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Assunto: DISPENSA

Assunto detalhado: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X,

VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV – HOSPITAL

UNIVERSITÁRIO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS

(COVID-19).

Movimentações Associadas
Data Destino

22 de julho de 2020 SESA | FES SEC ADJ - - SECRETARIO ADJUNTO DO FES

30 de julho de 2020
SESA | ADINS - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO

INSTITUCIONAL

31 de julho de 2020 SESA | GABINETE - GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE

31 de julho de 2020
SESA | COGEC - COORDENADORIA DE GESTÃO DE

COMPRAS

03 de agosto de

2020
SESA | NL - NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC

05 de agosto de

2020

SESA | COGEC - COORDENADORIA DE GESTÃO DE

COMPRAS



05 de agosto de

2020
SESA | GABINETE - GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE

06 de agosto de

2020

SESA | ADINS - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO

INSTITUCIONAL

06 de agosto de

2020

SESA | FES NEO - NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO

- FES

07 de agosto de

2020
SESA | FES COORD- - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

13 de agosto de

2020
SESA | GABINETE - GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE

14 de agosto de

2020
SESA | FES SEC ADJ - - SECRETARIO ADJUNTO DO FES

01 de setembro de

2020
SESA | GABINETE - GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE

02 de setembro de

2020
SESA | FES SEC ADJ - - SECRETARIO ADJUNTO DO FES

09 de setembro de

2020
SESA | FES COORD- - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

15 de setembro de

2020

SESA | FES NEO - NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO

- FES

18 de setembro de

2020
SESA | FES COORD- - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DE ASSISTÊNCIA - GAB ASSISTÊNCIA

MEMORANDO Nº 300101.0005.1852.0091/2020 - GAB ASSISTÊNCIA/SESA

Macapá-AP, 27 de maio de 2020

A(o) SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE - SAS

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X,

VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV – HOSPITAL

UNIVERSITÁRIO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS

(COVID-19);

    Senhora Superintendente,

    Considerando que a situação da saúde publica do Estado requer a ampliação

e  habilitação  de  novos  leitos  para  atendimento  de  pacientes  sintomáticos  do  novo

Coronavírus (COVID-19) em caráter de emergencial, tendo em vista a precariedade em que

se encontra o sistema atual;

      Considerando que o  Termo de  Cessão firmado entre  a  Universidade

Federal do Amapá - UNIFAP e o Governo do Estado do Amapá, onde a Universidade cede o

espaço físico do Hospital Universitário para a abertura de 82 (oitenta e dois) novos leitos,

sendo 52 (cinquenta e dois) clínicos/enfermaria e 30 (trinta) críticos/UTI.

      Considerando que  à  vida,  à  saúde  e  condições  de  sobrevivência  são

direitos  tutelados  constitucionalmente,  e  diante  do  rápido  avanço  da  contaminação

comunitária do COVID 19, a ampliação de leitos é medida urgente que se impõe, a fim tentar

evitar o colapso do sistema de saúde do Amapá.



      Considerando a falta destes leitos acarretará em transtornos prejudiciais e

irreparáveis à prestação de serviço público de qualidade aos pacientes que procuram pelo

serviço de internação;

      Considerando que o Raio-X e a Tomografia permitem a detecção de uma

infinidade  de  alterações  em  praticamente  todas  as  regiões  do  corpo,  podendo  assim

identificar  os danos causados nos pacientes sintomáticos de COVID-19,  internados no

hospital universitário (unidade covid iv);

      Considerando que esta Secretaria de Estado da Saúde – SESA não poderá

ficar sem o objeto ora pretendido, pois a falta deste acarretará em transtornos prejudiciais e

irreparáveis à prestação de serviço público de qualidade aos pacientes que procuram pelo

serviço de internação;

      Neste sentido, encaminho à Superintendência de Atenção a Saúde - SAS,

para a IMEDIATA Elaboração de Projeto Básico de forma simples, quantificando conforme

planejamento a ser executado nos termos do plano de ação para adaptar as instalações no

Hospital  Universitário  (Unidade  COVID  IV);  AQUISIÇÃO EMERGENCIAL  DE

EQUIPAMENTOS  DE RAIO-X,  VISANDO ATENDER  AS  DEMANDAS  DA

UNIDADE COVID IV – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NO ENFRENTAMENTO DA

PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19);

URGÊNCIE-SE.

LEILA NAZARÉ DA SILVA

Cód. verificador: 14074036. Cód. CRC: 59CB364
Documento assinado eletronicamente por LEILA NAZARÉ DA SILVA em 27/05/2020 22:17, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE - SAS

DESPACHO

Em 27 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): CADI

Assunto: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RX PARA O COVID-HU

A Vossa Senhoria,

Cumprimento  cordialmente  e  encaminho  este  processo  para  análise  e

providências.

Att,

SIDNEY DO MONTE FERREIRA

Cód. verificador: 14074286. Cód. CRC: 9919F0C
Documento assinado eletronicamente por SIDNEY DO MONTE FERREIRA em 27/05/2020 22:38, conforme decreto
nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE APOIO DIAGNÓSTICO - CADI

DESPACHO

Em 27 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): CADI

Assunto: ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA AQUISIÇÃO DE PARELHO DE

RAIO X

Ao chefe,

Cumprimentando-o,  encaminho o processo com a finalidade da imediata

elaboração de Projeto Básico para AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS

DE RAIO-X,  VISANDO ATENDER AS  DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV  –

HOSPITAL  UNIVERSITÁRIO  NO  ENFRENTAMENTO  DA  PANDEMIA  DE

CORONAVIRUS (COVID-19).

URGENCIEM-SE

ZULMIRA TAINA SILVA CAVALCANTE

Cód. verificador: 14075470. Cód. CRC: 14E01AB
Documento assinado eletronicamente por ZULMIRA TAINA SILVA CAVALCANTE em 27/05/2020 23:33, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE APOIO DIAGNÓSTICO - CADI

DESPACHO

Em 27 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19);

Com  os  cumprimentos  cordiais,  quando  na  oportunidade  estamos

encaminhando para conhecimento e providências na tramitação necessária do fluxo do

processo de aquisição.

AT.TE

LUCINETE GONÇALVES BARBOSA

Cód. verificador: 14075471. Cód. CRC: 3593452
Documento assinado eletronicamente por LUCINETE GONÇALVES BARBOSA em 27/05/2020 23:33, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM - NUDI

DESPACHO

Em 28 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): AO CADI

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19)

Com os cumprimentos cordiais;

Considerando que faz parte das competências gerenciais deste Núcleo de

Diagnóstico por Imagem, prestar informações técnicas de equipamentos e a produção de

Projetos Básicos e/ou Termos de Referência voltados aos serviços de Imaginologia;

Considerando  o  caráter  de  urgência  para  o  processo  de  aquisição  de

EQUIPAMENTO DE RAIOS-X MÓVEL com SISTEMA PORTÁTIL COM NOTEBOOK,

PARA AQUISIÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS-DR para o Hospital Universitário, como

parte das ações da Secretaria de Estado da Saúde para apoio ao diagnóstico e prognóstico do

COVID 19.

Comunicamos que anteriormente havia sido solicitado pela gestão a produção

de Projeto  Básico para LOCAÇÃO, dos  equipamentos  supracitados,  conforme prodoc

300101.0005.1852.0084/2020.

Contudo, neste momento solicita-se que tal Projeto seja alterado para a forma



AQUISIÇÃO.

Para  tanto,  segue  em  anexo  PROJETO  BÁSICO  para  aquisição

 Emergencial  de  Aparelho  Médico-Hospitalar  –Equipamento  de  Raio  –X,  para

realização  de  exames  de  imagens  em pacientes  de  Casos  Positivos  de  COVID-19,

internados no Hospital Universitário do Estado do Amapá, para apreciação e correções

caso necessário.

Sugerimos  que  seja  averiguado  o  processo anterior  para  que  não  haja

tramitação dupla para o mesmo fim. No mais, seguimos no aguardo da finalização deste

processo para então realizarmos o parecer de análise técnica.

Atenciosamente,

THAILINE BORGES DE ALMEIDA

Cód. verificador: 14075478. Cód. CRC: 27E12F7
Documento assinado eletronicamente por THAILINE BORGES DE ALMEIDA em 28/05/2020 00:03, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE APOIO DIAGNÓSTICO - CADI

DESPACHO

Em 28 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19);

Com os cumprimentos cordiais, quando na oportunidade estamos restituindo o

processo  com as  solicitações  da  gestão,  sendo  atendidas pela  Gerência  de  Núcleo  de

Diagnóstico por Imagem/CADI, e corroborando com a referida gerência, ja existe um outro

Projeto Básico de LOCAÇÃO de aparelhos de Raio-X, sugerimos que pare a tramitação

como forma de duplicidade de processos, de acordo com o nº PRODOC citado no despacho .

AT.TE

LUCINETE GONÇALVES BARBOSA

Cód. verificador: 14076185. Cód. CRC: 497ADEE
Documento assinado eletronicamente por LUCINETE GONÇALVES BARBOSA em 28/05/2020 00:20, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE - SAS

DESPACHO

Em 28 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): GAB. ASSISTENCIA

Assunto: AQUISIÇAO DE RX PARA COVID-HU

A Vossa Excelência,

Cumprimento  Cordialmente  e  encaminhado  este  processo  como

solicitado, solícito análise e autorização do PROJETO BÁSICO para aquisição  Emergencial

de Aparelho Médico-Hospitalar –Equipamento de Raio –X, para realização de exames de

imagens  em  pacientes  de  Casos  Positivos  de  COVID-19,  internados  no  Hospital

Universitário do Estado do Amapá, para apreciação e correções caso necessário.

SUGIRO a tramitação para a COGEC para a cotação orçamentária 

Att,

SIDNEY DO MONTE FERREIRA

Cód. verificador: 14076189. Cód. CRC: CA61AE8
Documento assinado eletronicamente por SIDNEY DO MONTE FERREIRA em 28/05/2020 00:38, conforme decreto
nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DE ASSISTÊNCIA - GAB ASSISTÊNCIA

DESPACHO

Em 28 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Assunto: AQUISIÇÃO DE RX PARA ATENDER O CENTRO COVID-HU

Ao GAB,

Encaminho o processo para autorização quanto a Cotação Orçamentária, após

enviar à COGEC.

Atenciosamente,

LEILA NAZARÉ DA SILVA

Cód. verificador: 14092873. Cód. CRC: 25E7B1C
Documento assinado eletronicamente por LEILA NAZARÉ DA SILVA em 28/05/2020 09:46, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

DESPACHO

Em 28 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): SESA

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV- HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19)

Senhor Coordenador,

Encaminho  o  Projeto  Básico  de AQUISIÇÃO  EMERGENCIAL  DE

EQUIPAMENTOS  DE  RAIO-X,  VISANDO  ATENDER  AS  DEMANDAS  DA

UNIDADE COVID IV- HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NO ENFRENTAMENTO DA

PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19),  devidamente analisado. Deste modo

autorizo para Cotação de preço e demais procedimentos cabíveis.

URGÊNCIE-SE.

JUAN MENDES DA SILVA

Cód. verificador: 14100089. Cód. CRC: 7467418
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES DA SILVA em 28/05/2020 12:13, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador

























GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS - COGEC

DESPACHO

Em 28 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): NCP

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19);

AO NCP

Encaminho o processo em epígrafe, para acolhimento de proposta com as

empresas e logo após, enviar ao NL-Núcleo de Licitação, para dar continuidade no processo.

Atenciosamente,

LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES

Cód. verificador: 14103801. Cód. CRC: 95B8B17
Documento assinado eletronicamente por LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES em 28/05/2020 13:09, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE COTAÇÃO DE PREÇO - CGC - NCP

DESPACHO

Em 28 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): NL

Assunto: AQUISIÇÃO DE RAIO X

Restituímos os autos para providências cabíveis

 

Atenciosamente,

 

Marlene Costa Beltrão

Cód. verificador: 14125238. Cód. CRC: E034E02
Documento assinado eletronicamente por MARLENE COSTA BELTRÃO em 28/05/2020 18:38, conforme decreto
nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador























GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC - NL

DESPACHO

Em 28 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): GABINETE

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19);

AO NL\CPL\EDER RODRIGUES

Encaminho o processo em epígrafe, para conhecimento e continuidade dos

autos.

Atenciosamente,

LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES

Cód. verificador: 14127796. Cód. CRC: C6F6F6D
Documento assinado eletronicamente por LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES em 28/05/2020 19:33, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC - NL

DESPACHO

Em 28 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): GAB-ASSISTÊNCIA

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTO DE RAIO X , VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV- HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19.

AO NL

SOLICITO  QUE  ENCAMINHE  O  PROSPECTO  DO  ITEM  EM

AQUISICAO, PARA QUE SEJA REALIZADO A AVALIACAO TECNICA PELO SETOR

COMPETENTE. ( CADI )

SEGUE ANEXO AO PROCESSO.

EDER RODRIGUES FARIAS

Cód. verificador: 14127797. Cód. CRC: FDED6DC
Documento assinado eletronicamente por EDER RODRIGUES FARIAS em 28/05/2020 19:33, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador
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MOBILETT Elara Max
Destaque-se em radiologia móvel

Datasheet
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157 cm

59.5 cm

Especificações técnicas

Design robusto, compacto e leve
para excelente manobrabilidade

 

 

 

Design de fácil limpeza
com cabos integrados,

liso e superfícies fechadas  Braço MAXreach
posicionamento e flexibilidade excepcionais

Luzes indicadoras de status
para um sinal de segurança mais visível

Monitor de alto contraste
para melhor visualização

 Sempre pronto
Mesmo com as baterias 

descarregadas

Carregador inteligente
 detectores prontos para uso

Revestimento antibacteriano 
exclusivo

para controle e prevenção de 
contaminação

Descubra como se destacar em radiologia móvel com MOBILETT Elara Max

2 
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Estação de trabalho virtual 

e conectividade sem fio
para acesso irrestrito aos 

dados

 DiamondView MAX
para contraste e 

detalhes aprimprados

 MAX wi-D
é leve, fino e 

rápido

 MAXswap
permite 

compartilhamento 
de detectores entre 

aparelhos

 MAX mini
ideal para 

incubadoras e 
extremidades

127.8 cm

syngo FLC
uma interface comum

e fácil de aprender

  3
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Especificações do Sistema

Conteúdo

Especificações do Sistema                                                                                                                                                                Página 4
Fluxo de trabalho clínico                                                                                                                                                                 Página                10
Opções de sistema                                                                                                                                                                              Página                13

Ambiente de trabalho                                                                                                                                                                        Página               14

Planejamento do Ambiente                                                                                                                                                          Página 15

Unidade de raios X móvel

Unidade de raios X móvel digital para radiografia de pacientes sentados e deitados
Motor para deslocar a unidade para frente e para trás, acionado pela barra suporte para controle de velocidade
Máxima inclinação de 7 graus e  velocidade ajustável de 1.2 a 1.5 m/s
Sempre pronto: Mesmo quando as baterias estão descarregadas a unidade pode ser movida manualmente e exames
podem ser realizados com cabos de alimentação (com voltagem máxima levemente reduzida)
Recurso de velocidade reduzida disponível (modo marcha reduzida) para ajuste fino do posicionamento da unidade
O braço contrabalanceado pode ser rotacionado ± 90 graus e permite fácil ajuste para diferentes projeções

Ampola de raios X flexível
Acionamento da exposição via interruptor manual ou controle remoto1)

Luz LED do colimador : pode ser acionada pelo interruptor manual, painel de controle ou controle remoto1)

Enrolador de cabos automático com cabo de alimentação de 4 m (157.5“) para conexão com qualquer tomada aterrada
Teclado numérico/ PIN code disponível (alternativa: interruptor de chave padrão1))
O sistema pode ser bloqueado sem ser necessário seu desligamento

Hardware syngo FLC

O sistema de raios X e o processamento digital da imagem é controlado da estação de controle e imagem central                                                                                  
Tecnologia de ponta baseada em Windows 10 com interface de usuário syngo

 Display 17“colorido com alto contraste para operações touch screen
Capacidade de memória de aproximadamente 10.00 imagens

1) Opcional

MOBILETT Elara Max  |  Dados Técnicos
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Especificações do Sistema

1) Option

Gerador

Sáida de energia                                                    Máx. 133 kV a 225 mA

 Máx. 450 mA a 54 kV

 Máx. 35 kW a 96 kV, 365 mA, 10 ms

 Máx. 30 kW a 99 kV, 300 mA, 100 ms ( IEC 60601-2-7)
 Min. 0.32 mAs
Faixa de kVp                                                          40 kV a 133 kV em 47 etapas
Faixa de mAs                                                         0.32 mAs a 360 mAs em 53 etapas

Exatidão kV  < ± 3 kV (40 kV a 60 kV)
                                                                                  < ± 5 % (60 kV a 133 kV)

Exatidão de mAs                                                   < ± 5 % (2 mAs a 360 mAs)
                                                                                  < ± 0.1 mAs (0.32 mAs a 2 mAs)
Menor tempo de exposição                                1 ms
Máx. tempo de exposição                                   3.2 s ( modo digital)
Acionamento da exposição                               Controle remoto com cabo enrolado de 5m
Proteção contra penetração de líquidos       IPX0 (não protegido)
Proteção contra choque elétrico   Classe I de acordo com IEC 60601-1
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Ampola de raios X

Caixa da ampola (sistema monotanque com anodo giratório)
Tubo de raios X                                                     Siemens P135/30 R
Estabilização  Ajuste e regulação através de microprocessador durante a exposição
Valor nominal do ponto focal (IEC 336)                                       0.8
Angulação do Anodo                               15°
Velocidade do Anodo                                                                                     Até 9,000 r.p.m., 150 Hz
Capacidade de armazenamento de calor da caixa da ampola:  800,000 J = 1,100,000 HU
Capacidade de armazenamento de calor anódico:            90,000 J = 122,000 HU

Filtragem Inerente:

Colimador ≥ 1.6 mm Al (a 70 kVp)

Conjunto da caixa da ampola                           ≥ 1.9 mm Al (a 70 kVp)
Filtragem total ≥ 3.5 mm Al de acordo com IEC 522/1976

Colimador Colimador multilâminas ajustável manualmente, rotativo ± 90°

Intensidade da luz do colimador Lâmpada de LED mín. 180 Lux a 1 m DFI

Conjunto da caixa da ampola: Temperatura máxima de 60 °C, máximo de 2000 mAs/h, corrente contínua

                                                                                  nominal de 75 W até as coberturas atingirem 60 °C

 Câmara de medição do Produto Área-dose (DAP)

Sistema integrado de medição do produto área-dose
Transferênia automática do valor de dose medido para o sistema
Parte do cabeçalho DICOM quando a imagem é transferida
Filtragem típica                                    < 0.4 mm equivalente de Al
Resolução do DAP                                0.01 µGym2

DAP máximo medido                          1 x 105 µGym2

Especificações do Sistema

1) Option
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Especificações do Sistema

1) Opção
2) O tempo de transmissão do preview ou da imagem completa depende da qualidade da rede WiFi e dos parâmetros de

processamento selecionados

 MAX wi-D1)

Tecnologia do detector                                       Cintilador de iodeto de césio acoplado à matriz TFT com tecnologia de silício

                                                                                  amorfo
Dimensões (área ativa)                                      34.8 cm x 42.4 cm (13.7” x 16.7”)
Matriz do detector ativo                             2350 x 2866
 Dimensões com caixa do detector     44 cm x 46.1 cm x 1.9 cm (17.3” x 18.1” x 0.75”)
Tamanho do pixel                                                148 µm
Material do semicondutor Silício amorfo (a-Si)
Cintilador     Iodeto de césio (Csl)
Profundidade da aquisição                                16 bits

DQE em %; 2 µGy (RQA5)                                  70 % a 0.05 lp/mm

 51 % a 1 lp/mm, (IEC 62220)

 42 % a 2 lp/mm, (IEC 62220)

 29 % a 3 lp/mm, (IEC 62220)
 19 % a Nyquist

MTF em % (RQA5)                                                63 % a 1 lp/mm, (IEC 62220)

 35 % a 2 lp/mm, (IEC 62220)

 19 % a 3 lp/mm, (IEC 62220)
 12 % a Nyquist
Transmissão de dados                                        WLAN < 2 s de visualização; < 5 s de imagem completa
Espessura  19 mm (0.75”)
Peso      3.3 kg (7.3 lbs)

Capacidade de carga máxima                        300 kg com o paciente deitado

                                                                  100 kg com o paciente em pé
Bateria  Íons de lítio, recarregável, permutável

Tempo de carregamento                                     90 minutos para 80% de capacidade da bateria
Tempo de operação da bateria                         Até 1050 imagens

 Até 6.5 h de uso regular
 Até 11.7 h em standby

Grade de encaixe  1)                                    Grade, Pb 5/85, f0 = 115 cm; Pb com alumínio de material interespacial

Local de carregamento                                       Suporte de detector integrado ou carregador de bateria externo1)

WLAN padrão                                                       IEEE 802.11n, 2 x 2 mimo
Caso haja WLAN ou outro equipamento que utilize rede sem fio no seu ambiente de trabalho, favor consultar seu
representante da Siemens para uma conexão otimizada da rede sem fio

Regulamentação IEC                                           Compatibilidade eletromagnética: em conformidade com IEC 60601-1-2 ed. 4

 Este detector não afeta marca-passos em conformidade com
 DIN EN 45502-2-1, Sessão 27
MAXswap Os detectores são compartilháveis entre múltiplos sistemas MAX

MOBILETT Elara Max  |  Dados Técnicos
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Especificações do Sistema

1) Opção
2) O tempo de transmissão do preview ou da imagem completa depende da qualidade da rede WiFi e dos parâmetros de

processamento selecionados

MAX mini1)

Tecnologia do detector Cintilador de iodeto de césio acoplado à matriz TFT com tecnologia de silício

                                                                                      amorfo
Dimensões (área ativa)      22.5 cm x 28.4 cm (8.9” x 11.2” )
Matriz do detector ativo  1520 x 1920
Dimensões com caixa do detector       26.9 cm x 32.9 cm x 1.6 cm (10.6” x 13” x 0.63”)
Tamanho do pixel                                                 148 µm
 Material semiconductor  Silício amorfo (a-Si)
Cintilador      Iodeto de Césio (Csl)
Profundidade da aquisição                                16 bits

DQE em %; 2 µGy (RQA5) 66 % a 0.05 lp/mm

 50 % a 1 lp/mm, (IEC 62220)

 40 % a 2 lp/mm, (IEC 62220)

 24 % a 3 lp/mm, (IEC 62220)
 17 % a Nyquist

MTF em % (RQA5) 61 % a 1 lp/mm, (IEC 62220)

 31 % a 2 lp/mm, (IEC 62220)

 15 % a 3 lp/mm, (IEC 62220)
 12 % a Nyquist
Transmissão de dados                                         WLAN2) < 1.5 s preview; < 3.5 s imagem completa
Espessura   16 mm (0.63”)
Peso      1.6 kg (3.5 lbs)

Capacidade de carregamento máxima            300 kg (330 lbs) com o paciente deitado
 100 kg (220 lbs) com o paciente em pé
Bateria   Íon-lítio, recarregável, substituível
Tempo de carregamento                                     3 h com o carregador de bateria para atingir 100% da capacidade

Tempo de funcionamento da bateria              Até 1050 imagens

 Até 6.5 h de uso regular

 Até 11.7 h em standby
Local de carregamento                                       Carregador de bateria externo1)

 WLAN padrão      IEEE 802.11n, 2 x 2 mimo
Caso haja WLAN ou outro equipamento que utilize rede sem fio no seu ambiente de trabalho, favor consultar seu
representante da Siemens para uma conexão otimizada da rede sem fio

Regulamento IEC                                                   Compatibilidade Eletromagnética: em conformidade com IEC 60601-1-2 ed. 4

 Este detector não afeta marca-passos que atendam à
 DIN EN 45502-2-1, Seção 27
MAXswap Os detectores são compartilháveis entre múltiplos sistemas MAX
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Especificações do Sistema

1) Opção

Administração de dados do paciente
Registro de pacientes                                           Recuperação da lista de pacientes e dados de exame do sistema de
                                                                                   informação do hospital/radiologia (HIS/RIS)

 Registro de pacientes em emergência

 Administração de pacientes, estudos e dados da imagem

 Página configurável de registro do paciente 
 Gestão de usuário avançado (veja Cibersegurança)

Estação de trabalho virtual1)

Ambiente virtual Windows 10
Permite instalação de aplicações hospitalares específicas para visualização e informação, p. ex. cliente RIS , PACS viewer, etc.
Alterne entre tela do sistema e estação de trabalho virtual com uma única interação

MOBILETT Elara Max  |  Dados Técnicos
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Fluxo de trabalho clínico

1) Opcional

Cibersegurança

Ciclo de Desenvolvimento Seguro                     Análise de ameaça e risco, Arquitetura & Design seguros,
 Configuração de segurança e Hardening, Codificação segura e Testes de
 segurança com Avaliação de vulnerabilidades, Teste de invasão
Whitelisting Proteção Malware baseada em Microsoft Device Guard
Encriptação do disco rígido                               Encriptação dos dados do paciente em um disco rígido interno com Bitlocker
 (mediante pedido do cliente)
IPv6 É possível configurar endereços IP em formato IPv4 ou IPv6
Fornecimento de hotfixes                                 Fornecimento de hotfixes de componentes de terceirizados (p. ex. Mi-
em alta frequência                                              crosoft) a cada 90 dias
Pacote de segurança avançado1)                     Gestão avançada de usuário : integração de diretório ativo,
 gestão de senhas individuais e autorização de usuário

 Gestão da trilha de auditoria: Rastreamento detalhado de usuário e ações e
                                                                                   log de atividades
 Encriptação DICOM

Preparação para o exame

Fluxo de trabalho                                                 Antes da aquisição, os dados do paciente são inseridos através do sistema de

                                                                                   administração (HIS/RIS) ou no console de controle
 Os parâmetros de exposição são selecionados através dos programas de órgão

 O paciente e a unidade de raios X são posicionados e a exposição é iniciada

 A exposição é acionada pelo sistema de controle central e lida pelo detector
 em poucos segundos
 A imagem é exibida no display de controle para orientação e é disponibilizada
 na saída do sistema para ser enviada em formato DICOM, p.
.                                                                                  ex. para reporting workstations, redes de imagens, impressoras laser, etc.
 Conjunto de imagens deletadas, estudos e dados de paciente incluindo opções
 de avaliação
 Teclado numérico/ PIN code disponível
 (alternativa: interruptor de chave padrão1))
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Fluxo de trabalho clínico

1) Option

Aquisição /Exibição/Processamento da Imagem

Aquisição e pré-processamento                       Seleção de parâmetros do gerador, configuração de parâmetros para
 pré-processamento (amplificação, harmonização, melhoramento de borda
  e LUT) ou DiamondView MAX
 Exibição de marcadores de imagem
Exibição da imagem                                             Enquadramento para visualização da imagem inteira

Funções de processamento da imagem         Rotação, inversão vertical e horizontal, zoom, janelamento para contraste/
 brilho, branco/preto, inversão da imagem

DiamondView MAX DiamondView MAX é um método especialmente desenvolvido para processa-
 mento de imagem (filtragem multiespacial) que otimiza a exibição da imagem
  especificamente para diferentes regiões de órgãos
 As estruturas de diferentes intervalos de frequência são calculadas de forma
                                                                                  diferente, permitindo  visualizações precisas de detalhes com grandes
                                                                                   diferenças de absorção por exemplo de ossos e tecidos moles
Funções gráficas    Quantificação com medidas de ângulo/distância
Funções de texto                                                   Marcação, anotações, comentários na imagem, marcador D/E
Aquisição sem grade Aquisição sem grade (esp. Tórax) usando funcionalidades DiamondView MAX
 para melhor contraste e fácil manipulação
Impressão da imagem                                         Configurações simplificadas de impressão da imagem de acordo com a política
 da instituição do cliente
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1) Opcional
2) Dependendo do nível de serviço acordado

Fluxo de trabalho clínico

Transferência de dados e documentação

Interfaces de rede DICOM

DICOM Send/StC  Transmissão de imagens para uma rede DICOM para visualização e arquivamento 
 Confirmação do arquivamento da imagem (StC = Storage Commitment)
DICOM Print                                                          Impressão de exposições para impressoras a laser DICOM utilizando folha de película virtual 
DICOM Query Retrieve                                        Recuperação de imagens para um sistema de arquivamento (PACS)
DICOM encryption1)     Envio de dados encriptados de pacientes para nós DICOM que possam receber 
 imagens encriptadas

DICOM Worklist/MPPS Obtenha a função Worklist para importar dados de pacientes de um sistema de 
 gerenciamento (RIS/HIS). Entradas XRF, CR e DX são compatíveis e configuráveis 

 Função Modality Performed Procedure Step (MPPS) para envio de dados estatísticos
 e informação de dose para um sistema de gerenciamento
DICOM Dose Structured Report                        Envio dos valores de dose de cada estudo para um sistema de arquivamento

Documentação

Gestão de dados da imagem                             Transmissão de imagens para a rede 

  Impressão em película automática ou seletiva usando a folha de película virtual 

 Até 3 nós de rede ao mesmo tempo, impressora  laser configurável 

 Exporte dados da imagem para um gravador de CD/DVD ou formato TIFF 
 Exporte  do dispostivo USB em formato  DICOM ou TIFF

Cesto de reciclagem                                              Este recurso pode ser ativado e desativado 

 Guarda imagens rejeitadas e deletadas que não são arquivadas ou impressas 
 em pastas separadas
Clinical Assurance Program (CAP) Fornece estatística das imagens rejeitadas

Monitoramento do índice de exposição Fornece valores mínimos e máximos para exportação de acordo com o padrão 
 IEC  62494-1 Ed.1
Conexão à impressora1)                                       Para impressão em película

Smart Remote Service (SRS)2) Conecta MOBILETT Elara Max aos especialistas em serviço
-Serviço Remoto Inteligente                                de nosso  Customer Care Center 

 Permite análise remota de hardware e software 

 Permite configuração remota do sistema, p. ex. adicionando a DICOM node etc. 

