES, exarado em 06.10.2020, que aponta

pendências a serem regularizadas por esta COGEC, as quais seriam sanadas com a inclusão

do processo físico no sistema.

Todavia, comunicamos que os autos físicos virtuais tramitaram nesta COGEC

em 22.04.2020, sendo feita remessa a ADINS, sem retorno, conforme verifica -se na pagina

do livro de protocolo em anexo. 

Ou seja, impossibilitando que esta coordenadoria realize a juntada de tais

documentos por não ser a detentora do arquivo físico.

Vale ressalta que, por meio do memorando n° 300101.0005.1857.0162/2020 -

GAB GESTÃO/SESA, (em anexo) determinou-se a digitalização integral dos processos

físicos que tramitam no setor, bem como que estes sejam autuados no módulo "PROCESSOS

NO PRODOC". E ainda que apenas após a digitalização e autuação o documento / processo

físico deverá ser enviado a COGEC para o encerramento e arquivamento .



Diante da inviabilidade de atendimento do que foi requerido, restituo os autos

para análise e providencias cabíveis.

 

Atenciosamente,

 

ANA MONTEIRO FERNANDES

Coordenador(A) De Unidade (COGEC - COORDENADORIA DE GESTÃO DE

COMPRAS)
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - GAB GESTÃO

MEMORANDO Nº 300101.0005.1857.0162/2020 - GAB GESTÃO/SESA

Macapá-AP, 30 de julho de 2020

A(o) COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS - COGEC

Assunto: ENCAMINHAMENTOS

Senhora Coordenadora,

Considerando as operações de busca e apreensão realizadas pela Polícia Civil

e Federal na sede desta Secretaria de Estado da Saúde, conforme se depreende dos autos

circunstanciados em anexo;

Considerando que referidas operações extraíram de alguns setores processos

físicos, como se observa nos anexos acima mencionados;

Considerando que a maioria desses processos, embora gerados sob protocolo

do  PRODOC  no  módulo  Documentos,  tramitavam  paralelamente  na  instrução  física,

inclusive sob protocolo de cadernos de saída de alguns setores;

Considerando  que,  como  é  do  conhecimento  de  todos,  essa  tramitação

concomitante acaba gerando desencontro de informações e instrução incompleta e deficitária,

seja no físico ou no virtual, causando prejuízos de toda ordem, inclusive quando do envio à

Procuradoria Geral do Estado, inviabilizando uma análise seguida de parecer conclusivo face

a ausência de peças fundamentais, que impossibilitam o prosseguimento da apreciação e

culminam com a determinação de diligências e recomendações que constam atendidas no



processo físico;

Considerando os processos que, por inúmeros motivos, não prosseguiram com

a instrução processual adequada seguindo cada fase até a apreciação da Procuradoria Geral

do  Estado  para  emissão  de  parecer,  conforme  o  Roteiro  de  Contratação  preparado

especificamente para as compras e contratações desse período da pandemia;  

Considerando a demanda oriunda da emergência em saúde pública decorrente

da infecção humana pela COVID 19 que, alterando o modo de vida de toda a humanidade,

afetou também o funcionamento regular dos serviços administrativos de todos os órgãos do

Governo do Estado do Amapá;

Considerando ainda  o  cenário  de  incerteza,  e  a  instabilidade  gerada  nos

setores seja pelo afastamento de servidores em razão do respaldo dos instrumentos legais

publicados, pela contaminação, pelo falecimento e pelo abalo psicológico que alcançou a

muitos sem distinção, seja da área assistencial, que pressupõe preparo técnico e psicológico

para enfrentar uma pandemia ou da área da gestão, seja ainda pela ação da polícia que de

certa forma abala e gera temor nos servidores dos setores por onde esses processos tramitam;

Considerando que uma das alterações de nossa rotina inclui a remessa virtual

de documentos/processos entre os órgãos, tarefa essa que ainda se encontra em período de

adaptação/transição e gerando alguns problemas que tem sido monitorados e corrigidos;

Considerando que como medida de melhoramento na gestão foi expedida a

Portaria 0187/2020 - GAB/SESA que dispõe sobre a implantação do Sistema de Processos e

Documentos  Digitais  –  PRODOC  para  gestão  e  trâmite  de  documentos  e  processos

administrativos, no âmbito da Secretaria de Saúde – SESA, o qual será regido nos termos

desta portaria e do Decreto nº 829, de 27 de março de 2018;



Determino que os documentos/processos físicos de contratações e compras

referentes  as  demandas  oriundas  da  pandemia  que  tramitam nesse  setor,  anteriores  a

expedição da referida Portaria, sejam digitalizados na íntegra, autuados no módulo processo

do PRODOC e sigam o fluxo tramitando pelos setores aos quais ainda não tenham sido

encaminhados até que concluamos a finalização de cada um deles, mesmo que no sentido de

obtermos o parecer saneador da Procuradoria Geral do Estado.

Determino ainda que os documentos/processos físicos, após a digitalização e

autuação  sejam  enviados  à  Coordenadoria  de  Gestão  de  Compras  para  o  competente

encerramento/arquivamento. 

Qualquer dúvida dirigir-se à Coordenadoria de Gestão de Compras e/ou a este

Gabinete de Gestão ou ainda ao Controle Interno para obtenção das instruções que permitam

a conclusão dos atos administrativos necessários em cada caso.   

CLÉLIA JEANE DA SILVA GONDIM
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