 Permite entrega remota de atualização de software 
 Assistência remota (baseada em TeamViewer®) permite compartilhamento de tela 
 entre você e seu especialista de aplicações pelo sistema de suporte em tempo real

MOBILETT Elara Max  |  Dados Técnicos



  13

1) Opcional

Opções do sistema

Controle remoto 1)

Controle remoto infravermelho para acionamento da exposição para ótima proteção à radiação
Faixa de operação                                                 10 m (33 ft), 180°
Bateria   Para 30.000 exposições
Função de localização                                         Localiza o controle remoto quando não estiver no local de descanso

Conectividade WLAN  1)

Módulo WLAN com força industrial para maior alcance e melhor conectividade
Normas WLAN suportadas    802.11 a/b/e/g/h/i/n
Faixas de frequência suportadas                     2.4 / 5 GHz

Segurança/Autenticação: 802.11 i, 802.1x, WPA/WPA2

 Suplicante de WPA2 Enterprise EAP-TLS, EAP-TTLS (MSCHAPv2), EAP-
 PEAP (MSCHAPv2)
 Suporta certificados e upload/armazenamento de chaves privadas (diversos)
Criptografia de dados:                                         TKIP, AES

Itens diversos

Filtros pediátricos Filtros transparentes para diminuição da dose de entrada no paciente,
    disponível em espessuras de 2.4 mm e 4.3 mm
Dispenser de acessórios para limpeza               Armazena seguramente canetas, um copo e possui um suporte padrão
   redondo de 5  polegadas p. ex. para lenços desinfectantes
Interruptor de chave                                               Sistema de controle de acesso usando chave de hardware convencional
Girafa    Design de girafa para o sistema, criando uma atmosfera amigável, não apenas
                                                                                     em ambientes pediátricos
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Planejamento do Ambiente

1) Option

Dados de operação

Energia fornecida                                                 Tomada de alimentação aterrada (L/N/Gnd)

Dispositivo para liberação                                 A norma DIN VDE 0100-710 recomenda a instalação de um dispositivo
de sobrecorrente                                                   de disparo de sobrecorrente (disjuntor) de 15 A/ característica C no local para
  para tensões da rede de alimentação de 230 V/ 240 V.

  Requisitos específicos do país são aplicáveis para valores de fusíveis a serem
  utilizados para outras tensões da rede de alimentação.
Tensão da rede                                                        100 V a 240 V~ 50/60 Hz 10 A a 6 A 1.2 kW

Pack de bateria padrão (65 Ah) Bateria                                                    Baterias de chumbo-ácido seladas (90 Ah), recarregável

 Tempo de carregamento                     5 h (80 %)

 Tempo de operação da bateria  6 h/200 exposições a 70 kV/20 mAs

 Tempo em Standby (modo On)    12 h
 Tempo em Standby  (modo Off)   48 h

Pack de bateria de alta potência (90 Ah) 1)    Bateria                                                  Baterias de chumbo-ácido seladas (90 Ah), recarregável

 Tempo de carregamento  6.5 h (80 %)

 Tempo de operação da bateria 8 h/270 exposições a 70 kV/20 mAs

 Tempo em Standby (modo On) 16 h
 Tempo em Standby  (modo Off) 64 h

Condições ambientais (operação)

Operação

Faixa de temperatura + 10 °C a + 35 °C
Umidade relativa 20 % a 75 %, sem condesação 
Pressão atmosférica 800 hPa a 1060 hPa

Transporte/armazenamento

Faixa de temperatura – 20 °C a + 60 °C
Umidade relativa 10 % a 95 % (até 15 semanas, com detector embalado)
Pressão atmosférica 500 hPa a 1060 hPa

Dimensões e peso

Dimensões (c x l x a) 127.8 cm x 59.5 cm x 157 cm (50,3“ x 23.4“ x 61.8“)

Posicionamento do tubo:
Altura máxima do ponto focal                         213.5 cm (84“)

Altura mínima do ponto focal                          47 cm (18.5“)

Extensão horizontal máxima                             124.5 cm (49“)
Extensão horizontal mínima                             39.5 cm (14.4“)
Peso (sem acessórios opcionais)              Aprox. 380 kg (825 Ibs)
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Planejamento do Ambiente

Dimensões em mm
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC - NL

DESPACHO

Em 28 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): GABINETE

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19);

AO CADI

Encaminho processo em epígrafe, para analise técnica do equipamento de

Raio-X.

Atenciosamente,

LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES

Cód. verificador: 14127798. Cód. CRC: 5BAAEFF
Documento assinado eletronicamente por LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES em 28/05/2020 19:33, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE APOIO DIAGNÓSTICO - CADI

DESPACHO

Em 28 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19)

Com  os  cumprimentos  cordiais,  quando  na  oportunidades  estamos

encaminhando o processo em tela, para atender a solicitação e posterior reenvio a esta CADI,

para que possamos dar continuidade nos trâmites necessários.

AT.TE

LUCINETE GONÇALVES BARBOSA

Cód. verificador: 14129415. Cód. CRC: DF50AE5
Documento assinado eletronicamente por LUCINETE GONÇALVES BARBOSA em 28/05/2020 20:11, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM - NUDI

DESPACHO

Em 28 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): AO CADI

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19)

Com os  cumprimentos  cordiais,  informamos que  já  foi  realizada  análise

técnica do referido equipamento, conforme anexo, e este inserido no processo físico.

Atenciosamente,

THAILINE BORGES DE ALMEIDA

Cód. verificador: 14130488. Cód. CRC: 900604F
Documento assinado eletronicamente por THAILINE BORGES DE ALMEIDA em 28/05/2020 21:33, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE APOIO DIAGNÓSTICO - CADI

DESPACHO

Em 28 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19)

Cumprimentando cordialmente  Vossa  Senhoria,  quando na  oportunidade

estamos restituindo o Processo com a solicitação atendida pela Gerência de Núcleo de

Diagnóstico por Imagem, conforme anexo da Análise Técnica do referido equipamento, para

prosseguimento dos trâmites necessários.

AT.TE

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LUCINETE GONÇALVES BARBOSA

Cód. verificador: 14131208. Cód. CRC: BCE5ED5
Documento assinado eletronicamente por LUCINETE GONÇALVES BARBOSA em 28/05/2020 22:18, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC - NL

DESPACHO

Em 29 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): GABINETE

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19);

AO NL\CPL\EDER RODRIGUES
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC - NL

DESPACHO

Em 02 de junho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): GAB-ASSISTÊNCIA

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300101.0005.1852.0091/2020

 

 

Objeto:  Aquisição  Emergencial.  Hospital  Universitário.  Serviço  de

Alimentação. Dispensa de licitação com base na Lei nº 13.979/2020.

 

 

RELATÓRIO CIRCUSTANCIADO

 

 

Em  26  de  maio  de  2020,  recebi  os  autos  do  Processo  Administrativo



300101.0005.1852.0077/2020,  que versa sobre a  AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE

EQUIPAMENTO  DE  RAIO-X,  VISANDO  ATENDER  AS  DEMANDAS  DA

U N I D A D E  C O V I D  I V  -  H O S P I T A L  U N I V E R S I T Á R I O ( H U )  N O

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19).

 

A Comissão Permanente de Licitação – CPL extrai suas atribuições da Lei de

Licitações e Contratos, envazado no art. 6º, XVI, 51 da Lei nº 8.666/93, abaixo transcrito:

    

Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se:

XVI - Comissão - comissão,  permanente  ou  especial,

criada pela Administração com a função de receber, examinar e julgar

todos  os  documentos  e  procedimentos  relativos  às  licitações  e  ao

cadastramento de licitantes. (Grifei).

Art. 51. A habilitação preliminar,  a inscrição em registro cadastral,  a sua

alteração  ou  cancelamento,  e  as  propostas  serão  processadas  e  julgadas  por  comissão

permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles

servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração

responsáveis pela licitação.

 

DAS COTAÇÕES DE PREÇOS1.

 



            No Informativo de Licitações e Contratos nº 377, o TCU concluiu que

a  legislação,  no  caso  de  dispensa  de  licitação,  não  impõe  regras  objetivas  quanto  à

quantidade  e  à  forma  de  seleção  do  contratado,  mas  determina  que  essa  escolha  seja

justificada:

 

“No caso de dispensa de licitação,  a  legislação não

impõe regras objetivas quanto à quantidade de empresas chamadas

a apresentarem propostas e à forma de seleção da contratada, mas

determina  que  essa  escolha  seja  justificada  (art.  26,  parágrafo

único, da Lei 8.666/1993)”.

 

 

           O Núcleo de Cotação de Preços expediu e-mail para diversas empresas

solicitando cotação para o objeto da contratação (fl. 26).

           

           A pesquisa de preços foi consolidada na Estimativa de Preços (fl.36),

com a apresentação das propostas, conforme abaixo:

 

Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda. (fls.27 -34);a.

 

 



De  acordo  com  as  informações  coletas  no  corpo  do  processo,  a

empresa  Siemens,  foi  a  única  que  enviou  proposta  para  compor  o  quadro  da

estimativa.

 

           Dito  isto,  procede-se  com  a  análise  da  escolha  da  empresa  e  os

documentos apresentados.

 

 

 

DA ESCOLHA DA EMPRESA2.

 

O delicado contexto da contratação emergencial não autoriza a celebração do

ajuste com qualquer fornecedor/prestador do serviço. Mesmo nas dispensas por emergência,

a  rigor,  impreterível  observar  a  necessidade  de  prévia  formalização  do  procedimento,

instruindo-o, dentre outros elementos, com a justificativa do preço e razão de escolha do

fornecedor (art. 26, parágrafo único, incisos II e III, da Lei nº 8.666/93).

 

Isto posto, justifica-se a escolha do fornecedor por ter apresentado a melhor

proposta e ter atendido o prazo de apresentação das mesmas.

 



 

DA AVALIAÇÃO TECNICA3.

 

Em 28 de maio de 2020, após a escolha da empresa, e de posse da proposta e

prospecto com características do equipamento, encaminhei ao setor competente para que

realizasse a avaliação técnica do objeto.

 

No mesmo dia, se procedeu com a avaliação técnica, pelo setor competente.

 

DA HABILITACAO DA EMPRESA4.

 

Por  se  tratar  de  uma  aquisição  emergencial,  que  tem como finalidade  a

abertura do centro Covid- Hospital Universitário, que atender 82 leitos. Urge a necessidade

em se ter esse equipamento.  

Procedi  com  a  análise  documental  e  atestei  que  a  mesma  cumpriu

integralmente os requisitos mínimos do instrumento convocatório.

 

Passo a elencar as exigências editalícias cumpridas pela empresa:

 



Indicação  de  Preposto  através  de  procuração;Cadastro  Nacional  da

Pessoa Jurídica;Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos

Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;Certidão

Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Estaduais e de Dívida Ativa

do Estado;Certidão de Inscrição Mobiliária;Certidão de Regularidade do

FGTS – CRF;Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de

Contas da União;Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos do Tribunal

de Contas da União;Consulta ao Cadastro de Empresas Inidôneas do

Governo Federal;Certidão negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

1.

 

Por se tratar de contratação com a administração pública, mesmo não sendo

exigido no Projeto Básico, embasado nas obrigações contidas na Lei nº 8.666/93.

 

 

DA URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO5.

 

O Estado do Amapá, com vistas a atender a situação calamitosa, decretou

Situação de Emergência através do Decreto nº 1.375/2020 e no âmbito da Saúde, através da

Portaria nº 086/2020-SESA.

 

Tais diplomas legais visam à prevenção, mitigação, preparação e resposta ao

risco do desastre natural – biológico – epidemia – doença infecciosa viral causada pelo novo



Coronavírus - COVID-19.

 

Diante do cenário que se apresenta,  existe urgência concreta e efetiva do

atendimento a situação decorrente do estado emergencial, visando afastar risco de danos à

saúde e à vida de pessoas, além do mais o risco, além de concreto e efetivamente provável,

se mostra iminente e especialmente gravoso.

 

A título exemplificativo, em consulta ao site oficial do Ministério da Saúde,

na Região Norte,  o Amapá desponta com a maior  incidência de infectados por 100mil

habitantes.

 

Fonte:  Ministério  da  Saúde  (https://covid.saude.gov.br,  consultado  em

27/05/2020).

 

           O apoio recebido recentemente do Hospital Sírio Libanês, com

orientações sobre a necessidade de ampliação dos leitos no Amapá, corrobora para a

urgência descrita no projeto básico da SESA, o que implicará em demandas reflexas

como serviços de apoio:

 

Fonte: Ferramenta de apoio ao planejamento de saúde pública – Sírio-

Libanês: covid.sus.3778.care/

https://covid.saude.gov.br
https://covid.sus.3778.care/


 

             Diante  do  exposto,  houve  a  necessidade  em se  realizar  o

empenho conforme proposta apensa aos autos.

             Todavia em razão de acerto realizado junto com a comissão de

trabalho  localizada  na  SEPLAN-  SECRETARIA  DE  PLANEJAMENTO  DO

ESTADO DO AMAPÁ, instituiu-se o transporte desse equipamento em atenção a

urgência que o caso requer, seria realizado pela administração pública, em aeronave

do  estado,  o  qual  recolheria  no  aeroporto  de  Joinville,  com destino  a  Macapá.

Entretanto, não constávamos com a impossibilidade de fazer esse transporte devido

as medidas da carga em relação as medidas da aeronave, em relação ao peso do

equipamento, a mesma atendia, o que não possibilitou o transporte foi a altura do

equipamento em razão da altura da aeronave, tornando impossível tal procedimento.  

Neste sentido com objetivo em se alcançar o êxito na conclusão deste

processo, fez-se necessário a solicitação a empresa que encaminhasse (nova proposta)

com valor do frete para Macapá.

 

DA CONCLUSÃO6.

 

           Como a Comissão Permanente de Licitação tem a função de examinar e

julgar  toda  a  documentação,  não pode membro desta  comissão omitir-se,  sob pena de

incorrer em negligência, imprudência ou imperícia.

 



           Neste sentido, peço:

 

Que seja avaliado nova proposta com a composição de preço + frete.●

Que se realize o cancelamento do empenho N° 2020NE00954, o qual

corresponde no momento ao valor do equipamento sem frete.

●

Solicitar a manifestação (justificativa) da COPLAN-SESA, sobre o uso

do recurso SUS, fonte 216, para a aquisição deste equipamento.

●

           

 

           Dito  isto,  e  de  tudo que  se  pode  extrair  dos  autos  do  processo,  a

empresa apresentou a documentos de habilitação mínima exigidos e encontra-se apta para

contratação.

 

 

 

Éo que importa relatar.

 

Sem mais, subscrevo.

 



Macapá, 02 de junho de 2020.

 

 

 

Eder Rodrigues Farias

Membro Comissão Permanente de Licitação – CPL

Secretaria de Estado da Saúde - SESA

Portaria 0396/2019

EDER RODRIGUES FARIAS

Cód. verificador: 14234163. Cód. CRC: ECE1F11
Documento assinado eletronicamente por EDER RODRIGUES FARIAS em 02/06/2020 11:47, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



























































GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC - NL

DESPACHO

Em 02 de junho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): GAB GESTÃO

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19);

Senhora Secretária,

Encaminho  o  processo  em  epígrafe,  para  conhecimento  do  relatório

circunstanciado, elaborado no despacho anterior do senhor Eder Rodrigues.

Atenciosamente,

LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES

Cód. verificador: 14234164. Cód. CRC: C4101AE
Documento assinado eletronicamente por LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES em 02/06/2020 11:47, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - GAB GESTÃO

DESPACHO

Em 02 de junho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): GABINETE DE ATENÇÃO À SAÚDE

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X, VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV - HOSPITAL

UNIVERSITÁRIO(HU) NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA

VÍRUS (COVID-19).

Senhora Coordenadora,

Considerando  o  Relatório  Circunstanciado emitido  pelo  senhor  Eder

Rodrigues Farias Membro da Comissão Permanente de Licitação – CPL remeto-lhe os autos

para justificativa desta COPLAN/SESA, sobre o uso do recurso SUS, fonte 216, para a

aquisição deste equipamento.

Após remeta os autos ao Gabinete para manifestação de aceite/autorização do

Excelentíssimo  Senhor  Secretário  acerca  do  acréscimo no  montante  de  R$  46.414,00

(quarenta e seis mil quatrocentos e quatorze reais) no valor da aquisição pretendida em razão

dos motivos discorridos no Relatório Circunstanciado, bem como cancelamento do empenho

Nº 2020NE00954 e emissão de novo empenho acrescido do valor acima mencionado;

Em seguida tramite-se o processo para que o FES proceda o cancelamento do

empenho e envie os autos a  ADINS para nova disponibilidade orçamentária, considerando o

acréscimo devido ao frete e, posterior remessa ao Fundo Estadual de Saúde para emissão do



novo empenho.

CLÉLIA JEANE DA SILVA GONDIM

Cód. verificador: 14241241. Cód. CRC: D2B435C
Documento assinado eletronicamente por CLÉLIA JEANE DA SILVA GONDIM em 02/06/2020 12:45, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO - COPLAN

DESPACHO

Em 02 de junho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Assunto: MANIFESTACÃO SOBRE O PROCESSO 3001010005185200912020

Senhor Secretário,

Informo  que  esta  despesa  está  prevista  dentro  do  PROGRAMA  DE

TRABALHO 2.10.302.0020.1056- INVESTIMENTO E INFRAESTRUTURA FÍSICA E

TECNOLÓGICA, NATUREZA DE DESPESA 44.90.52, FONTE 216, visto que trata-se de

aquisiçao de equipamentos para a finalidade demonstrada nos autos do processo, nas folhas

01 e 02, e devidamente prevista no Orçamento desta Secretária.

Dessa forma, o empenho 2020NE00954 deverá ser cancelado e emitido um

novo empenho conforme relatório  circunstanciado  constante  nas  folhas  60  a  68  deste

processo.

Atenciosamente, 

JUVANETE AMORAS TÁVORA

Cód. verificador: 14257896. Cód. CRC: CCD3C0E
Documento assinado eletronicamente por JUVANETE AMORAS TÁVORA em 02/06/2020 23:31, conforme decreto
nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

DESPACHO

Em 03 de junho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): SESA

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19);

      Senhora Secretária,

      Informo que esta  despesa  está  prevista  dentro  do PROGRAMA DE

TRABALHO 2.10.302.0020.1056- INVESTIMENTO E INFRAESTRUTURA FÍSICA

E TECNOLÓGICA, NATUREZA DE DESPESA 44.90.52, FONTE 216, visto que trata-

se de aquisiçao de equipamentos para a finalidade demonstrada nos autos do processo, nas

folhas 01 e 02, e devidamente prevista no Orçamento desta Secretária. Dessa forma, autorizo

cancelamento do empenho 2020NE00954 e o mesmo deverá ser cancelado e emitido um

novo empenho conforme relatório  circunstanciado  constante  nas  folhas  60  a  68  deste

processo.

URGÊNCIE-SE.

JUAN MENDES DA SILVA



Cód. verificador: 14263309. Cód. CRC: 78FA950
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES DA SILVA em 03/06/2020 09:03, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

SECRETARIO ADJUNTO DO FES - FES SEC ADJ -

DESPACHO

Em 03 de junho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): GABINETE DO SECRETARIO

Assunto: AQUISIÇÃO DE RAIO X

ATENDENDO  A  SOLICITAÇÃO  DE  ANULAÇÃO  DO  EMPENHO

CONFORME DESPACHO GAINETE DE GESTÃO

DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA

Cód. verificador: 14288863. Cód. CRC: 9590072
Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA em 03/06/2020 16:22, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



Governo do Estado do Amapá

Nota de Empenho
Encerrado até Março 

Identif icação

Unidade Gestora Documento Emissão

300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 2020NE00955 03/06/20
Credor 01449930000602 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICO LTDA. Tipo de Empenho NE Original
Valor 648.500,00 (Seiscentos e quarenta e oito mil e quinhentos reais) Anulação 2020NE00954

Classificação

Programa de trabalho 2.10.302. 0020. 1056 - INVESTIMENTO E INFRA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

Natureza 449052 - Equipamentos e Material Permanente 
Unidade Orçamentária 30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso 0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte 216 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS e Aplic...
Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO

Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento 0 - Estado
Município 160000 - Amapá
Plano Orçamentário 000544 - Equipamentos
Emenda Parlamentar E0000

Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa 000000 - Convênio não identificado
Contrato 00000000 - SEM CONTRATO

Deta lhamento

Mod.  
Empenho

Ordinário Mod. Licitação 05 - Dispensa de 
Licitação

Emb. Legal TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
nº 051/2020-CPL/COGEC/SESA. 
Fundamento legal: §1° e Art. 4º da Lei 
Federal nº 13.979/2020; Caput, Art. 4°, do 
Decreto Estadual n°1.375 (17/03/2020). 

Origem 1 - Origem nacional Data Entrega 28/05/2020 Local Entrega SESA

Processo 300101.0005.1852.0091/2020 U F Amapá Município Macapá

I tens

Tipo Patrimonial Sub-item da Despesa Classificação Complementar Valor

Equipamentos e Material Permanente - Bens 
Móveis

08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E 
UTENSÍLIOS MÉDICOS, 
ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E 
HOSPITALARES (SICONFI)

648.500,00

Cronograma

Junho 648.500,00

Saldo Dotação

Créd. Disp. Indisponível antes NE 0,00 Valor NE Saldo após NE

740.520,00 Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 648.500,00 1.389.020,00

Observação

ANULADO O EMPENHO 2020NE00954, CONFORME DESPACHO NO DIA 02/06/2020, PRODOC 300101.0005.1852.0091/2020 - RELATÓRIO 
CIRCUNSTANCIAL. 

Produtos

Produto Quant idade Und. Fornec. Preço Unitário Preço Total

ITEM 01 1 UND 648.500,0000 648.500,00

 

______________________________________________________ ______________________________________________________

99724162249 - Juan Mendes Silva 24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA 

Ordenador de Despesas Gerência do NAF
Emitido/contabilizado por Keila Francisca Monard Paiva em 03/06/20 às 13:
04.

Impresso por DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA em 03/06/20 às 15:46.
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Identif icação

Unidade Gestora Documento Emissão

300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 2020NE00955 03/06/20
Credor 01449930000602 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICO LTDA. Tipo de Empenho NE Original
Valor 648.500,00 (Seiscentos e quarenta e oito mil e quinhentos reais) Anulação 2020NE00954

Descrição Unidade de raios X móvel digital para radiografia de pacientes sentados e deitados Motor para deslocar a unidade para frente e para trás, 
acionado pela barra suporte para controle de velocidade Máxima inclinação de 7 graus e velocidade ajustável de 1.2 a 1.5 m/s Sempre 
pronto: Mesmo quando as baterias estão descarregadas a unidade pode ser movida manualmente e exames podem ser realizados com 
cabos de alimentação (com voltagem máxima levemente reduzida) Recurso de velocidade reduzida disponível (modo marcha reduzida) para 
ajuste fino do posicionamento da unidade O braço contrabalanceado pode ser rotacionado ± 90 graus e permite fácil ajuste para diferentes 
projeções Ampola de raios X flexível Acionamento da exposição via interruptor manual ou controle remoto1) Luz LED do colimador : pode ser 
acionada pelo interruptor manual, painel de controle ou controle remoto1) Enrolador de cabos automático com cabo de alimentação de 4 m 
(157.5“) para conexão com qualquer tomada aterrada Teclado numérico/ PIN code disponível (alternativa: interruptor de chave padrão 1) O 
sistema pode ser bloqueado sem ser necessário seu desligamento

 

______________________________________________________ ______________________________________________________

99724162249 - Juan Mendes Silva 24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA 

Ordenador de Despesas Gerência do NAF
Emitido/contabilizado por Keila Francisca Monard Paiva em 03/06/20 às 13:
04.

Impresso por DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA em 03/06/20 às 15:46.

Siafe-AP / SEFAZ-AP Página 2/2



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

DESPACHO

Em 03 de junho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): SESA

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19);

Senhora Gerente,

ÀADINS para nova disponibilidade orçamentária, considerando o acréscimo

devido ao frete e, posterior remessa ao Fundo Estadual de Saúde para emissão do novo

empenho.

URGÊNCIE-SE.

JUAN MENDES DA SILVA

Cód. verificador: 14290478. Cód. CRC: 586C534
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES DA SILVA em 03/06/2020 17:09, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - ADINS

DESPACHO

Em 04 de junho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): FES

Assunto: PARA PROSSEGUIMENTO

Considerando o TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2020 -

CPL/COGEC/SESA, o qual versa sobre a aquisição emergencial de equipamento de “Raio

x” para a Unidade COVID IV – HU.

Conforme autorizado, informo a classificação orçamentária da despesa, com

disponibilidade orçamentária consignada no QDD/SIAFE-2020.

Em anexo, espelho da Conta Contábil – SIAFE/2020 e classificação.

Encaminho ao FES/SESA com as assinaturas.

Att.

LIDIA RODRIGUES BARBOSA

Cód. verificador: 14319132. Cód. CRC: AC23224
Documento assinado eletronicamente por LIDIA RODRIGUES BARBOSA em 04/06/2020 14:07, conforme decreto
nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador





Governo do Estado do Amapá

Detalhamento da Conta Contábil
Encerrado até Março 

Dados Gerais

Unidade Gestora 300301 - FES

Conta Contábil 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL
M ê s Maio
Conta Corrente 544

Conta Corrente Saldo Anterior Débi to Crédito Saldo Atual

30.301.2.10.302. 0020. 1056.0.2.16.0.000000.4.4.90.52.   0. 160000.000544.     E0000 1.950.020,00 1.209.500,00 0,00 740.520,00
30.301.2.10.302. 0020. 1056.3.1.07.0.000000.4.4.90.52.   0. 160000.000544.     E0000 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

TOTAL 1.740.520,00

 
Impresso por Lídia Rodrigues Barbosa em 04/06/20 às 13:57.
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

SECRETARIO ADJUNTO DO FES - FES SEC ADJ -

DESPACHO

Em 04 de junho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Assunto: ASSINATURA DE NOTA DE EMPENHO

Ao  Gabinete/SESA

Em  atenção  à  2020NE00961,  referente  a  aquisição  de  emergencial  de

Equipamento  de  Raio-X,  solicitamos  assinatura  e  providencias  quanto  a  formalização

contratual.

DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA

Cód. verificador: 14321792. Cód. CRC: EDB1B6E
Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA em 04/06/2020 15:27, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

DESPACHO

Em 08 de junho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): SESA

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19);

Senhor Coordenador,

Autorizo  a  formalização  contratual   referente  a  AQUISIÇÃO

EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X,  VISANDO ATENDER AS

DEMANDAS  DA  UNIDADE  COVID  IV  –  HOSPITAL  UNIVERSITÁRIO  NO

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19).

URGÊNCIE-SE.

JUAN MENDES DA SILVA

Cód. verificador: 14416050. Cód. CRC: 4951032
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES DA SILVA em 08/06/2020 16:57, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS - CA - NGC

DESPACHO

Em 15 de junho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): GABINETE

Assunto: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X

Em  resposta  ao  despacho  ao  NGC  que  trata  de  aquisição  em  caráter

emergencial de Aparelho Médico-Hospitalar –Equipamento de Raio –X, para realização de

exames de imagens em pacientes de Casos Positivos de COVID-19, internados no Hospital

Universitário do Estado do Amapá. Remeto o processo para o Secretario de Estado da Saúde

do Amapá por se tratar de entrega de material permanente  sugiro a possibilidade de

dispensar a celebração do termo de contrato conforme prevê o § 4o do Art. 62 da Lei

8.666/93:

“§ 4º 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. (grifo nosso).”

 Considerando que a administração a seu critério pode substitui o termo de

contrato por outros instrumentos hábeis conforme prevê Art. 62 da Lei 8.666/93:

"Art. 62 instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de

tomada  de  preços,  bem  como  nas  dispensas  e  inexigibilidades  cujos  preços  estejam



compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em

que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-

contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de

serviço. (grifo nosso).”

Considerando que a entrega do objeto a ser adquirido será de forma imediata e

integral  conforme registrado  na  Nota  de  Empenho  nº  2020NE00954  a  modalidade  de

empenho ser ORDINÁRIO, ou seja, o pagamento será feito mediante a entrega total do

objeto.  Dessa  forma,  não  haverá  mais  aquisição  por  meio  da  dispensa  de  licitação  nº

051/2020 - CPL/SESA.

Portanto, não resultarão em obrigações futuras depois do recebimento, exceto

garantia de produtos e durabilidades dos bens que estão tipificados na proposta da empresa

constante  nas  folhas  nº  29  a  34.  Diante  do  exposto,  caso  a  solicitação  seja  julgada

PROCEDENTE opino encaminhar o processo ao Almoxarifado e/ou setor competente e para

PGE para tomar providencias cabíveis acerca da aquisição do material.

PATRICK NASCIMENTO MATOS

Cód. verificador: 14552400. Cód. CRC: 4850FB1
Documento assinado eletronicamente por PATRICK NASCIMENTO MATOS em 15/06/2020 14:41, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

DESPACHO

Em 15 de junho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): SESA

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19);

      Excentíssimo Senhor Procurador,

    Encaminho para análise e emissão de Parecer Jurídico processo que versa

acerca  da  AQUISIÇÃO  EMERGENCIAL  DE  EQUIPAMENTOS  DE  RAIO-X,

VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV – HOSPITAL

UNIVERSITÁRIO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS

(COVID-19);

Atenciosamente.

JUAN MENDES DA SILVA

Cód. verificador: 14563481. Cód. CRC: BDEFF57
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES DA SILVA em 15/06/2020 18:44, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

DESPACHO

Em 26 de junho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Assunto: CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X,

VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID - IV – HOSPITAL

UNIVERSITÁRIO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS

(COVID-19)

 Senhor(a)s,

 Encaminho para cumprimento das diligências e recomendações contidas no

PARECER  JURÍDICO  Nº  58/2020-PAS/PGE/SESA,  referente  à  Contratação

Direta Dispensa  de  Licitação  Emergencial Contratação  emergencial Aquisição  de

equipamentos de Raios-x, visando atender as demandas da unidade Covid - IV – hospital

universitário no enfrentamento da pandemia de coronavirus (covid-19), em anexo no que

couber aos respectivos setores responsáveis:

GABINETE/COGEC: 09 Diligência:        Compete  falar  sobre  algumas

pontuais questões que neste caso foram constatadas, mas que, para fins de regularização,

indispensavelmente  devem  ser  esclarecidas  e/ou  justificadas  por  parte  da  SESA  em

manifestação a ser inserida nos presentes autos, a qual poderá inclusive servir às futuras

apurações pelos órgãos de controle interno e externo.  

COGEC: 14 Diligência:        Manifestar-se, nos moldes do supratranscrito art.



4º, prestando os devidos esclarecimentos e/ou justificativas a respeito do não uso da cotação

eletrônica pelo SIGA, bem como o porquê do encaminhamento dos autos do processo para

emissão de parecer posterior à contratação efetivada pela Administração.          

COGEC:  17  Diligência:  "Verificou-se  que  a  SESA  utilizou  um  único

parâmetro em sua confecção, que foi a pesquisa realizada diretamente com fornecedores,

conforme indica a cópia do e-mail encaminhado às empresas. E, de acordo com o relatório

circunstanciado apenas uma empresa apresentou proposta. Assim, diante da fragilidade da

pesquisa de mercado apresentada, proceder com a sua complementação, utilizando-se de

fontes  variadas  para  a  elaboração  da  média  de  mercado,  e  na  impossibilidade  de

complementação, apresentar a devida justificativa."

COGEC:  20  Diligência:  Providenciar  a  atualização  das  certidões  de

regularidades fiscais vencidas da contratada, lembrando-se que o estado de regularidade

deverá ser mantido pela contratada durante toda a execução contratual.           

COGEC: 23 Diligência:  Providenciar  a  minuta do termo de dispensa de

licitação.

SAS:  05  Diligência:  O  anexo  I  do  Termo  de  referência  informa  que  a

quantidade a ser adquirida será de 02 equipamentos, entretanto os autos estão instruídos

visando apenas aquisição de um equipamento. Portanto, recomenda-se a SESA que informe

qual a real necessidade do órgão, e se o quantitativo a ser adquirido de um equipamento está

adequado. 

NGC: 08 Diligência:  No momento de definir se o órgão utilizaria contrato ou

nota de empenho para formalizar a contratação o Sr. PATRICK NASCIMENTO MATOS,

sugeriu primeiramente que fosse utilizado à nota de empenho, e posteriormente informa que

não haverá mais aquisição por meio de dispensa de licitação. Recomenda-se a SESA que



justifique nos autos qual procedimento será realizado para a contratação, caso não seja

utilizado à dispensa de licitação, conforme sugeriu o servidor. 

NGC:  11  Diligência:  Obrigatoriamente  disponibilizar,  em  sítio  oficial

específico do órgão contratante, o extrato da contratação, a fim de dar publicidade.         

GEFICC/NGC: 22 Diligência: "Designar fiscal de contrato, servidor com

condições  técnicas  para  exercer  essa  atribuição,  devendo atestar  a  entrega  e  o  efetivo

funcionamento do objeto contratado." 

GABINETE:  03  Diligência:              Proceder  imediatamente  com  a

numeração das páginas, nos termos da IN nº 002/2016-PGE/CLC.

GABINETE: 06 Diligência:             Determinar que a SESA encaminhe os

autos à CGE para apuração de eventuais faltas funcionais e imputação de responsabilização

quanto ao prejuízo ocorrido referente ao acréscimo de R$ 46.414,00, correspondente ao frete

do aparelho de raio-x.

GABINETE: 07 Diligência: Nas próximas aquisições de equipamentos que

houver a necessidade de transportar o aparelho, atentar para as especificações técnicas do

equipamento, evitando assim, gastos desnecessários com transporte do equipamento.  

GABINETE: 15 Diligência: Para geração da dispensa é preciso que: a) vigore

a emergência de combate ao Coronavírus (requisito temporal); b) haja a necessidade de

atendimento imediato para o enfrentamento do vírus; c) estejam em risco em decorrência do

Coronavírus pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens públicos ou

particulares; e d) limitação da contratação ao necessário para o atendimento da emergência.

Pois bem, em que pese a Lei nº. 13.979 de 06/02/2020 estabeleça que esses elementos são

presumíveis, mesmo assim, recomenda-se que o gestor da SESA se acautele de demonstrar



nos autos do processo o atendimento de cada um desses requisitos.           

GABINETE: 18 Diligência: Informar de forma clara se a SESA  utilizará

termo de contrato ou nota de empenho, juntando aos autos a minuta do contrato para análise

ou justificativa para utilização da nota de empenho.        

GABINETE: 21 Recomendação:    "Utilizar, em futuras contratações, a Lista

de Verificações elaborada pela PGE/AP para atender casos de contratação emergencial para

e n f r e n t a m e n t o  a o  c o r o n a v í r u s ,  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  e l e t r ô n i c o :

h t tps : / /ed i tor .amapa .gov.br /a rquivos_por ta i s /publ icacoes /PGE_90898728a

902e295f85213475f0e1f88.pdf."                 

GABINETE:  25  Recomendação:    Apontar  o  atendimento  a  todas  as

recomendações e diligências acima em relatório circunstanciado, que deverá ser juntado aos

autos do processo.  

GABINETE  26  Informação:  Dar  ciência  de  que  autoridade  consulente

responde de forma pessoal e exclusiva por eventual contratação sem a devida observância

dos requisitos legais ou pela inobservância do presente parecer.

Após sanadas as Diligências e Recomendações expostas acima, retornar à este

GABINETE.

URGENCIE-SE!

Atenciosamente,

JUAN MENDES DA SILVA

https://editor.amapa.gov.br/arquivos_portais/publicacoes/PGE_90898728a


Cód. verificador: 14999920. Cód. CRC: 31F592B
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES DA SILVA em 26/06/2020 17:33, conforme decreto nº
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ - PGE

PROCURADOR-GERAL - GABINETE
AV. ANTONIO COELHO DE CARVALHO Nº 396

OFÍCIO Nº 070101.0008.0883.0302/2020 GABINETE - PGE

Macapá-AP, 18 de junho de 2020

JUAN MENDES DA SILVA

Secretário De Saúde

Assunto: REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300101.0005.1852.0091/2020 -

PARECER JURÍDICO Nº 58/2020-PAS/PGE/SESA

Vossa Excelência,

Com  os  cordiais  cumprimentos,  de  ordem,  em  atenção  ao  Processo

Administrativo nº 300101.0005.1852.0091/2020 - SESA,  que versa sobre Contratação

Direta.  Dispensa  de  Licitação  Emergencial.  Contratação  emergencial.  Aquisição  de

equipamentos de Raios-x, visando atender as demandas da unidade Covid - IV – hospital

universitário  no  enfrentamento  da  pandemia  de  coronavirus  (covid-19),  encaminho o

PARECER JURÍDICO Nº 58/2020-PAS/PGE/SESA, da lavra do Procurador do Estado,

Dr. Rodrigo Marques Pimentel, devidamente homologado pelo Procurador-Geral do Estado,

Dr. Narson de Sá Galeno.

Respeitosamente,

CRISTIANE DIAS DA SILVA

Chefe De Gabinete (GABINETE - PROCURADOR-GERAL)



Cód. verificador: 14716405. Cód. CRC: 080273E
Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE DIAS DA SILVA, CHEFE DE GABINETE (GABINETE -
PROCURADOR-GERAL), em 18/06/2020 16:49, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento
pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



 
 
 
 
 
 
 
 

PROCURADORIA DE ASSESSORAMENTO À SAÚDE 

Endereço: Avenida Antônio Coelho de Carvalho, nº. 396 - Centro - Macapá/AP - CEP: 68.900-015 
Tel.: (096) 3131-2824 

 
 

1 

PAS/PGE/SESA 
 

FLS. ___________ 
 

RUB: ___________ 
 

P.A Nº. 300101.0005.1852.0091/2020 

PARECER JURÍDICO Nº 58/2020-PAS/PGE/SESA 
Processo Administrativo nº 300101.0005.1852.0091/2020 
Instituição de Origem: Secretaria de Estado da Saúde - SESA  
Interessado: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICO LTDA. 
Objeto: Contratação Direta. Dispensa de Licitação Emergencial. Contratação 
emergencial. Aquisição de equipamentos de Raios-x, visando atender as 
demandas da unidade Covid - IV – hospital universitário no enfrentamento 
da pandemia de coronavirus (covid-19) 
 
 

EMENTA: CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA 
DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL. COMPRA. LEI 
Nº 13.979/2020. MEDIDA DE 
ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS 
(COVID-19). 1. Contratação emergencial. 
Aquisição de equipamentos de Raios-x, visando 
atender as demandas da unidade Covid - IV – 
hospital universitário no enfrentamento da 
pandemia de coronavirus (covid-19) 2. 
Fundamentação Legal: art. 4º da Lei nº 
13.979/2020, e alterações posteriores dessa 
novel legislação. Observância aos requisitos do 
parágrafo único do art. 26 da Lei de Licitações. 
Decretos estaduais, consignados no bojo deste 
parecer, pertinentes à matéria. 3. A contratação 
deve limitar-se ao atendimento da emergência 
decorrente da necessidade de combate ao 
coronavírus. 3. Diligências e Recomendações. 4. 
PARECER CONDICIONADO. 
 

 
Exmo. Senhor Procurador-Geral, 

 
I - RELATÓRIO 

Versam os autos do processo epigrafado sobre a CONTRATAÇÃO DIRETA, 
EM CARÁTER EMERGENCIAL, pela Secretaria de Estado da Saúde - 
SESA com a empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICO LTDA 
(CNPJ N°. 01.449.930/0006-02), para Aquisição de equipamentos de Raios-
x, visando atender as demandas da unidade Covid - IV – hospital 
universitário no enfrentamento da pandemia de coronavirus (covid-19), a fim 
de atender as necessidades da SESA, no valor de 694.914,00 (seiscentos e 
noventa e quatro mil, novecentos e quatorze reais), correspondente a 

 

HOMOLOGO O PARECER POR SEUS 
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS 

 
EM: _____/_____/2020. 

 
 
 
 

_______________________ 
Assinatura 

Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo Marques Pimentel. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 95F6-7A70-5578-978A.
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PROCURADORIA DE ASSESSORAMENTO À SAÚDE 

Endereço: Avenida Antônio Coelho de Carvalho, nº. 396 - Centro - Macapá/AP - CEP: 68.900-015 
Tel.: (096) 3131-2824 

 
 

2 

PAS/PGE/SESA 
 

FLS. ___________ 
 

RUB: ___________ 
 

P.A Nº. 300101.0005.1852.0091/2020 

um equipamento, segundo informações presentes na proposta da empresa, 
e na classificação orçamentária da despesa tudo isso com fulcro no inciso 
IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93, art.4º da Lei nº 13.979/2020, e no 
Decreto Estadual nº 1375/2020. 

Preliminarmente, antes de adentrar no relatório de documentos 
processuais, chamo atenção da SESA para o fato de que o processo não foi 
devidamente autuado, pois não consta sequer a capa do processo com seu 
número de identificação, bem como nenhuma das folhas que compõe os 
autos estão numeradas, o que é inaceitável diante de tantas recomendações 
que vem sendo feitas à SESA acerca da necessidade de numeração correta 
das páginas para o bom andamento da análise processual. 

Em decorrência deste fato, informo que serão relatados apenas 
os documentos, sem a indicação de páginas, porém, informo a SESA que os 
novos procedimentos que vierem para análise sem a devida numeração e 
capeamento, serão imediatamente devolvidos, sem análise, para que o órgão 
proceda com instrução adequada do processo1. 

Informo que os autos deixarão de serem devolvidos neste 
momento, tendo em vista que aparentemente a contratação ainda não foi 
realizada, necessitando assim de uma análise célere por esta setorial, pois o 
objeto dos autos se trata de compra destinada ao enfrentamento da 
pandemia causada pelo novo corona vírus. 

Quanto à instrução processual, reforço que os documentos 
serão apenas indicados, pois os autos não foram numerados, e, por razões 
de celeridade e economia, serão adiante relatados, exclusivamente, os 
documentos essenciais a análise, excluídos, portanto, os despachos de mero 
expedientes. Eis a seguir: 

a) Memorando nº 300101.0005.1852.0091/2020- GAB 
ASSISTÊNCIA/SESA, encaminhado a superintendência de 
atenção à saúde – SAS, solicitando a aquisição do 
equipamento; 

b) Despacho do NÚCLEO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM – 
NUDI-, encaminhado a COORDENADORIA DE APOIO 
DIAGNÓSTICO – CADI- informando a necessidade de 

                                            
1 Informação  

Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo Marques Pimentel. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 95F6-7A70-5578-978A.
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alteração do projeto básico para aquisição, tendo em vista 
que estava tramitando outro processo do objeto para locação; 

c) Despacho da COORDENADORIA DE APOIO DIAGNÓSTICO – 
CADI, informando que foram realizadas as alterações 
sugeridas no projeto básico; 

d) Projeto Básico devidamente assinado pela autoridade 
competente da SESA; 

e) Cópia da Portaria n° 0144/2020-SESA, que trata da 
designação de servidor para atuar como coordenador de 
compras durante a ausência do coordenador titular; 

f) Cópia do e-mail encaminhado a fornecedores para cotação de 
preços; 

g) Proposta da Empresa que se pretende contratar; Mapa 
comparativo de preços contendo apenas uma proposta de 
fornecedor; 

h) Despacho do NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC – NL, 
encaminhando os autos para o setor competente para avaliar 
se o equipamento a ser adquirido está adequado; 

i) Caderno com especificações técnicas do aparelho; 

j) Despacho do NÚCLEO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM – 
NUDI, informando que já foi realizada a análise técnica do 
equipamento; 

k) RELATÓRIO DO NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC – NL, 
informando que o Núcleo de Cotação de Preços expediu e-
mail para diversas empresas solicitando cotação para o objeto 
da contratação, obtendo apenas a proposta da empresa que 
se pretende contratar, consta ainda no documento a razão da 
escolha do fornecedor e a justificativa do preço; e por fim, o 
relatório indica a necessidade de alteração do valor da 
proposta, visando o frete do equipamento; 

Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo Marques Pimentel. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 95F6-7A70-5578-978A.
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l) Documentos da habilitação da empresa que se pretende 
contratar; 

m) Nova proposta da empresa com o frete incluso; 

n) Nota de Empenho n° 2020NE00954 em favor da Empresa; 

o) Despacho da SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO E 
PLANEJAMENTO - GAB GESTÃO, encaminhado ao 
GABINETE DE ATENÇÃO À SAÚDE, solicitando diligências a 
serem saneadas; 

p) Despacho da COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO – 
COPLAN, justificando a despesa, e informando a necessidade 
de cancelamento da nota de empenho emitida em favor da 
empresa; 

q) Despacho do Gestor da SESA informando que autoriza o 
cancelamento da despesa; 

r) Nota de Empenho n°2020NE00954 anulada; 

s) Classificação orçamentária da Despesa, e Declaração do 
ordenador de Despesa; 

t) Detalhamento de conta contábil, com credito disponível 
extraído do sistema SIAFE; 

u) Despacho do SECRETARIO ADJUNTO DO FES - FES SEC 
ADJ , solicitando ao GAB/SESA providencias quanto a 
assinatura do contrato; 

v) Despacho do gestor autorizando a formalização contratual; 

w) Despacho do NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS - CA – 
NGC, informando a possibilidade de substituição do contrato 
por nota de empenho, e informando que não haverá mais 
dispensa de licitação; 

x) Despacho do gestor encaminhando os autos para a PGE para 
emissão de parecer; 

Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo Marques Pimentel. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 95F6-7A70-5578-978A.
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Nessas condições, os autos processuais foram recebidos em 
16/06/2020, com digitalização no sistema EPGE, para análise e 
manifestação desta Setorial, conforme preceitua o §único do art.38 da Lei n. 
º 8.666/1993 c/c o inciso IX do art. 28 da Lei Complementar nº. 0089 de 
01/07/20152, sendo impossível estabelecer o número de páginas que 
compõe os autos, tendo em vista que o processo não se encontra numerado. 

Portanto, recomenda-se a SESA que proceda imediatamente com 
a numeração das páginas IN nº 002/2016-PGE/CLC3. 

É o relatório. Passa-se à apreciação jurídica. 
 
II – ANÁLISE JURÍDICA 
 
Em sede prefacial, vale sublinhar que a presente manifestação 

se estrutura, exclusivamente, a partir dos elementos que constam nos autos 
do processo administrativo em epígrafe.  

Sendo assim, a matéria-objeto deste caso será analisada 
rigorosamente nos termos em que foi exposta, ou seja, à luz, 
estritamente, dos fatos descritos nos autos processuais, ou, por notório, 
de demonstração prescindível. A possível existência de circunstâncias 
influentes na situação em exame e evidenciadas alhures não se levará em 
conta, e a eventual constatação de condições, aqui não relatadas, capazes de 
alterar essencialmente a posição da Administração em face do problema, 
importará, por óbvio, em revisão meticulosa dos aspectos do opinativo, com 
que se relacionarem. 

Necessário dizer também que o exame pela Procuradoria-Geral 
do Estado se baseia no art. 132 da Constituição Federal de 1988, no art. 153 
da Constituição do Estado e na Lei Complementar nº. 089 de 01/07/2015, 
que atribuem à PGE as atividades de consultoria e assessoramento 
jurídico do Estado do Amapá. 

No entanto, a manifestação da PGE é estritamente sob o 
prisma jurídico, não lhe competindo adentrar na conveniência e 
oportunidade dos atos praticados no âmbito das secretarias, nem 
analisar aspectos de natureza eminentemente técnica. 

                                            
2 Alterada pelas Leis Complementares nº 0104, de 18.07.2017 e nº 0109, de 10.01.2018 
3 Diligência 

Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo Marques Pimentel. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 95F6-7A70-5578-978A.
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Por fim, importa salientar que os entendimentos do Tribunal de 
Contas da União - TCU, que porventura forem citados neste parecer, devem 
ser acatados pelos órgãos do Estado, pois é obrigatória a vinculação às 
decisões da Corte de Contas, em matéria que envolve tema de caráter geral 
sobre licitação e contratos, conforme prevê a SÚMULA TCU Nº. 2224. 

 
Antes de tecer considerações sobre o processo, vale esclarecer 

que a fundamentação para a dispensa de licitação com base no art. 4º, 
da Lei nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, deve ser em razão da 
especificidade da lei, ou seja, apesar da emergencialidade do caso, não 
há relação com a hipótese aventada no art. 24, IV, da Lei nº 8.666 de 
1993, já que aquela é específica ao caso em questão. 

 
Com efeito, sublinhe-se, que a dispensa de licitação 

fundamentada na Lei n 13 979/2020 cabe apenas e tão somente para 
aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento à COVID 19, pois qualquer outra 
emergência que não tenha relação direta de enfrentamento ao 
Coronavírus deve seguir o rito da Lei 8.666 93. Dessa forma, a análise 
aqui terá como base as hipóteses previstas na Lei nº 13.979/2020. 

 
Por fim, em prestígio à razoabilidade e à natureza 

imprescindível da aquisição de equipamentos de Raios-x, visando atender 
as demandas da unidade Covid - IV – hospital universitário no 
enfrentamento da pandemia de coronavirus (covid-19), nas ações 
estratégicas da SESA para frear o alastramento do Covid-19 é que o 
presente parecer analisará os requisitos para a contratação, apontando 
as eventuais omissões e vícios que forem detectados na contratação 
emergencial. 

II. 1 – DA SÍNTESE DOS FATOS 

Resumidamente, conforme consignado no projeto básico, a 
“contratação visa atender as necessidades da Secretaria de Estado da 
Saúde do Amapá-SESA, como meio de imagens, com isso melhorar o 
diagnóstico para a contenção do contágio e transmissão do COVID-19 ( 

                                            
4 As Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à aplicação de normas gerais de licitação, sobre as 
quais cabe privativamente à União legislar, devem ser acatadas pelos administradores dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo Marques Pimentel. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 95F6-7A70-5578-978A.
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novo coronavírus), causador da síndrome respiratória aguda grave 
(SARS-COV-2). 

Tendo em vista que “O Estado do Amapá impôs diversas 
medidas de temporárias e necessárias de prevenção e controle para o 
enfrentamento da pandemia COVID-19, através dos decretos estaduais 
n° 1.375, 1.376, e 1.377 de março de 2020, que consideram que a 
situação demanda emprego urgente de medidas de prevenção e controle 
de riscos, danos e agravos à saúde pública”. 

Assim, os autos tem como objeto a aquisição de equipamentos 
de reios-X, visando atender as demandas da unidade Covid - hospital 
universitário no enfrentamento da pandemia de coronavirus (covid-19). 

 
Ocorre que a partir da instrução dos autos realizada pela SESA 

surgiram alguns questionamentos que necessitam serem esclarecidos pelo 
órgão: 
 

A) DO QUANTITATIVO  
 
Primeiramente, chamo atenção para o fato de que o anexo I do 

Termo de referência informa que a quantidade a ser adquirida será de 02 
equipamentos, entretanto os autos estão instruídos visando apenas 
aquisição de um equipamento. 

 
Portanto, recomenda-se a SESA que informe qual a real 

necessidade do órgão, e se o quantitativo a ser adquirido de um equipamento 
está adequado5. 

 
B) DO VALOR DO OBJETO 

 
A SESA informa que o valor inicial do equipamento era de R$ 

648.500,00, porém, esse valor era referente apenas a aquisição do 
equipamento, sem os custos do frete, pois segundo justificativa, o Estado do 
Amapá faria o transporte do objeto. 

 
Ocorre, porém, que somente após chegar ao local para fazer 

retirada do aparelho, é que foi observado que a altura do objeto não era 

                                            
5 DIligencia 

Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo Marques Pimentel. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 95F6-7A70-5578-978A.
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compatível com o porte da aeronave, impossibilitando assim o transporte do 
objeto pelo Estado do Amapá, sendo, portanto, necessário o acréscimo de R$ 
46.414,00, correspondente ao frete do aparelho de raios-x, totalizando a 
contratação o valor de R$ 694.914,00. 

 
A SESA justifica esse ocorrido nos autos, relatando em suma 

que:  
“Todavia em razão de acerto realizado junto com a comissão de 

trabalho localizada na SEPLAN- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, instituiu-se o transporte desse 
equipamento em atenção a urgência que o caso requer, seria 
realizado pela administração pública, em aeronave do estado, o qual 
recolheria no aeroporto de Joinville, com destino a Macapá. 
Entretanto, não constávamos com a impossibilidade de fazer 
esse transporte devido as medidas da carga em relação as 
medidas da aeronave, em relação ao peso do equipamento, a 
mesma atendia, o que não possibilitou o transporte foi a altura 
do equipamento em razão da altura da aeronave, tornando 
impossível tal procedimento. 

Analisando a justificativa apresentada, observa-se que ela 
diverge da instrução dos autos, isso porque, a SESA tinha a sua disposição o 
caderno de especificações técnicas do aparelho, contendo todas as condições 
do aparelho, inclusive sua altura, bem como as referidas especificações 
foram analisadas e atestadas por setor competente da SESA, logo, antes de 
mobilizar uma equipe aeronáutica para fazer retirada do aparelho, a SESA 
deveria ter repassado a SEPLAN as condições do aparelho, antes de 
mobilizar uma equipe para isso, pois de qualquer maneira, haveria gastos 
com o transporte do aparelho. 

Dessa forma, o estado teve que gastar duas vezes para trazer 
o equipamento, o que poderia ter sido evitado, diante do conhecimento 
das especificações técnicas do objeto. 

Parece-me a princípio que não houve má-fé por parte dos 
envolvidos, mas apenas uma falha não intencional, sobretudo pela 
necessidade premente de diversas contratações para atender as demandas 
atípicas do novo coronavírus. No entanto, ainda assim é meu dever como 
Procurador do Estado, determinar que a SESA encaminhe os autos à CGE6 

                                            
6 DILIGÊNCIA 

Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo Marques Pimentel. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 95F6-7A70-5578-978A.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 R

od
rig

o 
M

ar
qu

es
 P

im
en

te
l. 

Pa
ra

 v
er

ifi
ca

r a
s 

as
si

na
tu

ra
s 

vá
 a

o 
si

te
 h

ttp
s:

//o
ab

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 9
5F

6-
7A

70
-5

57
8-

97
8A

.



 
 
 
 
 
 
 
 

PROCURADORIA DE ASSESSORAMENTO À SAÚDE 

Endereço: Avenida Antônio Coelho de Carvalho, nº. 396 - Centro - Macapá/AP - CEP: 68.900-015 
Tel.: (096) 3131-2824 

 
 

9 

PAS/PGE/SESA 
 

FLS. ___________ 
 

RUB: ___________ 
 

P.A Nº. 300101.0005.1852.0091/2020 

para apuração de eventuais faltas funcionais e imputação de 
responsabilização quanto ao prejuízo ocorrido. 

 Recomenda-se ainda que nas próximas aquisições de 
equipamentos que houver a necessidade de transportar o aparelho, a SESA 
atente para as especificações técnicas do equipamento, evitando assim, 
gastos desnecessários com transporte do equipamento7. 

 
C) DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO A SER REALIZADA 

 
Tendo em vista as questões fáticas e técnicas apontadas, bem 

como a instrução dos autos, a SESA a princípio fundamentou sua pretensão 
no art.4º da Lei nº 13.979/2020, e no Decreto Estadual nº 1375/2020. 

 
Ocorre, porém, que no momento de definir se o órgão utilizaria 

contrato ou nota de empenho para formalizar a contratação o Sr. PATRICK 
NASCIMENTO MATOS, sugeriu primeiramente que fosse utilizado à nota de 
empenho, e posteriormente informa que não haverá mais aquisição por meio 
de dispensa de licitação, vejamos:  

 
“Considerando que a entrega do objeto a ser adquirido será de forma imediata e integral 

conforme registrado na Nota de Empenho nº 2020NE00954 a modalidade de empenho ser 
ORDINÁRIO, ou seja, o pagamento será feito mediante a entrega total do objeto. Dessa forma 
não haverá mais aquisição por meio da dispensa de licitação nº 051/2020 - CPL/SESA.” 

 

Assim, nos causa estranheza a manifestação do servidor do 
núcleo de gestão de contratos, tendo-se  em vista de que o fato da 
formalização da contratação ocorrer por nota de empenho, não desobriga a 
administração da realização de procedimento licitatório adequado ou mesmo 
a promover a dispensa de licitação. Acredito se tratar um mero erro material, 
pois não entendi a contradição de que não haverá mais a aquisição por meio 
de dispensa de licitação. 

 
A nota de empenho corresponde apenas ao modo como ocorrerá 

à formalização da contratação, não podendo ser substituída pela contratação 
prévia (escolha e adequação da modalidade licitatória ou sua dispensa). 

 

                                            
7 Diligência 

Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo Marques Pimentel. 
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Portanto, recomenda-se a SESA que justifique nos autos qual 
procedimento será realizado para a contratação, caso não seja utilizado à 
dispensa de licitação, conforme sugeriu o servidor, ressalto que a SESA deve 
atentar para o fato de que segundo informações nos autos o objeto é 
destinado aquisição para enfretamento da pandemia causada pelo novo 
coronavírus, portanto, a modalidade licitatória deve estar adequada, ou se 
for o caso a dispensa devidamente adequada no art. 4º da lei 13.979/20208. 
 

II.2. DO BREVE CONTEXTO NORMATIVO ESTADUAL DO 
COVID-19 

A pandemia do Covid-19, o novo Coronavírus, tem imposto às 
mais diferentes nações perdas significativas, seja na perspectiva econômica, 
seja, principalmente, na perspectiva social. 

Além disso, os reflexos diretos das patologias decorrentes do 
Covid-19 e das políticas adotadas para combater a pandemia afetam 
significativamente a atividade administrativa estatal, sobretudo nas 
secretarias de saúde e vigilâncias sanitárias. Nessa toada, envolvem uma 
pluralidade de questões no âmbito de contratações administrativas em curso 
de execução e que vierem a ser pactuadas para fazer face ao problema. 

É cediço que a pandemia tem sérias repercussões aos sistemas 
de saúde dos países sofridos e é exatamente por decorrência da 
excepcionalidade vivida que se consolida a possibilidade de os gestores, nos 
termos deste parecer, realizarem contratações diretas relacionadas à 
prevenção e a diminuição da velocidade de transmissão do Coronavírus. 

Providência que, aliás, se mostra totalmente compatível, não só 
com as normativas federais, a exemplo da novel Lei nº. 13.979 de 
06/02/2020, mas também com as normativas estaduais constantes do 
Decreto nº 1375 de 17/03/2020, Decreto nº. 1413 de 19/03/2020 e do 
Decreto nº. 1538 de 18/04/2020, que, alinhados às legislações federais, 
em razão da pandemia, declararam situação de emergência e estado de 
calamidade pública em todo o território do Estado do Amapá, inclusive, 
tendo o terceiro decreto, dentre outras coisas, dispensado de licitação os 
contratos de aquisição de bens e serviços necessários às atividades de 
resposta ao desastre. 

                                            
8Diligência 

Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo Marques Pimentel. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 95F6-7A70-5578-978A.
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Ressalte-se, aliás, que o estado de calamidade pública decretado 
pelo Estado do Amapá foi reconhecido por meio da Portaria nº. 1.165 de 
22/04/2020 do Ministério do Desenvolvimento Regional, Secretaria 
Nacional de Proteção e Defesa Civil, publicado o documento no Diário Oficial 
da União nº. 77 de 23/04/2020, Seção 1, Página 23. 

Destacam-se também o Decreto nº. 1414 de 19/03/2020 
(alterado pelo Decreto nº. 1415 de 22/03/2020), o Decreto nº. 1497 de 
03/04/2020 (alterado pelo Decreto nº. 1539 de 18/04/2020 e pelo Decreto 
nº. 1616 de 03/05/2020), o Decreto nº 1726 de 15/05/2020 e o Decreto 
nº. 1782 de 28/05/2020, os quais em seus textos dispuseram sobre 
medidas de restrição à aglomeração, locomoção e circulação de pessoas 
com a finalidade de reduzir os riscos de transmissão do novo vírus, e bem 
assim, conter o avanço da pandemia, sendo que por meio do último 
normativo foram adotadas normas de isolamento social rígido (lockdown) em 
todo o território do Estado do Amapá, o que perdurou de 19/05/2020 até a  
02/06/2020. 

II.3. DA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - ENFRENTAMENTO 
DO CORONAVÍRUS 

          É sabido que a pandemia tem sérias repercussões aos sistemas 
de saúde dos países sofridos e em decorrência da excepcionalidade vivida 
tornar-se-á necessária a feitura da contratação direta de instrumentos 
hospitalares, laboratoriais e afins relacionadas ao combate, prevenção, 
diagnóstico e controle do coronavírus (COVID-19).  Ressalto que a regra é a 
licitação, sendo a dispensa uma exceção, nos termos da Constituição 
Federal: 

CRFB: Art. 37, XXI: – ressalvados os casos 
especificados na legislação, as obras, serviços, compras 
e alienações serão contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure igualdade de condições a 
todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas 
da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações. 

Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo Marques Pimentel. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 95F6-7A70-5578-978A.
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 No entanto, em decorrência do “estado de exceção” ora vivido e 
considerando possível sobrecarregamento do sistema de gestão da saúde, 
admite-se em casos excepcionais a contratação direta por dispensa de 
licitação. 

        Assim, em casos excepcionais e permitidos pela Lei, o 
administrador pode se valer da dispensa e da inexigibilidade de licitação, 
conforme as peculiaridades de cada caso. Contudo, mesmo quando 
caracterizada as hipóteses de contrato sem licitação, cabe destacar que a 
ausência de licitação não dispensa a Administração de observar a necessária 
formalização de um procedimento administrativo que observe, no que 
couber, as normas aplicáveis às licitações (art. 7º, §9º, da Lei nº 8.666/93), 
bem como os princípios vetores da atividade administrativa. Nesse sentido, 
destacamos o ensinamento de Marçal Justen Filho: 

“ ‘Ausência de licitação’ não significa desnecessidade de 
observar formalidades prévias (tais como verificação da 
necessidade e conveniência da contratação, 
disponibilidade recursos etc.). Devem ser observados os 
princípios fundamentais da atividade administrativa, 
buscando selecionar a melhor contração possível, 
segundo os princípios da licitação”  

Neste tópico, antes de iniciar os exames que constatarão se 
houve o cumprimento dos requisitos legais para a contratação, compete 
primeiro falar sobre algumas pontuais questões que neste caso foram 
constatadas, mas que, para fins de regularização, indispensavelmente 
devem ser esclarecidas e/ou justificadas por parte da SESA em 
manifestação a ser inserida nos presentes autos9, a qual poderá inclusive 
servir às futuras apurações pelos órgãos de controle interno e externo. 

Vale dizer que: “A contratação direta, quando houver emergência 
ou calamidade pública limita-se aos bens e serviços necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa”.10 

        De mais a mais, no que diz respeito ao objeto do presente 
parecer, o art. 4º da Lei n. 13.979/2020 estabeleceu hipótese excepcional e 
temporária de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e 

                                            
9 DILIGÊNCIA. 
10Rafael Oliveira. Lei de Licitações e Contratos Teoria e Prática. 8º Ed. 2019, Ed. Método. P. 67 

Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo Marques Pimentel. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 95F6-7A70-5578-978A.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 R

od
rig

o 
M

ar
qu

es
 P

im
en

te
l. 

Pa
ra

 v
er

ifi
ca

r a
s 

as
si

na
tu

ra
s 

vá
 a

o 
si

te
 h

ttp
s:

//o
ab

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 9
5F

6-
7A

70
-5

57
8-

97
8A

.



 
 
 
 
 
 
 
 

PROCURADORIA DE ASSESSORAMENTO À SAÚDE 

Endereço: Avenida Antônio Coelho de Carvalho, nº. 396 - Centro - Macapá/AP - CEP: 68.900-015 
Tel.: (096) 3131-2824 

 
 

13 

PAS/PGE/SESA 
 

FLS. ___________ 
 

RUB: ___________ 
 

P.A Nº. 300101.0005.1852.0091/2020 

insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus:             

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão 
ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

Art. 4º  Fica dispensada a licitação para aquisição de 
bens, serviços e insumos de saúde destinados ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus 
de que trata esta Lei. 

§ 1º A dispensa de licitação a que se refere 
o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas 
enquanto perdurar a emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus. 

§ 2º  Todas as contratações ou aquisições realizadas com 
fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em 
sítio oficial específico na rede mundial de computadores 
(internet), contendo, no que couber, além das 
informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, 
de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o 
número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o 
prazo contratual, o valor e o respectivo processo de 
contratação ou aquisição. 

        Observa-se da leitura do artigo supra os seguintes requisitos, para 
a configuração da dispensa: 

a) A dispensa de licitação fundamentada na Lei n. 
13.979/2020 destina-se exclusivamente à aquisição de 
bens, serviços e insumos de saúde que tenham por 
finalidade o enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente do coronavírus. Destarte, mostra-se 
manifestamente inviável a aquisição, por meio de dispensa de 
licitação fundamentada na mencionada lei, de bens, serviços e 

Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo Marques Pimentel. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 95F6-7A70-5578-978A.
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insumos de saúde com finalidade diversa àquela preconizada 
pela Lei, sendo descabida qualquer interpretação extensiva da 
permissão legal em comento. 
 
b) A eficácia do dispositivo é temporária, e se limita ao 
período enquanto perdurar a emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus. Posto isso, 
uma vez cessada a emergência de saúde, dado a ser 
aferido concretamente no contexto fático da unidade federativa 
que aplicaria a norma, inviável se tornará a realização de 
dispensa de licitação por tal fundamento. 
 
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 § 
3º do art. 8º da Lei nº 12.527/2011, o nome do contratado, o 
número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo 
contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou 
aquisição. 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, o que recomendo11 desde já que seja feito. 

 
         O dispositivo em questão aplica-se a todas as esferas federativas, 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, isso porque se trata de 
normais gerais sobre licitação, em decorrência do art. 22, XXVII c/c art. 24, 
§ 2º da Constituição Federal de 1988: 

 
“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
(...) 
XXVII –normas gerais de licitação e contratação, em 
todas as modalidades, para as administrações públicas 
diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 

                                            
11 Publicar o extrato da contratação no sítio oficial – vide também nota de rodapé n.º 14 deste 
parecer. 

Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo Marques Pimentel. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 95F6-7A70-5578-978A.
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37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de 
economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; 
 
Art. 24 (...) 
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas 
gerais não exclui a competência suplementar dos 
Estados.” 

 
        No tocante a nova hipótese de contratação direta da lei n.º 13.979, 

Marçal Justen Filho12 preleciona que:  
 

“A contratação direta fundada no art. 4º da Lei 13.979 
deve ser antecedida e acompanhada das providências 
destinadas a evidenciar a sua compatibilidade com os 
princípios norteadores da atividade administrativa. As 
características do caso concreto influenciam as soluções 
específicas a serem implementadas. Como regra geral, a 
Administração deverá adotar todas as cautelas para obter 
a contratação mais vantajosa possível, inclusive 
promovendo cotações de preços e produtos entre diversos 
fornecedores, mediante o uso dos recursos eletrônicos. Não 
se exige a aquisição do produto com o menor preço, se 
existirem justificativas para selecionar fornecedor diverso.  
Mas é indispensável a formalização da contratação, com a 
indicação dos motivos que fundamentaram a escolha 
realizada.” 

      Complementando sobre leis esparças que dispensam licitação, 
Jacoby Fernandes13 assevera que: 

“Há possibilidade de adventícias legislações 
esparsas inovarem o tema, reconhecendo outros 
casos de dispensa de licitação, como ocorreu com a Lei 
nº 8.880/94, que instituiu o Plano Real, autorizando a 
contratação de institutos de pesquisas sem licitação.” 
 

                                            
12 Parecer oriundo de seu escritório de advocacia 
13 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby, Contratação direta sem licitação, 6 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2006, pp. 335-336 

Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo Marques Pimentel. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 95F6-7A70-5578-978A.
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         Por derradeiro, ressalto que a celeridade necessária para as 
aquisições em comento não significa uma atuação que possa, de alguma 
forma, contrariar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, eficiência, isonomia, seleção da proposta mais vantajosa para a 
Administração, promoção do desenvolvimento nacional sustentável, bem 
como demais preceitos que lhe sejam correlatos. 

II.3.1. Da Obrigatoriedade de Utilização do SIGA e da 
Cotação Eletrônica: 

A norma cogente que comina a toda a Administração Pública 
Direta e Indireta do Estado do Amapá a obrigação de os processos de 
aquisições e contratações governamentais serem instruídos e geridos, 
em todas as suas fases, por meio eletrônico, através do Sistema Integrado 
de Gestão Administrativa - SIGA foi inicialmente prevista no Decreto nº. 
3184 de 02/09/2016, e em seguida, pela própria instituição do sistema 
por meio do Decreto nº. 3313 de 15/09/2016, o qual destaca no caput do 
seu art. 5º que: 

Art. 5º. Para as aquisições governamentais, os órgãos da 
Administração Pública Estadual Direta e Indireta deverão 
utilizar OBRIGATORIAMENTE o Sistema Integrado de 
Gestão Administrativa - SIGA. 

De modo igual, esses mesmos decretos e mais a Portaria nº. 
402 de 08/11/2017 da PGE estabeleceram a obrigatoriedade de adoção 
por toda a Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo 
Estadual do procedimento de Cotação Eletrônica de Preços, que, nos 
termos do art. 1º da citada portaria, é executada por intermédio do módulo 
‘compras e licitações’ no SIGA, para aquisição de bens e serviços de 
pequeno valor e nos casos de emergência ou calamidade pública, ambos, 
por dispensa de licitação de que tratam os incisos II e IV do art. 24 da Lei nº. 
8.666 de 21/06/1993. Veja-se: 

Art. 1º. Estabelecer que os órgãos da Administração 
Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado do Amapá 
adotem, obrigatoriamente, o procedimento de Cotação 
Eletrônica de Preços – procedimento executado por 
intermédio do módulo Compras e Licitações do Sistema 
Integrado de Gestão Administrativa - SIGA – cujo 
funcionamento será regido pelo disposto nesta Portaria, 

Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo Marques Pimentel. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 95F6-7A70-5578-978A.
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com vistas a ampliar a competitividade e racionalizar os 
procedimentos de aquisição de bens e serviços de 
pequeno valor, bem como, nos casos de emergência ou 
calamidade pública, assim considerados aqueles que se 
enquadram nas hipóteses de dispensa de licitação 
previstas nos incisos II e IV do art. 24, da Lei nº. 8.666, 
de 21 de junho de 1993. 

Portanto, desde que foi instituído, em 2016, para gerir de forma 
centralizada as aquisições e contratações governamentais, é obrigatória a 
utilização do SIGA por toda a Administração Pública do Estado do 
Amapá, assim como também é a adoção do procedimento de cotação 
eletrônica nas dispensas dos incisos II e IV da Lei de Licitações e 
Contratos, e quanto a isso, não deixam dúvida alguma as supracitadas 
normativas estaduais. 

Acontece que, por causa da emergência de saúde pública de 
importância internacional provocada pelo novo Coronavírus, a qual, 
notadamente, vem exigindo da parte do Poder Público a tomada de medidas 
urgentes e bem mais energéticas para enfrentamento da excepcional 
situação de crise, poder-se-ia chegar à equivocada conclusão de que 
seriam flexibilizadas, ou até mesmo, estariam dispensadas a utilização 
do SIGA e do procedimento de cotação eletrônica previstos nos 
regramentos estaduais. 

Tudo porque a Lei nº. 13.979 de 06/02/2020, pelas suas 
próprias especificidades, sancionada com foco nas demandas de combate à 
transmissibilidade do vírus e que inaugurou uma hipótese específica de 
contratação direta emergencial, simplificou consideravelmente o 
procedimento dessa nova espécie de contratação, afastando, total ou 
parcialmente, a aplicação de alguns institutos exigidos pelo regime geral de 
contratação pública estatuído na Lei nº 8.666 de 21/06/1993. 

Entretanto, não é porque essa especializada lei inaugurou 
um regramento específico, e mais simplificado de contratação 
emergencial para atender as demandas urgentes decorrentes da 
pandemia do Coronavírus, que a partir de agora os gestores estariam 
desobrigados, nesses particulares casos, de cumprir as demais diretrizes 
e formalidades legais exigíveis e previstas no ordenamento jurídico, 
sobretudo aquelas com previsão nos normativos estaduais, para 
configuração e instrução dos procedimentos de dispensa emergencial de 

Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo Marques Pimentel. 
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licitação, sem exclusão dos que se destinam aos casos decorrentes da 
crise pandêmica. 

Ora, os demais normativos de que se fala continuam 
inteiramente em vigor, inclusive os estaduais, e por isso mesmo, poderão 
todos eles ser aplicados às contratações por dispensa pautadas na Lei nº. 
13.979 de 06/02/2020, é claro que, na exata medida de omissão desse 
diploma e de compatibilidade com suas previsões legais. 

Sendo assim, cumpre consignar que as omissões da Lei nº. 
13.979 de 06/02/2020 necessariamente deverão ser sanadas por intermédio 
de adoção subsidiária, no que couber, das regras da Lei Geral de Licitações e 
Contratos Administrativos (Lei nº. 8.666 de 21/06/1993). 

Já em âmbito estadual, assinale-se que para especificamente 
auxiliar e controlar os procedimentos de aquisição de bens e de contratação 
de serviços de responsabilidade da SESA e SVS, destinados ao combate do 
novo Coronavírus, foi recentemente editado o Decreto nº. 1715 de 
12/05/2020, que reforça ainda mais a utilização do SIGA e do 
procedimento de cotação eletrônica por toda a Administração Pública 
Estadual, mas, em especial, por esses órgãos da área da saúde, nos seus 
processos de aquisição e contratação governamentais (art. 2º, inciso III, 
e art. 5º), tal como já previam os anteriores decretos estaduais e também a 
Portaria nº. 402 de 08/11/2017 da PGE, e dessa forma, portanto, sem 
ressalva para os casos oriundos da SESA e SVS, mesmo que destinados 
ao enfrentamento da crise pandêmica. 

Art. 2º. O auxílio da Procuradoria Geral do Estado e 
Controladoria Geral do Estado tem por finalidade 
precípua assessorar a SESA e a SVS na adoção das 
melhores técnicas e procedimentos cabíveis em matéria 
de aquisição e de contratação no regime da Lei nº. 
13.979/2020 e da MP nº. 961/2020, compreendendo, 
dentre outras, as seguintes atividades: 

[...]. 

III - Disseminação da utilização de ferramentas de 
tecnologia de informação nos procedimentos de aquisição 
e de contratação, especialmente o Sistema de 
Gerenciamento Administrativo (SIGA), o PRODOC e o 

Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo Marques Pimentel. 
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SIGDOCS, além de outras plataformas disponibilizadas 
pelo Governo Federal. 

[...]. 

Art. 5º. As aquisições por dispensa de licitação para a 
aquisição de bens e contratação de serviços destinados 
ao enfrentamento do novo Coronavírus (Covid-19) 
deverão utilizar, preferencialmente, cotação eletrônica ou 
outros meios eletrônicos de coleta de propostas, 
assegurando ampla publicidade na rede mundial de 
computadores. 

Do contrário, caberá a esses órgãos da área da saúde, conforme 
preceitua o art. 4º do mesmo Decreto nº. 1715 de 12/05/2020, justificar e 
comprovar as razões da impossibilidade de utilização dessas 
ferramentas de tecnologia da informação, assim como do não seguimento 
das fases dos procedimentos de aquisição e contratação governamentais 
previstas no art. 3º do mesmo decreto, situação que, no mais das vezes, 
implica na instrução do processo de forma não concomitante a 
demanda quando o adequado seria a simultaneidade prevenindo que o 
exame jurídico da PGE não seja realizado em momento posterior, o que, 
por certo, exigiria análise com fins saneadores, como é o caso, conforme 
prevê a parte final do supramencionado art. 4º. Veja-se: 

Art. 3º. O controle por parte da Procuradoria Geral do 
Estado e Controladoria Geral do Estado compreende a 
ação de verificação dos procedimentos de aquisição e de 
contratação, incidindo, sempre que possível, nas seguintes 
fases: 

I - Ao final da fase interna dos procedimentos de 
dispensa, de inexigibilidade e de licitação, no momento 
da conclusão do projeto básico, termo de referência ou da 
minuta de edital ou do instrumento de convocação e do 
contrato, se houver, e 

II - Ao final da fase externa dos procedimentos, uma vez 
concluída a etapa de cotação eletrônica, nos casos de 
dispensa e de inexigibilidade, ou da licitação, no caso de 
pregão eletrônico, quando ocorrerem. 

Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo Marques Pimentel. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 95F6-7A70-5578-978A.
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Art. 4º. Excepcionalmente, nos casos em que a natureza 
da contratação impossibilitar a observância das etapas 
previstas no artigo anterior, a SESA e a SVS deverão 
justificar e comprovar as razões da urgência e submeter o 
processo a exame para fins saneadores. 

Posto isso, constatou-se que no particular caso dos autos, em 
desobediência às normativas estaduais, a SESA não fez uso nem do SIGA 
nem da Cotação Eletrônica. Diante disso, como é imperiosa a necessidade 
de instrução dos processos por meio da utilização dessas ferramentas de 
tecnologia da informação, e ainda, como não há ressalvas para o não uso por 
mais que o Estado do Amapá se encontre atravessando um estado de 
calamidade e emergência pública por causa da pandemia do Coronavírus, 
recomenda-se14 que a SESA indispensavelmente se manifeste, nos 
moldes do supratranscrito art. 4º, prestando os devidos esclarecimentos 
e/ou justificativas a respeito do não uso da cotação eletrônica pelo 
SIGA, bem como o porquê do encaminhamento dos autos do processo 
para emissão de parecer posterior à contratação efetivada pela 
Administração. 

II.3.2. Da Obrigação de Licitar e da Dispensa Emergencial: 

Sabe-se que a regra geral é a Administração realizar suas 
contratações por meio de licitação, nos termos do art. 37, inciso XXI, da 
CRFB e do art. 2º da Lei nº. 8.666/93, que é o Estatuto das Licitações e 
Contratos Administrativos. 

Porém, essas mesmas normativas flexibilizaram a regra geral 
reconhecendo casos específicos de dispensabilidade ou inexigibilidade de 
licitação, e de igual modo, ocorreu com a Lei nº. 13.979 de 06/02/2020, já 
alterada pelas Medidas Provisórias nº. 926, 927, 928 e 951, e que em seu 
art. 4º instituiu nova hipótese de dispensa emergencial de licitação em 
decorrência da “Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional” pela Organização Mundial da Saúde - OMS, em 
30/01/2020, por causa do alastramento da infecção humana ocasionado 
pelo Covid-19, o novo Coronavírus, e que vem provocando sobrecarga em 
todo o sistema de saúde. 

                                            
14 DILIGÊNCIA 

Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo Marques Pimentel. 
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Assim sendo, de acordo como justificado no projeto básico, a 
SESA necessitava da aquisição pra atender as necessidades da Secretaria 
de Estado da Saúde do Amapá-SESA, como meio de imagens, com isso 
melhorar o diagnóstico para a contenção do contágio e transmissão do 
COVID-19 ( novo coronavírus), causador da síndrome respiratória aguda 
grave (SARS-COV-2), foi que a SESA promoveu a abertura do presente 
processo e contratou a prestação desse serviço em caráter emergencial, com 
base na aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666 de 21/06/1993 (art. 26) e, 
sobretudo, com arrimo na Lei nº. 13.979 de 06/02/2020 (art. 4º). 

À luz dessas fundamentações, observou-se que a SESA fez 
expressa referência ao art. 4º da Lei nº. 13.979 de 06/02/2020 na 
justificativa do projeto básico, no termo de dispensa e no contrato 
firmado. 

 Lembre-se, aliás, que a dispensa de licitação disciplinada pela Lei 
nº 13.979 de 06/02/2020 inaugura hipótese específica de contratação direta 
emergencial com finalidade precisa: o necessário enfrentamento da situação 
decorrente da ameaça representada pelo Covid-19. 

Com efeito, a dispensa tratada pela respectiva legislação, além de 
possuir destinação específica, é do tipo temporária, ou seja, somente pode 
ser invocada enquanto perdurar a emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do Coronavírus. 

Nesse sentido, ainda que eventualmente haja similaridades com 
a dispensa da Lei nº. 8.666 de 21/06/1993, a espécie trazida pela Lei nº. 
13.979 de 06/02/2020 é fática e materialmente distinta, devendo ser 
tratada de forma independente, levando-se sempre em consideração 
esse caráter singular da contratação direta disciplinada pela novel 
legislação, sem, no entanto, perder de vista que as previsões constantes da 
Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos poderão ser apenas 
aplicadas de forma subsidiária na exata medida de omissão da nova lei e no 
que com ela for compatível. 

II.3.3. Dos Requisitos da Dispensa da Lei nº. 13.979 de 
06/02/2020: 

Quanto ao seu universo de aplicação, estabeleceu o novo 
diploma legislativo, em seu art. 4º e parágrafos, que a hipótese excepcional 
e temporária de dispensa emergencial de licitação se destina a atender às 
demandas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo Marques Pimentel. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 95F6-7A70-5578-978A.
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internacional decorrentes do Coronavírus por meio de contratações para 
aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos de saúde. 

E assim, de acordo com essa novel legislação, são exigíveis a 
presença de requisitos de ordem temporal, material e procedimental 
(formal). Destaque-se que este último será analisado apartadamente no 
próximo tópico. 

Quanto ao requisito temporal se consigna na mencionada 
emergência em decorrência do Covid-19, o novo Coronavírus. 

Em relação ao requisito material se traduz na própria 
configuração dos fatos geradores da dispensa emergencial de licitação, os 
quais, como elementos caracterizados, foram listados no art. 4º-B da Lei nº. 
13.979 de 06/02/2020, oportunamente já transcrito neste parecer jurídico. 

Desta feita, conforme o dispositivo, para geração da dispensa é 
preciso que: a) vigore a emergência de combate ao Coronavírus (requisito 
temporal); b) haja a necessidade de atendimento imediato para o 
enfrentamento do vírus; c) estejam em risco em decorrência do Coronavírus 
pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens públicos 
ou particulares; e d) limitação da contratação ao necessário para o 
atendimento da emergência. 

Pois bem, em que pese a Lei nº. 13.979 de 06/02/2020 
estabeleça que esses elementos são presumíveis, mesmo assim, 
recomenda-se15 que o gestor da SESA se acautele de demonstrar nos autos 
do processo o atendimento de cada um desses requisitos. Destarte, não é 
dado ao gestor público se distanciar do objetivo trazido pela novel legislação 
que elencou mecanismos para tratar da emergência, de forma a realizar 
contratações sem pertinência, sob pena de responder pela ilegalidade e 
prejuízos dela decorrentes16. 

II.3.4. Dos Requisitos Procedimentais e da Instrução da 
Dispensa: 

A Lei nº. 13.979 de 06/02/2020, focada nesse intuito de atender 
às demandas de combate à transmissibilidade do Coronavírus (Covid-19), 
assim como aos efeitos da doença, simplificou consideravelmente o 
procedimento de contratação, afastando, total ou parcialmente, a aplicação 

                                            
15 DILIGÊNCIA. 
16 OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 
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de alguns institutos exigidos pelo regime geral de contratação pública de que 
cuida a Lei nº. 8.666 de 21/06/1993. 

Nesse ínterim, para constatar a presença dos aspectos 
procedimentais (formais) recorre-se à Lei Geral de Licitações e Contratos, 
mas, apenas naquilo que não conflite, expressa ou implicitamente, com o 
procedimento e finalidade premente de proteção da saúde, prescritos na Lei 
nº. 13.979 de 06/02/2020. 

Assim sendo, como a singular legislação não excetuou a 
aplicação do art. 26, parágrafo único, da Lei nº. 8.666 de 21/06/1993, 
de acordo com esse dispositivo, deverá ainda o processo de dispensa estar 
instruído, no que couber, com os seguintes elementos: 

Art. 26. [...]. 
Parágrafo único. O processo de dispensa, de 
inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, 
será instruído, no que couber, com os seguintes 
elementos: 
I - Caracterização da situação emergencial, 
calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança 
pública que justifique a dispensa, quando for o caso; 
II - Razão da escolha do fornecedor ou executante; 
III - Justificativa do preço; 
IV - Documento de aprovação dos projetos de pesquisa 
aos quais os bens serão alocados. 

Pois bem, dos quatro elementos acima, apenas os três 
primeiros são aplicáveis no presente caso em que a SESA pretende 
realizar a aquisição de equipamento de raios-X. 

Aliás, é inaplicável a tal aprovação de que trata o inciso IV 
porque além de se tratar de uma compra emergencial, a própria Lei nº. 
13.979 de 06/02/2020 previu em seu art. 4º-C que “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”. 

Quanto ao inciso I, diz-se, em suma, que a situação de 
emergência, embora presumível, pode ser vislumbrada frente ao próprio 

Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo Marques Pimentel. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 95F6-7A70-5578-978A.
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“estado de calamidade” provocado pelo novo Coronavírus, e no caso in 
concreto, pela destinação da aquisição do objeto contratado, o qual atenderá 
às demandas da SESA, sendo os serviços destinados atendimento de 
pacientes na unidade de tratamento IV-COVID, no Hospital 
Universitário. 

Quanto aos incisos II e III, observou-se que a razão da escolha 
do fornecedor, no caso, da empresa Siemens Healthcare Diagnósticos 
Ltda, e a justificativa do preço constam, ambas, expressadas apenas no 
Relatório Circunstanciado elaborado pela comissão permanente de licitação. 

Conforme esse documento, a demonstração de tais elementos 
teve como base a Pesquisa de Mercado realizada diretamente com 
fornecedores, que resultou no Mapa Comparativo de Preços. 

II.3.4.1. Da Pesquisa de Mercado: 

Tratando-se agora da pesquisa de mercado realizada e que 
serviu para justificar o preço contratado pela SESA, em análise, verificou-se 
que a SESA utilizou um único parâmetro em sua confecção, que foi a 
pesquisa realizada diretamente com fornecedores, conforme indica a cópia 
do e-mail encaminhado às empresas. E, de acordo com o relatório 
circunstanciado apenas uma empresa apresentou proposta. 

No que concerne a pesquisa mercadológica é de bom alvitre 
evidenciar que apesar da Lei nº. 13.979 de 06/02/2020, de certa forma, ter 
flexibilizado a pesquisa para as contratações necessárias ao enfrentamento 
da emergência de saúde pública provocada pelo Coronavírus, frise-se que isso 
não deu “carta branca” aos gestores para que eles contratassem preços de 
qualquer ordem pela não realização de pesquisa de mercado, pelo menos sem 
a devida justificativa da autoridade competente para dispensá-la (§ 2º do art. 
4º-E), ou mesmo, pela sua realização, mas sem seguir os normativos que já 
regimentavam os procedimentos administrativos básicos para a realização da 
pesquisa de preços. 

Evidencie-se que a pesquisa de mercado serve como referencial 
para a Administração Pública na condução do procedimento de licitação, daí 
a importância de ser realizada com valores que refletem a realidade de 
mercado, evitando-se, assim, que haja maiores desperdícios de tempo e de 

Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo Marques Pimentel. 
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recursos públicos, entendimento consolidado no Acórdão nº 2637/2015 - 
TCU: 

 
INFORMATIVO - TCU - 104 - Acórdão nº. 2637/2015 - 
Plenário (Representação, Relator Ministro Bruno Dantas). 
Licitação. Orçamento Estimativo. Elaboração. As 
estimativas de preços prévias às licitações devem 
desconsiderar as informações relativas a empresas cujos 
preços revelem-se evidentemente fora da média de 
mercado, de modo a evitar distorções no custo médio 
apurado e, consequentemente, no valor máximo a ser 
aceito para cada item licitado. 

Assim, consta nos autos, relatório circunstanciado nos autos, 
informando que a SESA realizou pesquisa diretamente com fornecedores, 
onde uma empresa apenas apresentou proposta. 

Ocorre, porém que a SESA não deveria se limitar apenas a 
pesquisa direto com fornecedores, pois há outros meios para verificação de 
preços, e na impossibilidade de realização de pesquisa de mercado ampla, a 
SESA deveria ter justificado, o que não ocorreu. 

Além, disso, a SESA sequer se certificou, de que os preços 
ofertados neste momento, são os preços de mercado realmente ofertados pela 
empresa, solicitando, por exemplo, notas fiscais de outras vendas, etc. 

Assim, diante da fragilidade da pesquisa de mercado 
apresentada, recomenda-se a SESA que proceda com a sua 
complementação, utilizando-se de fontes variadas para a elaboração da 
média de mercado, e na impossibilidade de complementação, recomenda-se 
a SESA que apresente a devida justificativa17. 

II.3.5. Da Minuta do Contrato: 

Conforme dito alhures, não restou claro se a SESA utilizará 
termo de contrato, ou nota de empenho, o que deve ser informado de forma 

                                            
17 Diligência 

Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo Marques Pimentel. 
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clara pela SESA, juntando aos autos a minuta do contrato para análise, ou 
justificativa para utilização da nota de empenho18. 

II.3.6. Dos Recursos Financeiros: 

Urge ressaltar que a PREVISÃO DE RECURSOS, isto é, a 
disponibilidade de recursos orçamentários, para pagamento dos encargos, 
no exercício financeiro, é conditio sine qua non, isto é imprescindível para 
a celebração do contrato. A previsão de recursos orçamentários (obras e 
prestação de serviços – artigo 7º; compras – artigo 14 da Lei nº 8.666/93) é 
essencial (art. 55, V, da Lei mencionada), posto que não possa ser feita 
nenhuma licitação nem se celebrar contrato sem a disponibilidade dos 
recursos19. 

Por se tratar de exigência legal, a SESA apresentou nos autos 
processuais, Informação da Dotação Orçamentária apresentada pela 
Assessoria de Desenvolvimento Institucional, Quadro de Crédito 
Disponível, via SIAFE AP, exercício 20, bem como está presente a 
Declaração do Ordenador de Despesa, informando que a despesa atende as 
exigências dos artigos 16 e 17 da LC nº 101/2000, o que deve ser 
providenciado pela SESA. 

II.3.7. Das Certidões de Regularidade: 

Constatou-se que dentre a documentação juntada foram 
anexadas várias certidões de regularidade fiscais da contratada, porém, 
algumas já se encontram vencidas. Diante disso, como não se trata de caso 
de restrição de fornecedores, o que autorizaria a dispensa da regularidade 
fiscal e trabalhista, apenas, conforme trata o art. 4º-F da Lei nº. 13.979 de 
06/02/2020, para fins de regularização, recomenda-se20 que a SESA 
providencie a atualização das certidões vencidas, lembrando-se que o 
estado de regularidade deverá ser mantido pela contratada durante toda a 
execução contratual. 

II.4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO 
DO COVID-19 

                                            
18 Diligência 
19 OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 
20 DILIGÊNCIA. 

Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo Marques Pimentel. 
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Observou-se que não foi juntada a lista de verificação para 
contração direta. Reforça-se que a Lista de Verificação tem por fim reduzir os 
vícios repetitivos e corriqueiros e, ainda, conferir maior celeridade no exame 
dos processos, evitando a perda de recursos, em prestígio à celeridade e 
eficiência, sendo de uso obrigatório para os órgãos do Estado, na forma do 
art. 4º do Decreto Estadual nº. 2.832 de 23/07/2012. Assim, a ausência do 
documento ensejaria de plano a devolução dos autos para a correta 
instrução. 

Esclareça-se que por se tratar de caso excepcional e 
relacionado à pandemia do Coronavírus, portanto, com legislação 
específica, deveria a SESA ter utilizado a Lista de Verificação que foi 
especificamente elaborada pela PGE/AP para atender aos casos de 
contratação emergencial para enfrentamento do Coronavírus e que se 
encontra disponível no endereço: 
https://editor.amapa.gov.br/arquivos_portais/publicacoes/PGE_90898728a
902e295f85213475f0e1f88.pdf. 

De toda forma, recomenda-se21 que a SESA utilize tal lista 
nas próximas contratações emergenciais nas demandas decorrentes do 
Coronavírus, o que facilitará a instrução processual, assim como a 
análise por esta setorial. 

II.5. DA DESIGNAÇÃO DE FISCAL 

Releva-se a necessidade de designação de servidor para exercer a 
função de fiscal do contrato, mediante Portaria, o que deverá ser 
providenciada,  devendo recair sobre servidor com condições técnicas 
para exercer tal função, conforme estabelecido no subitem projeto 
básico, e contrato já firmado, devendo atestar a entrega e o efetivo 
funcionamento do objeto contratado22. 

II.6- DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Verifica-se nos autos a ausência da minuta do termo de 
dispensa de licitação, o que deve ser providenciado pela SESA23.  

III. CONCLUSÃO 

                                            
21 RECOMENDAÇÃO. 
22 DILIGÊNCIA  
23 Diligência 

Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo Marques Pimentel. 
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Por todo o exposto, considerando-se os fatos e documentos 
constantes nos autos, assim como as previsões da Lei nº. 13.979 de 
06/02/2020, OPINA-SE juridicamente e em caráter condicionado24 pela 
possibilidade da contratação direta emergencial, para que sejam atendidas 
as recomendações e diligências contidas nas notas de rodapé deste parecer, 
cujo atendimento deverá constar em relatório circunstanciado nos autos do 
processo25. 

E, ainda, não é demais ressaltar que o presente parecer não 
adentra em aspectos de conhecimentos técnicos, nem examina com 
profundidade o detalhamento de valores e a documentação da licitante, 
tarefa que compete aos setores competentes da SESA/AP. Antes, o presente 
exame se propõe a examinar o cumprimento das formalidades legais. 

Destarte, frise-se que a autoridade consulente responde de 
forma pessoal e exclusiva por eventual contratação sem a devida 
observância dos requisitos legais26 ou pela inobservância de qualquer 
recomendação/diligência contida neste parecer. 

Por último, mister se faz informar que este parecer segue 
assinado digitalmente, nos termos da Lei Federal nº. 12.682/2012 e artigos 
6º, 10 e 11 do Decreto Estadual nº. 0829/2018. 

À superior consideração. 
Encaminhe-se o presente parecer à SESA. 
Procuradoria-Geral do Estado do Amapá, 
Macapá/AP, 18 de junho de 2020. 
 
 

RODRIGO MARQUES PIMENTEL 
Procurador do Estado do Amapá 

Procuradoria de Assessoramento à Saúde- PAS/PGE/SESA 

                                            
 
25 RECOMENDAÇÃO 
26Nesse sentido a AGU emitiu ORIENTAÇÃO NORMATIVA (NAJ-MG Nº. 07 de 17 de março de 2009), que 
versou sobre a aprovação jurídica nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei nº. 8.666/93 (Ref. PARECER 
Nº. AGU/CGU/NAJ/MG-874/2008-MACV). 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS - COGEC

DESPACHO

Em 26 de junho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): GAB/ASSISTÊNCIA

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19);

 AO NÚCLEO DE LICITAÇÃO - NL

Encaminho  os  autos  do  processo  para  conhecimento  e  atendimento  das

diligências contidas no parecer jurídico n° 58/2020-PAS/PGE/SESA, conforme despacho

datado de 26 de Junho de 2020.

ANA MONTEIRO FERNANDES

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

COMPRAS)

Cód. verificador: 15001753. Cód. CRC: A42525C
Documento assinado eletronicamente por ANA MONTEIRO FERNANDES, COORDENADOR(A) DE UNIDADE
(COGEC - COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS), em 26/06/2020 18:23, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC - NL

DESPACHO

Em 26 de junho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): GAB ASSISTÊNCIA

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19);

AO NL/EDER RODRIGUES

Restituo os autos, para conhecimento e análise do parecer jurídico da PGE.

Atenciosamente,

LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES

Cód. verificador: 15096154. Cód. CRC: 8CFC92E
Documento assinado eletronicamente por LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES em 30/06/2020 18:55, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC - NL

DESPACHO

Em 30 de junho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): NÚCLEO DE LICITAÇÕES-CGC

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTO DE RAIO X , VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV- HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19.

Na oportunidade, informo que foram juntados aos autos ao fim deste relatório

de forma concomitante: Termo de Dispensa N° 051/2020; Certidão Negativa de Licitantes

Inidôneos e Publicacao no diario Oficial do extrato da dispensa.

E PEÇO, que encaminhe aos demais setores citados as fls.117 a 121, para que

possam cumprir as diligencias e recomendações solicitadas. (setores – NCP;CAD; NGC e

GFICC e GABINTE)

EDER RODRIGUES FARIAS

Cód. verificador: 15096155. Cód. CRC: 90EE198
Documento assinado eletronicamente por EDER RODRIGUES FARIAS em 30/06/2020 18:55, conforme decreto nº
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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATENDIMENTO A DILIGÊNCIAS E 

RECOMEDAÇÕES. 

 

PRODOC Nº  300101.0005.1852.0091/2020 

De: COGEG/SESA 

Para: PGE/AP 

 

Em atendimento ao PARECER JURÍDICO Nº 58/2020-PAS/PGE/SESA (fls. 124-152) - 

Prodoc. Trata-se de análise de processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO encaminhado pela 

Secretaria de Estado da Saúde - SESA, para CONTRATAÇÃO DIRETA, EM CARÁTER 

EMERGENCIAL, pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA com a empresa SIEMENS 

HEALTHCARE DIAGNÓSTICO LTDA (CNPJ N°. 01.449.930/0006-02), para Aquisição de 

equipamentos de Raios-X, visando atender as demandas da unidade Covid - IV – hospital 

universitário no enfrentamento da pandemia de coronavírus (covid-19), a fim de atender as 

necessidades da SESA, no valor de 694.914,00 (seiscentos e noventa e quatro mil, novecentos e 

quatorze reais), correspondente a , um equipamento, segundo informações presentes na proposta 

da empresa, e na classificação orçamentária da despesa tudo isso com fulcro no inciso IV do art. 

24 da Lei nº 8.666/93, art.4º da Lei nº 13.979/2020, e no Decreto Estadual nº 1375/2020, onde 

pontuou recomendações e diligências que foram observadas e executadas, conforme as fls. 117 a 

120, o qual Gabinete SESA apresenta Resumo e indicação do setor para Resposta de tais 

Recomendações e Diligências extraídas do Parecer Supracitado, passo a  exposto abaixo: 

 

1.  DILIGÊNCIA3: Portanto, recomenda-se a SESA que proceda imediatamente com a numeração 

das páginas IN nº 002/2016-PGE/CLC3.  

CPL- Em atenção solicitação apresentada, informo que como o processo transcorreu 

apenas virtualmente não tendo nenhum documento tramitado fisicamente e por 

força de ausência de ferramenta e/ou aplicativo que realize a numeração de folhas 

virtualmente não foi possível realizar a numeração das folhas do processo. 

 

2. DILIGÊNCIA5: Portanto, recomenda-se a SESA que informe qual a real necessidade do órgão, 

e se o quantitativo a ser adquirido de um equipamento está adequado5. 
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CPL – destaco que de acordo com as fls. 118 do processo em questão, onde indica 

a SAS para que possa atender essa demanda. 

 

3. DILIGÊNCIAS 6. No entanto, ainda assim é meu dever como Procurador do Estado, determinar 

que a SESA encaminhe os autos à CGE6, para apuração de eventuais faltas funcionais e 

imputação de responsabilização quanto ao prejuízo ocorrido. 

CPL – esclareço que não cabe a esta comissão a inserção que está sendo solicitada, 

de outro giro, ao termino deste, solicitarei, que o setor competente que encaminhe 

a CGE. 

 

4. DILIGÊNCIA7: Recomenda-se ainda que nas próximas aquisições de equipamentos que houver 

a necessidade de transportar o aparelho, a SESA atente para as especificações técnicas do 

equipamento, evitando assim, gastos desnecessários com transporte do equipamento7. 

CPL – Como evidenciado por esse procurador, este membro da CPL informa que a 

busca pela realização do transporte por meio aéreo se deu por decisão da comissão 

de trabalho formados pela SESA, SEPLAN e SEAD, onde determinou-se que o 

transporte seria feito aéreo visto a urgência em se ter este equipamento da Rede de 

Atenção a Saúde do Estado do Amapá e a disponibilidade desse meio de transporte 

no Estado. Ressalto que dispúnhamos das informações do Equipamento através do 

protótipo disponibilizado pela fábrica e que também, houve o contato direto entre o 

piloto que faria o transporte e a área de expedição da fabrica da Siemens, onde o 

engenheiro da fábrica afirmou que poderia realizar uma manobra no equipamento 

para que a aeronave comportasse. Todavia ao se realizar tal procedimento, 

constatou-se que mesmo se usando desta possibilidade o equipamento não reduziu 

ao tamanho necessário para comportar na aeronave, o qual segundo informações 

dos engenheiros da Siemens bem como do piloto da aeronave o mesmo não coube 

por causa de 8cm, e como o aparelho tinha em sua composição bateria de lítio, o 

mesmo não poderia ser transportado de lado/ ou deitado, tornando-se impossível tal 

transporte. De outro giro, ressalto que o transporte via aéreo era para que pudesse 

alcançar dois fatores 1. A disponibilidade imediata do equipamento. 2 a diminuição 

do custo, uma vez que mesmo transportando em aeronave do estado, este custo seria 
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mais vantajoso que o frete regular desse equipamento. Resta claro que não houve 

dolo, nem tão quanto culpabilidade pois, esta comissão de trabalho buscou a melhor 

alternativa sempre em se ter este equipamento, fundamental para o enfrentamento a 

este mal tão devastador.     

5. DILIGÊNCIAS8 : Portanto, recomenda-se a SESA que justifique nos autos qual procedimento 

será realizado para a contratação, caso não seja utilizado à dispensa de licitação, conforme 

sugeriu o servidor, ressalto que a SESA deve atentar para o fato de que segundo informações 

nos autos o objeto é destinado aquisição para enfretamento da pandemia causada pelo novo 

coronavírus, portanto, a modalidade licitatória deve estar adequada, ou se for o caso a 

dispensa devidamente adequada no art. 4º da lei 13.979/20208. 

CPL – conforme observa-se nos autos, a ausência do Termo de Dispensa. Neste 

sentido faço juntada do termo de dispensa, o qual deixa evidente que o processo 

fora realizado nesta modalidade. 

 

6. ESCLARECIMENTO9: compete primeiro falar sobre algumas pontuais questões que neste 

caso foram constatadas, mas que, para fins de regularização, indispensavelmente devem ser 

esclarecidas e/ou justificadas por parte da SESA em manifestação a ser inserida nos presentes 

autos9, a qual poderá inclusive servir às futuras apurações pelos órgãos de controle interno 

e externo.  

CPL – Esta comissão dispõe da informação solicitada, e enfatiza que a mesma está 

disponível no termo de Dispensa N° 051/2020, que como respondi anteriormente, 

será anexado aos autos, logo que se termine este relatório de cumprimento de 

diligencias.  

 

7. RECOMENDAÇÃO11: não dispensa a publicação dos atos administrativos realizados nos 

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

estabeleça, o que recomendo11 desde já que seja feito. 

CPL – reitero que o extrato da dispensa de licitação foi publicado do diário oficial 

do Amapá. Diário Oficial • Nº 7.187 Seção 02 Terça-feira. 09 de junho de 2020, as fls. 

14. Anexo aos autos. 
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8. DILIGÊNCIAS14: recomenda-se14 que a SESA indispensavelmente se manifeste, nos moldes do 

supratranscrito art. 4º, prestando os devidos esclarecimentos e/ou justificativas a respeito do 

não uso da cotação eletrônica pelo SIGA, bem como o porquê do encaminhamento dos autos 

do processo para emissão de parecer posterior à contratação efetivada pela Administração. 

CPL – esta comissão não dispõe desta informação, mas, solicitará ao setor 

competente que esclareça os fatos pedidos, no caso o gabinete. 

 

9. DILIGÊNCIAS15:  Pois bem, em que pese a Lei nº. 13.979 de 06/02/2020 estabeleça que esses 

elementos são presumíveis, mesmo assim, recomenda-se15 que o gestor da SESA se acautele 

de demonstrar nos autos do processo o atendimento de cada um desses requisitos. 

CPL – este ato fora confirmado no termo de dispensa de licitação o qual citei em 

pontos anteriores, que será anexo ao fim deste relatório, o mesmo dispõe das 

justificativas e da ratificação pela autoridade competente. 

 

10. DILIGÊNCIAS17:  recomenda-se a SESA que proceda com a sua complementação, utilizando-

se de fontes variadas para a elaboração da média de mercado, e na impossibilidade de 

complementação, recomenda-se a SESA que apresente a devida justificativa17. 

 

CPL – em atenção ao pedido deste parecerista, destaco que será solicitado ao setor 

de cotação que realize tal procedimento e destaco que esta aquisição se deu pela 

impossibilidade da contratação de empresa para locação do mesmo, e em atenção a 

estimativa do valor de locação ser superior ao valor da aquisição deste, se mostrando 

economicamente mais vantajosa a administração a aquisição do mesmo. 

 

11. DILIGÊNCIA18:   juntando aos autos a minuta do contrato para análise, ou justificativa para 

utilização da nota de empenho18. 

CPL – esta comissão solicitara conforme despacho do gabinete que o setor 

competente disponha desta informação para atender esta diligencia.  
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12. DILIGÊNCIA20: recomenda-se20 que a SESA providencie a atualização das certidões vencidas, 

lembrando-se que o estado de regularidade deverá ser mantido pela contratada durante toda a 

execução contratual. 

CPL – esta solicitação foi realizada, onde observou-se que apenas uma certidão 

encontrava-se vencida pela validade de 30 dias apenas. A mesma será juntada ao 

fim deste relatório. 

 

13. RECOMENDAÇÃO21:  recomenda-se21 que a SESA utilize tal lista nas próximas contratações 

emergenciais nas demandas decorrentes do Coronavírus, o que facilitará a instrução 

processual, assim como a análise por esta setorial. 

 CPL – esta comissão procede desta forma em todos os processos em que requeira, 

 e solicita que seja encaminhado oficio circular para os setores demandantes para 

 que possam deter dessa lista de fundamental importância para o sucesso dos 

 processos licitatórios.   

14. DILIGÊNCIA22.  o que deverá ser providenciada, devendo recair sobre servidor com condições 

técnicas para exercer tal função, conforme estabelecido no subitem projeto básico, e contrato já 

firmado, devendo atestar a entrega e o efetivo funcionamento do objeto contratado22.  

CPL – esta solicitação será encaminhada ao setor responsável por esta informação. 

Cito o setor NGC/GFICC. 

15. DILIGÊNCIA23. Verifica-se nos autos a ausência da minuta do termo de dispensa de licitação, 

o que deve ser providenciado pela SESA23. 

CPL – será anexo aos autos ao fim da confecção deste relatório.  

 

16. RECOMENDAÇÃO25. cujo atendimento deverá constar em relatório circunstanciado nos autos 

do processo25. 

CPL – esta comissão procede desta forma em todos os processos em que requeira 

 esta feitura de relatório 

Na oportunidade, informo que serão juntados aos autos ao fim deste relatório de forma 

concomitante: 

Termo de Dispensa N° 051/2020; Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos. 
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E PEÇO, que encaminhe aos demais setores citados as fls.117 a 121, para que possam 

cumprir as diligencias e recomendações solicitadas. (setores – CAD; NGC e GFICC e GABINTE) 

Sem mais no momento, este membro da CPL_SESA coloca-se a disposição para 

esclarecimentos necessários.  

Macapá- AP, 30 de junho de 2020. 

 

EDER RODRIGUES FARIAS  

Membro CPL/SESA  

Portaria 0396/2020. 

 

Cód. verificador: 15094882. Cód. CRC: 432B324
Documento assinado eletronicamente por EDER RODRIGUES FARIAS em 30/06/2020 18:21, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador





 
 
 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

 
 
 

Nome completo: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. 
 
CPF/CNPJ: 01.449.930/0006-02 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 18:08:03 do dia 30/06/2020, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA 
 
Código de controle da certidão: UUDL300620180803 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5








GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC - NL

DESPACHO

Em 30 de junho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): COGEC

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19);

Senhora Coordenadora,

Restituo  os  autos,  com  os  anexos,  na oportunidade,  informo  que  foram

juntados aos autos ao fim deste relatório de forma concomitante: Termo de Dispensa N°

051/2020; Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos e Publicacao no diario Oficial  do

extrato da dispensa.

E PEÇO, que encaminhe aos demais setores citados as fls.117 a 121, para que

possam cumprir as diligencias e recomendações solicitadas. (setores – NCP;CAD; NGC e

GFICC e GABINTE)

Atenciosamente,

LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES



Cód. verificador: 15096156. Cód. CRC: 2675165
Documento assinado eletronicamente por LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES em 30/06/2020 18:55, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS - COGEC

DESPACHO

Em 01 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): GAB/ASSISTÊNCIA

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19)

     AO NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS - NGC

  Encaminho os autos do processo para cumprimento das diligencias desse

Núcleo no que couber, conforme despacho datado de 26/06/2020 Gab/Sesa. 

   Ressaltamos  que  as  diligencias  citadas  para  essa  Coordenação  foram

atendidas.

 

ANA MONTEIRO FERNANDES

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

COMPRAS)

Cód. verificador: 15116723. Cód. CRC: 6A25727
Documento assinado eletronicamente por ANA MONTEIRO FERNANDES, COORDENADOR(A) DE UNIDADE
(COGEC - COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS), em 01/07/2020 11:05, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS - CA - NGC

DESPACHO

Em 07 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): GABINETE

Assunto: CUMPRIMENTOS DE DILIGÊNGIAS

Em  resposta  ao  elucidado  pelo  Procurador  Rodrigo  Marques  Pimentel,

constante na folha nº 132, o qual menciona estranheza na manifestação do servidor do núcleo

de gestão de contratos referente ao seguinte texto:

“Considerando que a entrega do objeto a ser adquirido será de forma imediata

e integral conforme registrado na Nota de Empenho nº 2020NE00954 a modalidade de

empenho ser ORDINÁRIO, ou seja, o pagamento será feito mediante a entrega total do

objeto. Dessa forma não haverá mais aquisição por meio da dispensa de licitação nº

051/2020 - CPL/SESA.”

Este texto encontra-se no Despacho de 15 de junho de 2020, constante na

folha nº 114, visava substitui o termo de contrato por outros instrumentos hábeis conforme

prevê Art. 62 da Lei 8.666/93.

Entretanto,  a  redação  da  frase  em  questão  causou  uma  interpretação

equivocada  da  intenção  deste  gerente.  Dessa  maneira,  faço  a  devida  justificativa  do

elucidado, quando me referi a não haver mais contratação por meio da dispensa referia-me a

não haver obrigações futuras por meio da dispensa. Portanto, incorreu em erro material



na formulação da frase.

Ainda  também,  foi  referenciado  no  despacho  em  26  de  junho  de  2020,

constante de folha nº 119 que a diligência nº 11 é destinada ao NGC, porém a diligência trata

sobre a publicação em site oficial da contratação sendo que o objeto é aquisição de material

permanente, então não trata sobre termo de contrato assim não compete esse Núcleo realizar

essa publicação. Enfim, sugiro que encaminhe para setor responsável pela publicação das

aquisições de materiais.

Diante do exposto, encaminho os autos para providencias que ainda couber no

processo de contratação.

PATRICK NASCIMENTO MATOS

Cód. verificador: 15327075. Cód. CRC: E88A06A
Documento assinado eletronicamente por PATRICK NASCIMENTO MATOS em 07/07/2020 11:57, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

DESPACHO

Em 08 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Assunto: CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X,

VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID - IV – HOSPITAL

UNIVERSITÁRIO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS

(COVID-19)

ÀCOGEC,

Encaminho o processo em questão, para que se atenda à Diligência n°17.

Atenciosamente,

JUAN MENDES DA SILVA

Secretário De Estado Da Saúde Do Amapá (GABINETE - GABINETE DA

SECRETARIA DA SAÚDE)

Cód. verificador: 15391401. Cód. CRC: 130F9A8
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES DA SILVA, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO
AMAPÁ (GABINETE - GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE), em 08/07/2020 15:38, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS - COGEC

DESPACHO

Em 13 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): GAB/ASSISTÊNCIA

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19);

    AO NÚCLEO DE LICITAÇÃO - NL,

Encaminho  os  autos  do  processo  para  conhecimento  e  atendimento  do

Despacho as fls. 172/173/GAB/SESA.

ANA MONTEIRO FERNANDES

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

COMPRAS)

Cód. verificador: 15570709. Cód. CRC: 44FC684
Documento assinado eletronicamente por ANA MONTEIRO FERNANDES, COORDENADOR(A) DE UNIDADE
(COGEC - COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS), em 13/07/2020 12:48, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC - NL

DESPACHO

Em 13 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): NL - EDER RODRIGUES

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19);

Restituo os autos, para análise à Diligência n°17, na folha 25 e 26 do paracer

jurídico nº 058/PAS/PGE/SESA. Segue abaixo:

"INFORMATIVO  -  TCU  -  104  -  Acórdão  nº.  2637/2015  -  Plenário

(Representação,  Relator  Ministro  Bruno Dantas).  Licitação.  Orçamento  Estimativo.

Elaboração.  As  estimativas  de  preços  prévias  às  licitações  devem  desconsiderar  as

informações relativas a empresas cujos preços revelem-se evidentemente fora da média de

mercado, de modo a evitar distorções no custo médio apurado e, consequentemente, no

valor máximo a ser aceito para cada item licitado.

Assim, consta nos autos, relatório circunstanciado nos autos, informando

que a SESA realizou pesquisa diretamente com fornecedores, onde uma empresa apenas

apresentou proposta.

Ocorre, porém que a SESA não deveria se limitar apenas a pesquisa direto

com fornecedores, pois há outros meios para verificação de preços, e na impossibilidade

de realização de pesquisa de mercado ampla, a SESA deveria ter justificado, o que não



ocorreu. 

Além, disso, a SESA sequer se certificou, de que os preços ofertados neste

momento, são os preços de mercado realmente ofertados pela empresa, solicitando, por

exemplo, notas fiscais de outras vendas, etc.

Assim,  diante  da  fragilidade  da  pesquisa  de  mercado  apresentada,

recomenda-se a SESA que proceda com a sua complementação, utilizando-se de fontes

variadas  para  a  elaboração  da  média  de  mercado,  e  na  impossibilidade  de

complementação, recomenda-se a SESA que apresente a devida justificativa17.

II.3.5. Da Minuta do Contrato:

Conforme dito  alhures,  não restou claro  se  a  SESA utilizará  termo de

contrato, ou nota de empenho, o que deve ser informado de forma 17 Diligência"

Atenciosamente,

LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES

Cód. verificador: 15724123. Cód. CRC: B99060F
Documento assinado eletronicamente por LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES em 16/07/2020 10:59, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC - NL

DESPACHO

Em 15 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): NL

Assunto: CUMPRIMENTO DE DILIGENCIA N° 17, OBJETO AQUISICAO DE

EQUIPAMENTOS DE RAIO X

Ao NL

Em  atenção  a  solicitação  da  coordenação  de  compras  e  do  Nucleo  de

licitações, para o cumprimento da diligencia N°17 do parecer Juridico que consta nos autos,

segue Justificativa em Anexo, assinado Digitalemte sistema de informacoes SigDocs, por

este membro da CPL e pelo Excelentíssimo senhor secretário de Saúde do Estado do Amapá.

Neste sentido, solicito que encaminhe aos Fes, para cumprimento do Processo.

EDER RODRIGUES FARIAS

Cód. verificador: 15724127. Cód. CRC: 4D36E62
Documento assinado eletronicamente por EDER RODRIGUES FARIAS em 16/07/2020 10:59, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



 
Ratifico na forma da Lei nº 8.666/93: 

EM:  / /2020. 

JUAN MENDES DA SILVA 

Secretário de Estado da Saúde 

Decreto nº 1722/2020. 

 
 

 

JUSTIFICATIVA 

Versa a presente justificativa sobre AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTO 

DE RAIO-X, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV - HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO(HU) NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS 

(COVID-19) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ (SESA/AP) DE ACORDO 

COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, 

Prodoc nº 300101.0005.1852.0091/2020, pela Secretaria de Estado da Saúde do Estado do 

Amapá visando o combate ao novo Coronavírus (COVID-19). 

I – CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA 

Em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, China, um novo Coronavírus (SARS-COV-

2) foi identificado como causa de doença respiratória aguda grave (COVID-19). Em janeiro de 

2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto como uma emergência de saúde 

pública de interesse internacional (ESPII) e, em março de 2020, com a disseminação do vírus 

em diferentes países, foi declarada a pandemia. 

Considerando as atribuições da vigilância epidemiológica pautada na Lei nº 8.080 de 

1990, que se propõem a detecção, prevenção, recomendação e adoção das medidas de 

prevenção e controle das doenças e dos agravos de saúde de interesses individuais ou 

coletivos: 

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 

prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 

execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos 

de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 

assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação. 

(...) 

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de 

Saúde (SUS): 

I - a execução de ações: 

a) de vigilância sanitária; 

b) de vigilância epidemiológica; (...)” 



 
Considerando a Portaria n° 188/2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência 

em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo 

novo Coronavírus (2019-nCov). 

Considerando a Lei Federal n° 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas que poderão 

ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente de Coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

O Estado do Amapá, com vistas a atender a situação calamitosa, decretou Situação de 

Emergência através dos Decretos Estaduais n° 1.375, 1.376 e 1.377/2020 e no âmbito da 

Saúde, através da Portaria nº 086/2020-SESA. 

A atual conjuntura impõe ao Poder Executivo do Estado do Amapá, através da 

Secretaria de Estado da Saúde, a adoção de medidas sanitárias urgentes com vista a garantir o 

restabelecimento das sadias condições de vida da população, bem como, de assegurar o 

fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde. 

A partir deste cenário, se reconheceu a grave ameaça à saúde pública e a necessidade 

de preparação dos serviços para possível recepção de número alto de pacientes com 

insuficiência respiratória aguda grave decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), bem 

como quanto a iminente tensão e sobrecarga das unidades de saúde para atendimento dos 

casos suspeitos, com prejuízos da disponibilidade de leitos de Medicina Crítica, equipamentos 

de proteção individual (EPI’s), fármacos específicos e outros insumos, equipamentos médico 

hospitalares, dentre outros. 

No mesmo sentido a Recomendação nº 010/2020/GAB/PGJ do MP/AP, do dia 

06/05/2020, da qual destaca-se: 

“(...) CONSIDERANDO que o Amapá supera 1,9 (mil e novecentos) pessoas infectadas, 

apontado pelo ranking do Ministério da Saúde como o 5° (quinto) maior do país, 

empatado com o Estado de São Paulo; (...) 

CONSIDERANDO que, até 01 de maio de 2020, ao menos 55 (cinquenta e cinco) 

pacientes, suspeitos ou efetivamente contaminados pelo COVID-19 aguardam 

transferência no Hospital de Emergências, alguns em estado grave e alocados nos 

corredores da Unidade de Saúde; (...) 

CONSIDERANDO a URGENTE necessidade da implantação e disponibilização de 

novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI, de equipamentos e insumos para os 

Hospitais, tais como Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, medicações, além da 

contratação de mais profissionais para o enfrentamento da crise de saúde pública 

decorrente da pandemia do COVID-19; (...)” 

II - JUSTIFICATIVA 

Considerando todo o momento ADVERSO, ÚNICO e de RESTRIÇÃO de circulação de 

pessoas e aglomerações, fez-se necessária uma ação do Estado no sentido de conter maiores 

contágios, em especial, dos profissionais de saúde que se encontram no combate direto ao novo 

Coronavírus e NECESSITAM de suporte para proteção individual. 



 
Considerando que o Projeto Básico que fundamenta este processo é datado do dia 28 

de maio do corrente ano, momento em que o Estado do Amapá apresentava 8.152 casos 

confirmados, 9.527 casos em análise laboratorial, 361 casos hospitalizados (179 

confirmados e 182 suspeitos) e 198 óbitos, e que em 04 de junho de 2020 (data da emissão 

da Nota de Empenho) já se somavam 12.773 casos confirmados, 10.327 em análise 

laboratorial, e 269 óbitos, segundo dados da Superintendência de Vigilância em Saúde do 

Amapá, o que demonstra um aumento de 36,17% no número de casos confirmados, de 

7,74% no número de análise laboratorial, e de 26,39% no número de óbitos.  

Já na presente mês em específico o dia 13 de julho, um dia antes a esta justificativa,  os 

dados do Estado do Amapá apresenta 31.552 casos confirmados, 4.844 casos em análise 

laboratorial, 145 casos hospitalizados (106 confirmados e 39 suspeitos) e 478 óbitos, o que 

demonstra um aumento de 59,51% no número de casos confirmados, redução no número 

de análise laboratorial, e o crescimento de 43,72% no número de óbitos. O que deixa 

extremamente claro através dos dados apresentados o crescimento exponencial do numero de 

infectados, bem como quantitativo de óbitos. 

 
Fonte: G1 Amapá 

 
Fonte: G1 Amapá 

A imediata aquisição do EQUIPAMENTO DE RAIO-X, decorre da necessidade de se 

ampliar a capacidade de atendimento hospitalar aos amapaenses infectados por covid-19 ou por 

suspeita destes, que conforme demonstrado anteriormente teve um aumento de 59,51% no 

número de casos confirmados no período de 39 dias, conforme consta nos boletins diários de 



 
combate ao Coronavírus do Amapá e Ministério da Saúde e de acordo Relatório de Análise de 

Processo constante nos autos deste processo, o que reforça a necessidade desta aquisição 

de maneira emergencial visando conter o avanço do número de óbitos que nestes mesmos 

três dias se elevaram em 43,72%. 

III – DAS MEDIDAS EXCEPCIONAIS 

Considerando que é de conhecimento amplo que estamos vivenciando um cenário 

extremamente delicado com o avanço do contágio do COVID-19, assunto presente nos diversos 

meios de comunicação, cuja abrangência tem sido mundial: 

 

Fonte:https://www.canalrural.com.br/economia/dolar-sobe-seguindo-exterior-negativo-ao-coronavirus-e-atinge-r-

543/. 

 Considerando a preocupação advinda da Pandemia gerada pelo COVID-19 e que 

resultou na venda de muitas ações gerando quedas gigantescas na Bolsa. Fábricas paradas, 

restrição a circulação de pessoas, desaceleração da economia chinesa, tudo isso gera efeito 

cascata afetando a economia. Tais impactos também refletem no preço da moeda americana. 

Considerando que as dificuldades “não-clínicas” contra o Coronavírus (logística), que 

não importam somente com as pesquisas científicas, a busca por uma vacina ou pelo 

tratamento, mas que também impõem um desafio operacional de extrema relevância na 

obtenção dos insumos necessários para que os hospitais funcionem com sua melhor e maior 

capacidade operacional. 

Considerando que a Administração Pública pode (e deve) efetivamente dispensar o 

processo licitatório, realizando a contratação direta para não ocasionar prejuízos, para impedir 

nova contaminação dos profissionais do Sistema de Saúde do Estado e garantir a manutenção 

dos serviços de saúde aos cidadãos Amapaenses em respeito ao bem maior que neste caso é o 

direito à saúde e a vida, conforme Art. 5º e 6º da Constituição Federal de 1988. 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

https://www.canalrural.com.br/economia/dolar-sobe-seguindo-exterior-negativo-ao-coronavirus-e-atinge-r-543/
https://www.canalrural.com.br/economia/dolar-sobe-seguindo-exterior-negativo-ao-coronavirus-e-atinge-r-543/


 
(...) 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 

a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, 

de 2015).” (grifou-se) 

IV – DA JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DA LICITANTE 

Considerando a alta competitividade mundial, onde é visível e estarrecedora a diferença 

da capacidade financeira na realização de compras dos países de primeiro mundo em relação 

aos emergentes. Moldando assim, as diretrizes do mercado, ocasionando da escassez dos itens, 

a elevação dos seus valores, deixando evidente a regra de mercado: DEMANDA & OFERTA. 

Considerando que a própria crise econômica gerada pelo coronavírus fez o real se 

desvalorizar ainda mais, encarecendo as importações e aumentando a dificuldade das 

importações, seja de insumos para a produção dos equipamentos, seja das importações do 

próprio equipamento. 

Considerando que conforme trecho de matéria da Revista exame, denota-se em 

pequeno trecho toda a dificuldade de logística e preço que o mercado de equipamentos 

hospitalares vem sofrendo ao longo desse período de pandemia do COVID-19: 

“Em um intervalo de poucas semanas, comprar um simples lote de máscaras 

para um hospital no Brasil virou operação de guerra. O mesmo vale para 

respiradores, álcool em gel, luvas e outros itens essenciais para a operação 

diária na linha de frente contra a covid-19, doença causada pelo novo 

coronavírus.” 

(...) 

“Os dados são de levantamento do marketplace de insumos hospitalares 

Bionexo, que conecta hospitais a mais de 10.000 fornecedores e transaciona 

12 bilhões de reais por ano. Entre o começo de março e o dia 25 do mês, a 

alta na procura por máscaras e álcool em gel na plataforma foi de 240% e 

216%, respectivamente.” 

“O preço subiu na mesma linha da demanda. O custo médio das máscaras, 

por exemplo, foi de 2,83 reais para 12,12 reais no fim de março, alta de 

328%. Há picos acima de 20 reais.” 

Considerando, ainda, a necessidade urgente na abertura de um novo Centro Covid, no 

caso o CENTRO COVID-IV Hospital Universitário -HU, para atender as crescentes demandas do 

Estado do Amapá, como já demonstrado anteriormente,  equipamentos hospitalares para prover 

o correto apoio de saúde aos cidadãos amapaenses infectados com o novo Coronavírus e que 

se encontram hospitalizados, obrigado assim o uso de Tecnologia de imagens para salvar vidas. 

A radiografia pode ser obtida rapidamente e, nesse sentido a tecnologia tem tornado o 

processo ainda mais ágil, como pode ser observado no Detector Digital de Raios X (DR). 

Podendo ser utilizado tanto em equipamentos de raios X fixos ou móveis, a obtenção de 

imagens com essa digitalização leva segundos e revela modificações na anatomia, como 

https://exame.abril.com.br/economia/estes-4-graficos-explicam-a-crise-causada-pelo-novo-coronavirus/
https://exame.abril.com.br/economia/estes-4-graficos-explicam-a-crise-causada-pelo-novo-coronavirus/


 
a opacidade pulmonar, utilizando para isso doses menores de radiação, se comparado a outros 

processos. 

O grande diferencial deste equipamento no enfrentamento da pandemia é a 

mobilidade proporcionada pelo DR. Extremamente prático e leve, pode ser utilizado dentro 

das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), resultando em maior rapidez nos resultados e 

reduzindo o deslocamento do paciente dentro dos centros hospitalares, evitando com que 

o vírus circule entre profissionais da saúde e demais pacientes. 

Em face da alta demanda, dificuldade logística e natural pela localização do estado em 

relação aos grandes centros produtivos do país (região sudeste), proporcionou à Administração 

a realização da cotação, onde uma única empresa apresentou proposta, na época, apresentou o 

prazo de entrega imediato em face de toda dificuldade supracitada e que culminou com a 

escolha pelo licitante SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA, CNPJ: 

01.449.930/0006-02.  

V – DA JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA DE TRÊS COTAÇÕES. 

Desse modo, a hipótese tratada apresenta-se como um dos casos em que a 

 Administração pode (e deve) efetivamente dispensar o processo licitatório, realizando a 

contratação direta para não ocasionar prejuízos, para reduzir a transmissão comunitária e 

garantir a manutenção dos serviços de saúde, porquanto se depara com a necessidade inadiável 

de contratar o bem citado, visando selecionar licitante habilitado, conforme estabelece o artigo 

24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. 

Consoante apontado nos autos do processo supracitado, observa-se a ausência de três 

cotações, visto após pesquisa realizada, que apenas uma empresa encaminhou cotação de 

preços, tendo a possibilidade de atender com material necessário (quantitativo) para entrega 

dentro do período estabelecido pelo setor requisitante desta Secretaria de Saúde. Vale ressaltar, 

no caso em tela, que se presta a cumprir o contido no art. 2º, parágrafo 6º, da IN. nº 3 de 20 de 

abril de 2017, o dispositivo acima mencionado afirma que:  

“Art. 2º A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização dos  

       seguintes parâmetros:(...) 

                             §6º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade                        

      competente, será admitida a pesquisa com menos de três preços ou  

                              fornecedores." 

Devido a urgência em virtude do fato, não se obteve sucesso na colhida do mínimo instituído e 

consolidado por meio de jurisprudência mencionada, qual seja: a apresentação de no mínimo 3 (três) 



 
orçamentos de fornecedores distintos, conforme mapa comparativo as folhas 35 (trinta e cinco) a seguir: 

 

O que caracteriza assim, a necessidade de justificativa da autoridade competente, 

admitindo assim, o prosseguimento deste processo licitatório. 

De forma a sobrelevar, que fora solicitado via e-mail institucional cotação de preços a 

várias empresas (representantes) que trabalham com este tipo de equipamento: 

 

Em razão da incapacidade de visualização do recorte acima, disponibilizo abaixo, dados 

impossibilitados de visualização, como endereço e assunto do e-mail. 
Para: odilon.cardoso@marepresentacoes.com, adriana.silva@marepresentacoes.com, contato@theimagem.com.br, 

magnamedica01@gmail.com, irimilson.matos@uol.com.br. 

solicitamos envio de proposta para aquisição de RAIO-X MÓVEL DIGITAL COM SISTEMA DR. O ENVIO PARA 
ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS DEVER… 

 
 
 
 



 
Destarte, a partir de análise percuciente deste membro da Comissão Permanente de 

Licitação - SESA , por tudo quanto dos autos consta, todas as hipóteses para figurar-se a 

contratação direta da empresa estão preenchidas, uma vez que existe urgência concreta, real e 

efetiva do atendimento à situação decorrente do estado emergencial, visando prevenir e 

combater o risco de danos à saúde da população local, regional, e nacional. 

  

 VI – DA JUSTIFICATIVA DE SUPREÇÃO DA ESTIMATIVA DE PREÇO 

Considerando as oscilações de preços e da escassez nacional e internacional, e da alta 

competitividade local entre (órgãos de saúde dos Municípios, empresas privadas de saúde e 

empresas prestadoras de serviços e por empresas distribuidoras, bem como a comunidade civil). 

Considerando que é de conhecimento amplo que estamos vivenciando um cenário 

extremamente delicado com o avanço do contágio do COVID-19, assunto presente nos diversos 

meios de comunicação, cuja abrangência tem sido mundial: 

“Dólar dispara e vai a R$ 4,50 com temor de expansão do Coronavírus: 

Moeda abre em alta pelo sétimo dia consecutivo e bolsa registra queda de 

2%; investidores temem danos que poderão ser causados pelo surto na 

economia global”. (https://veja.abril.com.br/economia/dolar-dispara-450-

coronavirus/). 

Considerando, ainda, o estado calamitoso e de avanço do COVID-19 vivenciado no 

Estado do Amapá durante todo o período dos meses de março, abril e maio, a estimativa de 

preços foi dispensada em vista da dificuldade de se encontrar fornecedores em condições de 

fornecer o bem adquirido no mais curto prazo possível e conforme disposto no §2º, art. 4º-E da 

Lei Federal 13.979/2020, transcrito abaixo: 

“§2º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade 

competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso 

VI do caput”. (Grifou-se). 

 

VII – DO PREÇO. 

Desta forma, cumprindo a exigência da lei que exige JUSTIFICATIVA para realização de 

contratação pelo poder público nas condições expostas, a empresa SIEMENS apresentou proposta 

no qual relata que atende recomendação do TCU, em se tratar que aquisicao voltada para COVID- 

19, a empresa pede que se tenha justificativa evidenciando, para so assim efetivar a venda, 

https://veja.abril.com.br/economia/dolar-dispara-450-coronavirus/)
https://veja.abril.com.br/economia/dolar-dispara-450-coronavirus/)


 
conforme recorte da proposta encaminhada pela empresa a seguir  : 

 

Conforme visto as folhas 12 e 13 (doze e treze), do Prodoc, observadas no Projeto Básico, tal 
solicitacao foi atendida e assim a empresa encaminhou a proposta, o qual chamo atenção para o 
paragrafo que versa, conforme recorte da proposta:     

 “O preço ofertado nesta proposta é resultado de uma negociação 
 especial entre a Siemens Healthineers Brasil e o fabricante e portanto 
 contempla preços e condições especiais e excepcionais, no intuito de 
 colaborar com o enfrentamento ao COVID 19. Por esta razão, as vendas 
 com estas condições estão limitadas aos equipamentos deste lote e não 
 poderão ser utilizadas como preço referencial para aquisições futuras” 

 

O valor ofertado foi de R$ 648.500,00 (Seiscentos e Quarenta e Oito Mil e Quinhentos 
Reais).  

 



 
Neste sentido, com intutio de roubustecer e evidenciar a vantajosidade em se ter  realizado 

a aquisição deste equipamento, apresento informações a esta justificativa, do processo de 
LOCAÇÃO DE RAIO -X, N° 300101.0005.1852.0084/2020 - GAB ASSISTÊNCIA/SESA, o qual não 
teve exito na locação conforme relatório emitido por este membro da Comissão Permanente de 
Licitação – SESA, o qual apresento a seguir : 

 

“DESPACHO Em 27 de maio de 2020 Documento Nº 300101.0005.1852.0084/2020 
Interessado(s): GAB-ASSISTÊNCIA Assunto: PROJETO BÁSICO PARA LOCAÇÃO 
EMERGENCIAL PARA APARELHOS DE RAIO X Ao NL. Processo 
300101.0005.1852.0084/2020. Com intuito em dar prosseguimento a este processo 
de forma clara, objetiva, concisa, continuamente observados os parâmetros da 
legalidade, esta comissão permanente de licitações, através deste membro, 
pregoeiro, realizou a análise precípua deste, o qual versa sobre a locação de 
aparelho de Raio – X e sistema portátil com notebook para aquisição de imagens 
através de sistema de raio X móvel analógico DR, vide anexo I, projeto básico. Após 
o recebimento, realizou-se análise das propostas apensas ao processo, como forma 
de avaliar qual empresa apresentou melhor preço e a disponibilidade de entrega, 
para contratação. O procedimento comum, é que se chame as empresas de acordo 
com sua colocação. Neste sentido, de posse dos dados fornecidos pelo mapa de 
preços determinou as seguintes empresas: M & A serviços e manutenção em 
equipamentos de diagnóstico por imagem; TeleRad laudos e serviços e magna 
comercio e serviços de equipamentos médicos. Diante do exposto, fora realizado o 
contato coma primeira empresa, a TeleRad, o qual apresentou melhor proposta de 
valor, entretanto, quando consultado, não conseguiu atender a necessidade do 
objeto desta contratação, no qual o seu representante, em conversa telefônica 
assistida por este pregoeiro e pelos Secretários de administração e planejamento do 
estado do Amapá ( Suellem Amoras Távora e Eduardo Tavares), onde nas tratativas, 
deixou claro o seu não interesse em contratar apenas pelo período disposto no 
projeto básico, o qual, 06 (seis) meses. Desta forma, foi acionado o segundo 
colocado, a empresa M & A, todavia, em conversa com seu representante, o mesmo 
não dispunha do objeto solicitado, os seus aparelhos não atendiam o estipulado no 
projeto básico, pois, era analógico e o objeto, pede que seja digital, logo, o mesmo 
não atendia, possibilitando assim, o chamamento do 3 colocado. Na oportunidade, 
acionou-se o terceiro colocado, sito a empresa Magna comércio e serviços, que em 
conversa telefônica com seu representante, o mesmo informou, que não dispunha 
mais dois itens cotados, uma vez que, a procura deste equipamento está acirrada 
demais e o mesmo lograra oportunidade em atender outra solicitação. Com intuito de 
obter êxito nesta contratação, este pregoeiro realizou uma busca atrás de novas 
proposta e ou de empresas que pudessem dispor desse equipamento, onde teve 
apenas o retorno de sua pesquisa da Empresa Siemens, o qual através de seu 
representante na região norte, em contato telefônico, encaminhou um folder com 
informações de equipamento com características e valor do mesmo, na oportunidade 
encaminhamos, em anexo a este documento, folder disponibilizado pelo 
representante, como sugestão de aquisição, para atender as necessidades deste 
processo. Diante ao exposto, encaminho o processo em tela, para que sejam 
tomadas as devidas providencias, uma vez que o mesmo não logrou êxito, visto a 
indisponibilidade do mercado em equipamentos para locação.  

 

 Nesta toada, apresento ainda as propostas apresentadas para o processo de locação a 
seguir:  



 

 

Proposta 1. 



 

 

Proposta 2. 



 

 

Proposta 3. 

 Na oportunidade, diante ao exposto, no caso as propostas para locação, passo a expor 
uma pequena tabela comparativa, ja com os dados de 01 (um) equipamento de raio – X Móvel e 
Aparelho de DR para captura de imagens, para assim compor o serviço, como elucidar os números 
acima apresentados: 



 

  

  Conforme tabela apresentada, fica evidente que o valor da locação é superior ao valor do 
equipamento adquirido, e ressaltasse, ainda de acordo tabela e porpostas apresentadas, onde o 
Raio-X solicitado depende de sistema de captura de imagem (notebook), item 02(dois) do mapa e 
no equipamento Siemens, não. Segundo relato do O administrador do Centro HU, o enfermeiro 
Sávio Sarquis, em matéria publicada no portal de noticias do Estado,  
https://www.portal.ap.gov.br/noticia/1606/raio-x-com-tecnologia-de-ponta-vai-auxiliar-o-tratamento-de-pacientes-do-
centro-covid-hu, disse: 

 “O aparelho vai até o leito sem que o paciente precise sair da sua fonte de oxigênio, 
o que evita um transporte desnecessário. Temos um equipamento de tecnologia 
digital, não precisa de reveladora, conseguimos ver a imagem imediatamente após o 
exame na tela do próprio aparelho, isso facilita muito o trabalho de toda a equipe 
técnica e diminui gastos com revelações”, 

 Ainda na matéria citada versa:  

“O raio-x permite, ainda, que as imagens sejam transmitidas para os computadores e 
celulares via rede sem fio ou através de cabos de rede e enviadas diretamente para 
as estações dos consultórios médicos”. 

“Após o encerramento do convênio com a Universidade Federal do Amapá (Unifap), 
que cedeu o prédio do HU, o equipamento será enviado para a rede estadual de 
Saúde, onde dará suporte no setor de apoio e diagnóstico”. 

imagem retirada da matéria. 

https://www.portal.ap.gov.br/noticia/1606/raio-x-com-tecnologia-de-ponta-vai-auxiliar-o-tratamento-de-pacientes-do-centro-covid-hu
https://www.portal.ap.gov.br/noticia/1606/raio-x-com-tecnologia-de-ponta-vai-auxiliar-o-tratamento-de-pacientes-do-centro-covid-hu


 
 Por fim, após demonstrado todos os fatos e dados expostos, resta claro a vantajosidade 
na aquisição, uma vez que o valor da locação é de R$ 732.800,00 (setecentos e trinta e dois mil 
e oitocentos reais) e o de aquisição de R$ 648.500,00 (Seiscentos e Quarenta e Oito Mil e 
Quinhentos Reais), ressaltasse que o valor final foi o de R$ 694.914,00 (Seiscentos e noventa e 
quatro mil e novecentos e catorze reais), visto a incidencia do valor do frete, de acordo com as 
folhas 68 (sessenta e oito) Prodoc, em especifico relatorio no circunstanciado, ainda assim, este 
valor representa 94,83% do valor da locação. 

 E por derradeiro, afirmo que ao fim de um ano, o equipamento continua na rede de atenção 
a saúde do Estado do Amapá, não mais existindo esse custo anual que seria gerado pela 
recontratação da locação deste equipamento.  

 

 

Macapá-AP, 15 de julho de 2020. 

 

 

EDER RODRIGUES FARIAS 

Membro CPL/SESA-AP 

Portaria nº 0369/2019-SESA 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC - NL

DESPACHO

Em 16 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): COGEC

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19);

Senhora Coordenadora,

Restituo os autos, para conhecimento da justificativa feita pelo membro da

CPL Eder  Rodrigues,  para cumprimento  da  diligência  nº  017,  conforme  despacho  do

Secretário de Saúde do dia 08/07/2020.

Atenciosamente,

LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES

Cód. verificador: 15724129. Cód. CRC: CA42E7B
Documento assinado eletronicamente por LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES em 16/07/2020 10:59, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS - COGEC

DESPACHO

Em 16 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0091/2020

Interessado(s): GAB/ASSISTÊNCIA

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19);

             AO GAB/SESA,

Conforme solicitado através do despacho fls 172, encaminho o atendimento

da diligência  17 contida no parecer jurídico n° 58122020-PGE/SESA, segue justificativa

realizada  pelo  Núcleo  de  Licitação  fls  176/193,  através  do  membro  da  comissão  de

Licitação/NL/COGEC.

ANA MONTEIRO FERNANDES

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

COMPRAS)

Cód. verificador: 15746309. Cód. CRC: 3C6AA74
Documento assinado eletronicamente por ANA MONTEIRO FERNANDES, COORDENADOR(A) DE UNIDADE
(COGEC - COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS), em 16/07/2020 15:36, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

DESPACHO

Em 22 de julho de 2020

Documento Nº 0002.0321.1851.0008/2020

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19)

AO FES,

Encaminho  o  processo  em questão,  para  aguardar  Nota  Fiscal  e  demais

trâmites necessários.

Atenciosamente,

JUAN MENDES DA SILVA

Secretário De Estado Da Saúde Do Amapá (GABINETE - GABINETE DA

SECRETARIA DA SAÚDE)

Cód. verificador: 15975230. Cód. CRC: 535450A
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES DA SILVA, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO
AMAPÁ (GABINETE - GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE), em 22/07/2020 10:33, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



Tópicos
Diligências / 

Recomendações
Descrição Da Diligências Setor Status

Folha no 

processo

01 Diligência 3

Proceder imediatamente com a numeração das páginas, nos

termos da IN nº 002/2016-PGE/CLC.

GABINETE

Devido a produção virtual do

processo, o próprio sistema se

encarrega da numeração, uma

vez que não há possibilidade de

numerar as páginas elaboradas

virtualmente.

02 Diligência 5

O anexo I do Termo de referência informa que a quantidade a ser

adquirida será de 02 equipamentos, entretanto os autos estão

instruídos visando apenas aquisição de um equipamento. Portanto,

recomenda-se a SESA que informe qual a real necessidade do

órgão, e se o quantitativo a ser adquirido de um equipamento está

adequado.

SAS

Provável erro material

03 Diligência 6

Determinar que a SESA encaminhe os autos à CGE para

apuração de eventuais faltas funcionais e imputação de

responsabilização quanto ao prejuízo ocorrido referente ao

acréscimo de R$ 46.414,00, correspondente ao frete do aparelho

de raio-x. 

GABINETE
Será realizado na finalização das

diligências

04 Diligência 7

Nas próximas aquisições de equipamentos que houver a

necessidade de transportar o aparelho, atentar para as

especificações técnicas do equipamento, evitando assim, gastos

desnecessários com transporte do equipamento.

GABINETE Atendida

05 Diligência 8

No momento de definir se o órgão utilizaria contrato ou nota de

empenho para formalizar a contratação o Sr. PATRICK

NASCIMENTO MATOS, sugeriu primeiramente que fosse utilizado

à nota de empenho, e posteriormente informa que não haverá

mais aquisição por meio de dispensa de licitação. Recomenda-se

a SESA que justifique nos autos qual procedimento será realizado

para a contratação, caso não seja utilizado à dispensa de licitação,

conforme sugeriu o servidor.

NGC Atendida 170

06 Diligência 9

Compete falar sobre algumas pontuais questões que neste caso

foram constatadas, mas que, para fins de regularização,

indispensavelmente devem ser esclarecidas e/ou justificadas por

parte da SESA em manifestação a ser inserida nos presentes

autos, a qual poderá inclusive servir às futuras apurações pelos

órgãos de controle interno e externo.

GABINETE/

COGEC
162

07 Diligência 11

Obrigatoriamente disponibilizar, em sítio oficial específico do órgão

contratante, o extrato de dispensa, a fim de dar publicidade. NGC atendida 165

08 Diligência 14

Manifestar-se, nos moldes do supratranscrito art. 4º, prestando os

devidos esclarecimentos e/ou justificativas a respeito do não uso

da cotação eletrônica pelo SIGA, bem como o porquê do

encaminhamento dos autos do processo para emissão de parecer

posterior à contratação efetivada pela Administração.

GABINETE

Diante da urgência enfrentada

pelo Estado no combate à

disseminação da pandemia do

COVID-19, percebeu-se a

necessidade da adoção de

medidas sanitárias imediatas e

céleres para manutenção da

saúde da população Amapaense.

Em virtude do curto prazo de

tempo para a escolha da

empresa, ficou demonstrado que

a não utilização do Sistema

Integrado de

Gestão Administrativa – SIGA

mostrou-se alternativa eficaz para

o momento vivido.

09 Diligência 15

Para geração da dispensa é preciso que: a) vigore a emergência

de combate ao Coronavírus (requisito temporal); b) haja a

necessidade de atendimento imediato para o enfrentamento do

vírus; c) estejam em risco em decorrência do Coronavírus

pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros

bens públicos ou particulares; e d) limitação da contratação ao

necessário para o atendimento da emergência. Pois bem, em que

pese a Lei nº. 13.979 de 06/02/2020 estabeleça que esses

elementos são presumíveis, mesmo assim, recomenda-se que o

gestor da SESA se acautele de demonstrar nos autos do processo

o atendimento de cada um desses requisitos.

GABINETE Atendida 165

10 Diligência 17

Verificou-se que a SESA utilizou um único parâmetro em sua

confecção, que foi a pesquisa realizada diretamente com

fornecedores, conforme indica a cópia do e-mail encaminhado às

empresas. E, de acordo com o relatório circunstanciado apenas

uma empresa apresentou proposta. Assim, diante da fragilidade da 

pesquisa de mercado apresentada, proceder com a sua

complementação, utilizando-se de fontes variadas para a

elaboração da média de mercado, e na impossibilidade de

complementação, apresentar a devida justificativa.

NCP Justificativa anexada aos autos.

11 Diligência 18

Informar de forma clara se a SESA utilizará termo de contrato ou

nota de empenho, juntando aos autos a minuta do contrato para

análise ou justificativa para utilização da nota de empenho.
GABINETE Atendida 170

12 Diligência 20

Providenciar a atualização das certidões de regularidades fiscais

vencidas da contratada, lembrando-se que o estado de

regularidade deverá ser mantido pela contratada durante toda a

execução contratual.

COGEC Atendida 163

13 Recomendação 21

Utilizar, em futuras contratações, a Lista de Verificações elaborada

pela PGE/AP

para atender casos de contratação emergencial para

enfrentamento ao coronavírus,

disponível no sítio eletrônico:

https://editor.amapa.gov.br/arquivos_portais/publicacoes/PGE_908

98728a

902e295f85213475f0e1f88.pdf.

GABINETE

Checamos que a Lista de

Verificação em questão deverá

ser assinada por Assistente

Tecnico Jurídico e/ou Assessoria.

Informamos que está Secretaria

não possui tais profissionais.

14 Diligência 22

Designar fiscal de contrato, servidor com condições técnicas para

exercer essa atribuição, devendo atestar a entrega e o efetivo

funcionamento do objeto contratado. GEFICC

Não terá fiscal de contrato pois

essa contratação foi reconhecida

por meio da Nota de Empenho

conforme justificativa na pág. 170

15 Diligência 23 Providenciar a minuta do termo de dispensa de licitação. COGEC Atendida 162

16 Recomendação 25

Apontar o atendimento a todas as recomendações e diligências

acima em relatório circunstanciado, que deverá ser juntado aos

autos do processo.

GABINETE Atendida 156

17 Informação 26

Dar ciência de que autoridade consulente responde de forma

pessoal e exclusiva por eventual contratação sem a devida

observância dos requisitos legais ou pela inobservância do

presente parecer.

GABINETE

DILIGENCIAS PARECER JURÍDICO Nº 58/2020-PAS/PGE/SESA

PRODOC Nº 300101.0005.1852.0091/2020. Processo n°0002.0321.1851.0008/2020  RAIO-X



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

SECRETARIO ADJUNTO DO FES - FES SEC ADJ -

DESPACHO

Em 30 de julho de 2020

Documento Nº 0002.0321.1851.0008/2020

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X - HU

ADINS,

Retorna-se o processo para análise desta ADINS quanto a viabilidade de

alteração da fonte utilizada para pagamento do aparelho de Raio-X descrito neste.

Há indicativo do uso da fonte 216, solicita-se, então, verificação sobre o uso

da fonte 215 (Covid) e alteração, caso possível.

 

atenciosamente,

 

JOSÉ ALBERTO DA SILVA TORRES FILHO

Cód. verificador: 16310217. Cód. CRC: 888F16A
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ALBERTO DA SILVA TORRES FILHO em 30/07/2020 12:57,
conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - ADINS

DESPACHO

Em 31 de julho de 2020

Documento Nº 0002.0321.1851.0008/2020

Interessado(s): GABINETE

Assunto: ESCLARECIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Senhor Secretário

 

Considerando  que  o processo  em  questão  trata  da  AQUISIÇÃO

EMERGENCIAL  DE  EQUIPAMENTOS  DE  RAIO-X,  VISANDO  ATENDER  AS

DEMANDAS  DA  UNIDADE  COVID  IV  –  HOSPITAL  UNIVERSITÁRIO  NO

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19)

Considerando a  falta  de  recursos  financeiros  na  fonte  216 anteriormente

classificada e o objeto do gasto ser integralmente com foco na situação emergêncial COVID

-19  está  Assessoria  recomenda  a  alteração  para  a  FONTE  215  AÇÃO  1056  PLANO

ORÇAMENTÁRIO 0829 E ELEMENTO 44.90.52 que é fonte mais adequada para o caso

em questão e que também tem os recursos orçamentários e financeiros disponíveis para que

se dê celeridade ao processo.

Encaminho em anexo quadro de detalhamento da despesa atestando condição

orçamentária para classificação.



Peço  autorização  do  ordenador  de  despesas  para  as  alterações  acima

mencionadas e que envie a COGEC para devidas formalizações.

 

Atenciosamente

 

ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

Cód. verificador: 16356754. Cód. CRC: A711DD5
Documento assinado eletronicamente por ENIGNO BALDUINO RIBEIRO em 31/07/2020 11:41, conforme decreto
nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



Governo do Estado do Amapá

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 

Exercício: 2020
Unidade Gestora / Fonte / Ação / Plano Orçamentário / Natureza Despesa Dotação Inicial Dotação Atualizada Crédito disponível

300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 0,00 6.572.978,00 4.861.266,00

   215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos - SUS/PANDEMIA COVID 19 0,00 6.572.978,00 4.861.266,00

      1056 - INVESTIMENTO E INFRA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 0,00 6.572.978,00 4.861.266,00

         000829 - - 0,00 6.572.978,00 4.861.266,00

            449051 - Obras e Instalações 0,00 4.852.978,00 4.852.978,00

            449052 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.720.000,00 8.288,00

 
 espaçamento 

SIAFE AP - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Amapá Página 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

DESPACHO

Em 31 de julho de 2020

Documento Nº 0002.0321.1851.0008/2020

Interessado(s): COGEC/SESA

Assunto: MUDANÇA DE FONTE

A COGEC,

Autorizo a  al teração  para  a  FONTE  215  AÇÃO  1056  PLANO

ORÇAMENTÁRIO 0829 E ELEMENTO 44.90.5, tendo em vista que, de acordo com a

Assessoria de Desencolvimento Institucional, essa é fonte mais adequada para o caso em

questão e que também tem os recursos orçamentários e financeiros disponíveis para que se

dê celeridade ao processo.

JUAN MENDES DA SILVA

Secretário De Estado Da Saúde Do Amapá (GABINETE - GABINETE DA

SECRETARIA DA SAÚDE)

Cód. verificador: 16365763. Cód. CRC: F7E39EE
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES DA SILVA, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO
AMAPÁ (GABINETE - GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE), em 31/07/2020 13:01, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS - COGEC

DESPACHO

Em 03 de agosto de 2020

Documento Nº 0002.0321.1851.0008/2020

Interessado(s): NL/COGEC

Assunto: MUDANÇA DE FONTE

AO NL/COGEC

Encaminhamos os autos do processo para conhecimento do despacho as fls

201/202/GAB-SESA, no qual autoriza a alteração de Fonte para 2015, ação 1056, Plano

Orçamentario  0829  e  Elemento  de  Despesa  44905,  para  conhecimento  e  atendimento

conforme a legislação pertinente.

Atenciosamente,

ANA MONTEIRO FERNANDES

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

COMPRAS)

Cód. verificador: 16445381. Cód. CRC: 2305515
Documento assinado eletronicamente por ANA MONTEIRO FERNANDES, COORDENADOR(A) DE UNIDADE
(COGEC - COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS), em 03/08/2020 17:38, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC - NL

DESPACHO

Em 04 de agosto de 2020

Documento Nº 0002.0321.1851.0008/2020

Interessado(s): NL - EDER RODRIGUES

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19).

Encaminho os autos virtualmente, para conhecimento e análise do despacho

acima da Coordenadora de Gestão de Compras.

LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES

Cód. verificador: 16536592. Cód. CRC: 5E842C8
Documento assinado eletronicamente por LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES em 05/08/2020 09:55, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC - NL

DESPACHO

Em 04 de agosto de 2020

Documento Nº 0002.0321.1851.0008/2020

Interessado(s): NÚCLEO DE LICITAÇÕES-CGC

Assunto: MUDANÇA DE FONTE PARA 215 E ENVIO DE NOVO TERMO DISPENSA

N° 051/2020 RETIFICADO.

Em cumprimento a solicitação de viabilidade quanto a mudança da fonte

realizada pelo FES as folhas 197, o qual fora encaminhada a Assessoria de Desenvolvimento

Institucional -ADINS, onde a mesma as fls. 198, recomenda pelo uso (alteração) para Fonte

215, ação 1056, PO 0829 e elemento de despesa 44.90.52, e em tempo reforça ser " a fonte

mais adequada e que também tem recursos orçamentários e financeiros disponíveis para que

se dê celeridade ao processo". Não obstante, realizou a juntada as fls. 200 do QDD- Quadro

de Detalhamento de Despesas.

Diante  ao  exposto,  de  posse  das  informações  já  exauradas,  a  autoridade

competente as fl. 201, autoriza a mudança da fonte e encaminha a Cogec, para as deamis

providencias necessarias para a conclusao do processo em tela. 

Neste sentido, após feita a alteração solicitada, encaminho novo Termo de

Dispensa N°051/2020, ja contendo as informacoes requisitadas. Na oportunidade PEÇO, que

seja encaminhada aos seguintes setoriais para as providencias necessárias:

Ao GABINETE, para apreciação e autorização da autoridade competente,●



após, encaminhe a;

ADINS, para realização de nova classificação e dotação orçamentária,

bem  como,  o  cancelamento  das  mesmas  ações  realizadas  de  forma

pretérita; e

●

Ao FES, para que proceda com a liberação de cotas e novo Empenho, e

na oportunidade cancele o Empenho  2020NE00961.

●

 

EDER RODRIGUES FARIAS

Cód. verificador: 16536595. Cód. CRC: D4F36D2
Documento assinado eletronicamente por EDER RODRIGUES FARIAS em 05/08/2020 09:55, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador
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Ratifico na forma da Lei nº 8.666/93: 

EM:  / /2020. 

 
 

JUAN MENDES DA SILVA 
Secretário de Estado da Saúde 

Decreto nº 1722/2020 

 
TERMO DE DISPENSA Nº 051/2020 - CPL/SESA 

 
PROCESSO: 300101.0005.1852.0091/2020 

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO – EMERGÊNCIA REAL 

FUNDAMENTO LEGAL: §1° e Art. 4º, da Lei 13.979/2020; Caput, Art. 4º, do Decreto Estadual n° 
1.375 de 17 de março de 2.020. 

ADJUDICADOS: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA. 

CNPJ: 01.449.930/0006-02. 

VALOR: R$ 694.914,00 (SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E CATORZE REAIS). 

OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X, VISANDO ATENDER AS 
DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO(HU) NO ENFRENTAMENTO DA 
PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19). 

 

Exmo. Sr. Secretário, 

 
Submeto à elevada apreciação de Vossa Excelência a presente justificativa sobre dispensa de licitação, 

em favor da empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ: 01.449.930/0006-02, que tem 
como objetivo a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X, VISANDO ATENDER AS 
DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU) NO ENFRENTAMENTO DA 
PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID-19). 

Em dezembro de 2019, em Wuhan, China, um novo coronavírus (SARS-COV-2) foi identificado como 
causa de doença respiratória aguda grave (COVID-19). Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou o surto como uma emergência de saúde pública de interesse internacional (ESPII) e, em março 
de 2020, com a disseminação do vírus em diferentes países, foi declarada a pandemia. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, declarou Emergência em Saúde 
Pública de Importância Internacional (ESPII), em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus 
(COVID-19). 
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Considerando que a Constituição Federal de 1988, na Seção II, em seu artigo 196, dispõe que: 
in verbis: 

“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação”; 

Considerando, ainda, as atribuições da vigilância epidemiológica pautada na Lei nº 8.080 de 1990, que se 
propõem a detecção, prevenção, recomendação e adoção das medidas de prevenção e controle das doenças e 
dos agravos de saúde de interesses individuais ou coletivos: 

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. 
§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação. 

(...) 

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): 

I - a execução de ações: 

a) de vigilância sanitária; 

b) de vigilância epidemiológica; (...)” 

Considerando a Portaria n° 188/2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde 
Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-
nCov). 

Considerando a circunstância que exigem das autoridades sanitárias, administrativas e policiais medidas 

necessárias para proteger a população do vírus que desaceleram a taxa de contaminação e evitam o colapso 

do sistema de saúde e estas implicam inevitavelmente forte desaceleração também das atividades econômicas. 

Considerando a Lei Federal n° 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente de Coronavírus 
responsável pelo surto de 2019. 

Considerando que a ocorrência do novo Coronavírus (Covid-19) importa na disponibilidade direta, de 
urgência e emergência no atendimento aos acometidos, com medicamentos, equipamentos de proteção 
individual, equipamentos e atendimento médico–hospitalares, atendimento psicológico e social. 

 

A partir deste cenário, se reconheceu a grave ameaça à saúde pública e a necessidade de preparação 
dos serviços para possível recepção de número alto de pacientes com insuficiência respiratória aguda 
grave decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), bem como quanto a iminente tensão e sobrecarga das 
unidades de saúde para atendimento dos casos suspeitos, com prejuízos da disponibilidade de leitos de 
Medicina Crítica, equipamentos de proteção individual (EPIs), fármacos específicos e outros insumos, 
equipamentos médico hospitalares, dentre outros. 

Considerando que o Projeto Básico deste processo é datado do dia 23 de maio do corrente ano, 
momento em que o Estado do Amapá possuía 6.091 casos confirmados dos quais 158 estavam 
hospitalizados, 2.324 deles já recuperados e 162 foram a óbito. Além desses casos, haviam 8.386 em 
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investigação e 5.208 descartados, informações essas que já foram superadas conforme boletim informativo do 
dia 26 de maio de 2020 sobre a  atual situação do novo Coronavírus já somavam 6.967 casos confirmados, 
9.144 casos em análise laboratorial, 356 casos hospitalizados e 173 óbitos, ou seja, um aumento de 14% 
nos casos confirmados e de 194% nos casos hospitalizados em apenas 3 dias, segundo dados da 
Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá. 

Considerando a Recomendação nº 010/2020/GAB/PGJ do MP/AP, do dia 06/05/2020, da qual destaca-
se: 

“(...) CONSIDERANDO que o Amapá supera 1,9 (mil e novecentos) pessoas infectadas, apontado pelo 
ranking do Ministério da Saúde como o 5° (quinto) maior do país, empatado com o Estado de São Paulo; 
(...) 

 
CONSIDERANDO que, até 01 de maio de 2020, ao menos 55 (cinquenta e cinco) pacientes, suspeitos ou 
efetivamente contaminados pelo COVID-19 aguardam transferência no Hospital de Emergências, alguns 
em estado grave e alocados nos corredores da Unidade de Saúde; (...) 

 
CONSIDERANDO a URGENTE necessidade da implantação e disponibilização de novos leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva - UTI, de equipamentos e insumos para os Hospitais, tais como 
Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, medicações, além da contratação de mais profissionais 
para o enfrentamento da crise de saúde pública decorrente da pandemia do COVID-19; (...) 

Considerando a necessidade de estabelecer uma situação jurídica especial, que permita que os órgãos 
da Administração Pública Estadual realizem ações emergenciais de prevenção, mitigação, preparação e 
resposta visando o atendimento às necessidades temporárias de excepcional interesse público, bem como 
ações para minimizar os danos e agravos à população e a economia do estado. 

Com base no Art. 4º, da Lei n.º 13.979/2020 e no inciso IV, do Art. 24º, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo 
das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), FICAM DISPENSADOS DE LICITAÇÃO AS 
AQUISIÇÕES DE BENS NECESSÁRIOS às atividades de prevenção, mitigação, preparação e resposta a 
propagação do Coronavírus - Covid-19, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação 
dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias 
consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos 
contratos. 

 

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

Note-se, pois, que a Lei autoriza a dispensa de licitação para contratações de  bens, serviços ou obras 
em situação de emergência fundada na premissa de que a adoção de procedimentos positivos de licitação 
acarretaria sérios danos a proteção da coletividade na atual situação em questão. As formalidades 
procedimentais contribuiriam para demora natural à sua efetivação, impossibilitando a contratação dentro de 
prazo compatível para evitar danos provenientes deste surto que vem causando grande número de óbitos em 
âmbito internacional e nacional, não restando outra opção mais lépida, a não ser a contratação direta do objeto 
em questão, nos moldes da dispensa de licitação, com fulcro no inciso IV, do Art. 24º, da Lei nº 8.666/93. 

Por EMERGÊNCIA, entende-se uma situação CRÍTICA, ANÔMALA, QUE SE ORIGINA 
INDEPENDENTE DA VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO E INTERFERE NEGATIVAMENTE NO SEU 
BOM E REGULAR FUNCIONAMENTO, exigindo pronta ação preventiva ou corretiva do ente público, que não 
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encontra na realização do processo de licitação o instrumento hábil à resolução desse desequilíbrio. 

Desse modo, a hipótese tratada apresenta-se como um dos casos em que a Administração pode (e 
deve) efetivamente dispensar o processo licitatório, realizando a contratação direta para não ocasionar 
prejuízos, para impedir novas contaminações dos profissionais de saúde, além de garantir a manutenção dos 
serviços de saúde em respeito ao bem maior que neste caso é o direito à saúde e a vida, conforme Art. 5º e 6º 
da Constituição Federal de 1988. 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a  proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 
2015).” (grifou-se) 

As contratações de bens, insumos e serviços, inclusive os de engenharia decorrentes do enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional foram contempladas com regramento 
especializado que consta da Lei nº 13.979/2020, supramencionada. Importante observar que a SITUAÇÃO 
PONTUAL E SINGULAR que assola o país e o mundo recomendou um tratamento diferenciado para as 
contratações no afã de minimizar a ocorrência de potenciais prejuízos, em uma ponderação necessária entre, 
de um lado, O DIREITO À VIDA E À SAÚDE INDIVIDUAL E COLETIVA e, de outro, O PRINCÍPIO DA 
ECONOMICIDADE ADMINISTRATIVA. 

  

Assim sendo, a dispensa de licitação disciplinada pela Lei nº 13.979/2020 inaugura uma hipótese 
específica de contratação direta com uma finalidade precisa: o necessário enfrentamento da situação 
decorrente da ameaça representada pela COVID-19. A dispensa tratada pela novel legislação, além de possuir 
destinação específica, é do tipo temporária, ou seja, somente pode ser invocada enquanto perdurar a 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 

Considerando a situação de extrema urgência e emergência, a lei procurou abarcar uma hipótese de 
contratação direta específica e temporária, em que pese guardar inspiração em algumas das disposições 
regulares das contratações emergenciais disciplinadas pela Lei nº 8.666/93. Note-se que as contratações 
diretas a serem entabuladas no âmbito da Lei nº 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. 

Destarte, a partir de análise percuciente desta comissão, por tudo quanto dos autos consta, e conforme 
justificativa ratificamos que todas as hipóteses para figurar-se a contratação direta da empresa estão 
preenchidas, uma vez que existe urgência concreta, real e efetiva do atendimento à situação decorrente do 
estado emergencial, visando prevenir e combater o risco de danos à vida dos pacientes acometido pelo 
novo coronavírus. 

 

Disto isto, trata-se de aquisicao de aparaelho de Raio-X Movel conforme informacoes a seguir: 
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APARELHO DE RAIO-X MÓVEL - FABRICANTE SIEMENS MARCA SIEMENS - MODELO MOBILETT Elara 
Max - REGISTRO ANVISA 10345162350: PROCEDÊNCIA ESPANHA. 

Unidade de raios X móvel digital para radiografia de pacientes sentados e deitados 

Motor para deslocar a unidade para frente e para trás, acionado pela barra suporte para controle de velocidade 

Máxima inclinação de 7 graus e velocidade ajustável de 1.2 a 1.5 m/s 

Sempre pronto: Mesmo quando as baterias estão descarregadas a unidade pode ser movida manualmente e 
exames podem ser realizados com cabos de alimentação (com voltagem máxima levemente reduzida) 

Recurso de velocidade reduzida disponível (modo marcha reduzida) para ajuste fino do posicionamento da 
unidade 

O braço contrabalanceado pode ser rotacionado ± 90 graus e permite fácil ajuste para diferentes projeções 

Ampola de raios X flexível 

Acionamento da exposição via interruptor manual ou controle remoto1) 

Luz LED do colimador : pode ser acionada pelo interruptor manual, painel de controle ou controle remoto1) 

Enrolador de cabos automático com cabo de alimentação de 4 m (157.5“) para conexão com qualquer tomada 
aterrada 

Teclado numérico/ PIN code disponível (alternativa: interruptor de chave padrão1)) 

O sistema pode ser bloqueado sem ser necessário seu desligamento 

Vale ressaltar que a escolha da empresa deu  

Desse modo, com fulcro no §1° do Art. 4º da Lei nº 13.979/2020 e Art. 4º, Caput, do Decreto Estadual 
n° 1.375/2020, a presente despesa reverte-se de legalidade visto que o valor da mesma está compatível com o 
objeto pretendido, além da existência de recursos orçamentários, que asseguram o pagamento da obrigação 
decorrente conforme: 

Fonte: 215 - Transf Fundo a Fundo de Recursos -SUS/PANDEMIA COVID-19 
Ação: 1056 – Investimento e Infraestrutura Física e Tecnológica; 
Plano Orçamentário: 0829 – ; e 
Natureza da Despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente. 

Isto posto, submeto a presente Justificativa para ratificação e, após tal procedimento, seja determinada 
sua publicação no site oficial da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Amapá, conforme determina o 
§2º, Art. 4º, da lei 13979/2020, e no Diário Oficial do Estado, conforme determina o artigo 26, da Lei n° 
8.666/93, como condição de sua eficácia. 
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Macapá-AP, 04 de agosto de 2020. 
 

 

 

 

 
ALYSSON ROBERTO CASSIANO DE SOUZA 

Presidente CPL/SESA-AP Portaria nº 0396/2019-
SESA 

 
 
 

IGOR OEIRAS CORDEIRO 
Membro CPL/SESA-AP 

Portaria nº 0396/2019-SESA 

MARCUS PAULO SILVA DOS SANTOS 
Membro CPL/SESA-AP 

Portaria nº 0396/2019-SESA 
 
 
 

EDER RODRIGUES FARIAS 
Membro CPL/SESA-AP 

Portaria nº 0396/2019-SESA

 

Cód. verificador: 16508608. Cód. CRC: 41BE109
Documento assinado eletronicamente por ALYSSON ROBERTO em 04/08/2020 14:31, IGOR CORDEIRO em
04/08/2020 14:29 e outros, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no
site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC - NL

DESPACHO

Em 05 de agosto de 2020

Documento Nº 0002.0321.1851.0008/2020

Interessado(s): COGEC

Assunto: MUDANÇA DE FONTE PARA 215 E ENVIO DE NOVO TERMO DISPENSA

N° 051/2020 RETIFICADO.

Senhora Coodenadora,

Restiruo os autos virtualmente, para conhecimento do despacho acima do

membro da NL\Eder Rodrgues, no cumprimento da autorização do senhor secretário de

saúde, sobre a mudança de Fonte. em anexo o termo de dispensa alterado.

Ao GABINETE, para apreciação e autorização da autoridade competente,

após, encaminhe a;

●

ADINS, para realização de nova classificação e dotação orçamentária,

bem  como,  o  cancelamento  das  mesmas  ações  realizadas  de  forma

pretérita; e

●

Ao FES, para que proceda com a liberação de cotas e novo Empenho, e

na oportunidade cancele o Empenho  2020NE00961.

●

 

LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES

Cód. verificador: 16536596. Cód. CRC: DDC28B2
Documento assinado eletronicamente por LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES em 05/08/2020 09:55, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS - COGEC

DESPACHO

Em 05 de agosto de 2020

Documento Nº 0002.0321.1851.0008/2020

Interessado(s): GABINETE/SESA

Assunto: MUDANÇA DE FONTE PARA 215 E ENVIO DE NOVO TERMO DISPENSA

N° 051/2020 RETIFICADO.

   AO GABINETE/SESA

Encaminho os Despachos as fls 206/214-NL/COGEC, para conhecimento,

informamos que foi realizada a devida mudança de Fonte para 215. Sugerimos que após os

procedimentos administrativos necessários seja encaminhado a ADINS e posteriormente ao

FES, para continuidade processual.

ANA MONTEIRO FERNANDES

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

COMPRAS)

Cód. verificador: 16576444. Cód. CRC: DA4E747
Documento assinado eletronicamente por ANA MONTEIRO FERNANDES, COORDENADOR(A) DE UNIDADE
(COGEC - COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS), em 05/08/2020 17:44, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

DESPACHO

Em 06 de agosto de 2020

Documento Nº 0002.0321.1851.0008/2020

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19)

ÀADINS,

Autorizo a devida mudança de Fonte para 215.

Após os procedimentos administrativos necessários, encaminhar ao FES, para

continuidade processual.

Atenciosamente,

JUAN MENDES DA SILVA

Secretário De Estado Da Saúde Do Amapá (GABINETE - GABINETE DA

SECRETARIA DA SAÚDE)

Cód. verificador: 16591935. Cód. CRC: 5B45826
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES DA SILVA, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO
AMAPÁ (GABINETE - GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE), em 06/08/2020 09:47, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - ADINS

DESPACHO

Em 06 de agosto de 2020

Documento Nº 0002.0321.1851.0008/2020

Interessado(s): NEO

Assunto: CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Prezado

 

Segue classificação e quadro de detalhamento da despesa com a mudança de

FONTE 216 para 215 atendendo as alterações que foram realizadas no processo em questão

e na dispensa de licitação 051/2020 CPL/COGEC/SESA.

 

 

Atenciosamente

ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

Cód. verificador: 16631033. Cód. CRC: F91C149
Documento assinado eletronicamente por ENIGNO BALDUINO RIBEIRO em 06/08/2020 16:29, conforme decreto
nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



R$1,00

AÇÃO P.O.                                     NATUREZA FONTE  TOTAL 

1056 829 44.90.52 215 694.914,00                    

694.914,00           

DESCRIÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA/AP

ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – ADINS/SESA-AP

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
(Art. 12 da Lei nº 4.320/64) 

PRODOC: 0002.0321.1851.0008/2020 

CREDOR: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA.

CNPJ: 01.449.930/0006-02.

       Em consonância aos termos da Lei Orçamentária Anual – LOA nº 2.482 de 09/01/2020, publicada no DOE nº 7.081 

(10/01/2020), informamos a existência de disponibilidade orçamentária conforme enquadramento do objeto da despesa na 

classificação especificada abaixo:

Macapá/AP, 06/08/2020.

ENIGNO B. RIBEIRO

Assessoria de Desenvolvimento Institucional - ADINS

Decreto n° 1977/2020
         

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA
Art. 16, I/II - Lei Complementar nº 101/2000 – LRF.

DECLARO nos termos da Lei Complementar nº 101-LRF, de 04 de maio de 2000, no que estabelece seu Art. 16, que 

a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e LDO.

OBS.: Qualquer alteração concernente a classificação orçamentária, deverá ter prévia autorização, sob pena de 

nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.

JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

Decreto n° 1722/2020      

Aparelho de Raio-X Móvel DIGITAL .  

Fabricante SIEMENS. Modelo Mobilett 

Elara Max. Registro Anvisa: 10345162350.

TOTAL

OBJETO: Valor que se registra a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL  DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X, VISANDO ATENDER 

AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU) NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 

DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2020-CPL/COGEC/SESA. 

Fundamento legal: §1° e Art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020; Caput, Art. 4°, do Decreto Estadual n°1.375 

(17/03/2020). 

Cód. verificador: 16625105. Cód. CRC: 0F034C3
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES em 06/08/2020 16:01 e ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
em 06/08/2020 15:34, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



Governo do Estado do Amapá

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 
 

Exercício: 2020
Unidade Gestora / Fonte / Ação / Plano Orçamentário / Natureza Despesa Dotação Inicial Dotação Atualizada Crédito disponível

300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 0,00 6.572.978,00 4.861.266,00

   215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos - SUS/PANDEMIA COVID 19 0,00 6.572.978,00 4.861.266,00

      1056 - INVESTIMENTO E INFRA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 0,00 6.572.978,00 4.861.266,00

         000829 - - 0,00 6.572.978,00 4.861.266,00

            449051 - Obras e Instalações 0,00 2.744.064,00 2.744.064,00

            449052 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 3.828.914,00 2.117.202,00

 
 espaçamento 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FES - NEO

DESPACHO

Em 07 de agosto de 2020

Documento Nº 0002.0321.1851.0008/2020

Interessado(s): FES COORD

Assunto: ENCAMINHAMENTO PARA EMPENHO

Encaminha-se  a  LIBERAÇÃO  DE  COTA  conforme  classificação

orçamentária da ADINS.

Segue para as demais providências quanto ao prosseguimento do processo.

Atenciosamente.

 

DEIVISON HENRIQUE FORTUNATO MOREIRA

Cód. verificador: 16644152. Cód. CRC: 56607AD
Documento assinado eletronicamente por DEIVISON HENRIQUE FORTUNATO MOREIRA em 07/08/2020 08:37,
conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



Governo do Estado do Amapá

Liberação de Cotas
Encerrado até Março 

Identif icação

UG Emitente Documento Emissão

300301 - FES 2020LC00386 07/08/20
UG Favorecida Tipo Valor
300301 - FES Cota Normal 694.914,00
Estorno Liberada cota financeira
Não Não

Classificação

Unidade gestora 2 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso 0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte 215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos - SUS/PANDEMIA COVID 19
Grupo de despesa 4 - Investimentos

Valor 694.914,00

Cronograma

Janeiro 0,00 Maio 0,00 Setembro 0,00
Fevereiro 0,00 Junho 0,00 Outubro 0,00

Março 0,00 Julho 0,00 Novembro 0,00
Abril 0,00 Agosto 694.914,00 Dezembro 0,00

Observação

Emitente

Usuário

Deivison Henrique Fortunato Moreira
 

Emitido/contabilizado por Deivison Henrique Fortunato Moreira em 07/08/20 às 08:33.

Impresso por Deivison Henrique Fortunato Moreira em 07/08/20 às 08:33.
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES COORD-

DESPACHO

Em 13 de agosto de 2020

Documento Nº 0002.0321.1851.0008/2020

Assunto: PAGAMENTO RAIO X- HOSP UNIVERSITÁRIO - RELATÓRIO

CIRCUNSTANCIADO

Gabinete,

Restituímos processo para elaboração do termo circunstanciado e anexação da

NF atestada para que este FES possa providenciar o pagamento.

atenciosamente,

JOSÉ ALBERTO DA SILVA TORRES FILHO

Cód. verificador: 16924844. Cód. CRC: D4A3A01
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ALBERTO DA SILVA TORRES FILHO em 13/08/2020 14:49,
conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

DESPACHO

Em 14 de agosto de 2020

Documento Nº 0002.0321.1851.0008/2020

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19).

AO FES,

Encaminho o processo em questão, com o Relatório Circunstaniciado, em

anexo, para aguardar NF e demais providências quanto ao pagamento.

Atenciosamente,

JUAN MENDES DA SILVA

Secretário De Estado Da Saúde Do Amapá (GABINETE - GABINETE DA

SECRETARIA DA SAÚDE)

Cód. verificador: 16989326. Cód. CRC: D65C760
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES DA SILVA, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO
AMAPÁ (GABINETE - GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE), em 14/08/2020 11:42, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 

 

Em atendimento ao PARECER JURÍDICO Nº 058/2020 - PAS/PGE/SESA, OFÍCIO Nº 

070101.0008.0883.0302/2020 GABINETE - PGE, em que a douta Procuradoria Geral do Estado 

em Parecer Saneador opinou pela devolução dos autos a SESA para cumprimento de 

diligências. Dispensa de Licitação Emergencial da Lei nº 13.979 de 06/02/2020. Aquisição 

emergencial de equipamento de raio-x para atender as necessidades no Centro COVID IV – 

Hospital Universitário, durante o combate a pandemia do Novo Coronavírus, onde pontuou 

recomendações e diligências que foram observadas e executadas, conforme exposto abaixo: 

 

Diligência nº 3 – GOGEC 

Proceder com a numeração das páginas, nos termos da IN nº 002/2016-PGE/CLC. 

Informamos que como o processo transcorreu apenas virtualmente não tendo nenhum 

documento tramitado fisicamente e por força de ausência de ferramenta e/ou aplicativo que 

realize a numeração de folhas virtualmente não foi possível realizar a numeração das folhas do 

processo. 

 

Diligência nº 5 – GABINETE 

Recomenda-se a SESA que informe qual a real necessidade do órgão, e se o quantitativo a 

ser adquirido de um equipamento está adequado. 

Trata-se de mero erro material constante no Anexo I do Termo de Referência, em que informa 

de forma errônea a aquisição de dois equipamentos. Quando na realidade é somente a 

compra de um raio-x, conforme consta nos autos. 

 

Diligência nº 6 – GABINETE 

Encaminhar os autos à CGE, para apuração de eventuais faltas funcionais e imputação de 

responsabilização quanto ao prejuízo ocorrido. 

Será encaminhado ao órgão de controle conforme recomendado. 

 

Diligência nº7 – COGEC 

Recomenda-se que nas próximas aquisições de equipamentos que houver a necessidade de 

transportar o aparelho, a SESA atente para as especificações técnicas do equipamento, 

evitando assim, gastos desnecessários com transporte do equipamento. 



A busca pela realização do transporte por meio aéreo se deu por decisão da comissão de 

trabalho formados pela SESA, SEPLAN e SEAD, onde determinou-se que o transporte seria feito 

aéreo visto a urgência em se ter este equipamento da Rede de Atenção à Saúde do Estado do 

Amapá e a disponibilidade desse meio de transporte no Estado. Ressalto que dispúnhamos das 

informações do Equipamento através do protótipo disponibilizado pela fábrica e que também, 

houve o contato direto entre o piloto que faria o transporte e a área de expedição da fábrica 

da Siemens, onde o engenheiro da fábrica afirmou que poderia realizar uma manobra no 

equipamento para que a aeronave comportasse. Todavia ao se realizar tal procedimento, 

constatou-se que mesmo se usando desta possibilidade o equipamento não reduziu ao 

tamanho necessário para comportar na aeronave, o qual segundo informações dos 

engenheiros da Siemens bem como do piloto da aeronave o mesmo não coube por causa de 8 

cm, e como o aparelho tinha em sua composição bateria de lítio, o mesmo não poderia ser 

transportado de lado/ ou deitado, tornando-se impossível tal transporte. De outro giro, 

ressalto que o transporte via aéreo era para que pudesse alcançar dois fatores 1. A 

disponibilidade imediata do equipamento. 2 a diminuição do custo, uma vez que mesmo 

transportando em aeronave do estado, este custo seria  mais vantajoso que o frete regular 

desse equipamento. Resta claro que não houve dolo, nem tão quanto culpabilidade pois, esta 

comissão de trabalho buscou a melhor alternativa sempre em se ter este equipamento, 

fundamental para o enfrentamento a este mal tão devastador. 

 

Diligência nº 8 – NGC 

Recomenda-se a SESA que justifique nos autos qual procedimento será realizado para a 

contratação, caso não seja utilizado a dispensa de licitação, conforme sugeriu o servidor, 

ressalto que a SESA deve atentar para o fato de que segundo informações nos autos o objeto 

é destinado aquisição para enfretamento da pandemia causada pelo novo coronavírus, 

portanto, a modalidade licitatória deve estar adequada, ou se for o caso a dispensa 

devidamente adequada no art. 4º da lei 13.979/20208 . 

O procedimento de contratação usado foi a dispensa de licitação, tratando-se de mero erro 

material por parte do servidor, conforme aponta-se no despacho das folhas nº 172 e 173. 

 

Diligência nº 9 – COGEC 

Compete falar sobre algumas pontuais questões que neste caso foram constatadas, mas que, 

para fins de regularização, indispensavelmente devem ser esclarecidas e/ou justificadas por 



parte da SESA em manifestação a ser inserida nos presentes autos , a qual poderá inclusive 

servir às futuras apurações pelos órgãos de controle interno e externo. 

A informação solicitada está disponível no Termo de Dispensa, que foi anexado aos autos nas 

folhas 207 a 212. 

 

Diligência nº 11 – GABINETE 

Obrigatoriamente disponibilizar, em sítio oficial específico do órgão contratante, o extrato 

de dispensa, a fim de dar publicidade. 

Anexado aos autos conforme folha nº 167. 

 

Diligência nº 14 – GABINETE 

Recomenda-se que a SESA indispensavelmente se manifeste, nos moldes do supratranscrito 

art. 4º, prestando os devidos esclarecimentos e/ou justificativas a respeito do não uso da 

cotação eletrônica pelo SIGA, bem como o porquê do encaminhamento dos autos do 

processo para emissão de parecer posterior à contratação efetivada pela Administração. 

Diante da urgência enfrentada pelo Estado no combate à pandemia do COVID-19, percebeu-se 

a necessidade da adoção de medidas sanitárias imediatas e céleres para manutenção da saúde 

da população Amapaense.  Desse modo, a não utilização do SIGA e o envio posterior à PGE 

mostraram-se alternativas rápidas e eficazes para o momento vivido. 

 

Diligência nº 15 – GABINETE 

Pois bem, em que pese a Lei nº. 13.979 de 06/02/2020 estabeleça que esses elementos são 

presumíveis, mesmo assim, recomenda-se que o gestor da SESA se acautele de demonstrar 

nos autos do processo o atendimento de cada um desses requisitos. 

Esse ato fora confirmado no termo de dispensa de licitação que consta nas folhas 207 a 212, o 

mesmo dispõe das justificativas e da ratificação pela autoridade competente. 

 

Diligência nº 17 – COGEC 

Recomenda-se a SESA que proceda com a sua complementação, utilizando-se de fontes 

variadas para a elaboração da média de mercado, e na impossibilidade de complementação, 

recomenda-se a SESA que apresente a devida justificativa. 

Atendida conforme consta na Justificativa apresentada nas folhas nº 179 a 193. 

 

 



Diligência nº 18 – GABINETE 

Informar de forma clara se a SESA utilizará termo de contrato ou nota de empenho, juntando 

aos autos a minuta do contrato para análise ou justificativa para utilização da nota de 

empenho. 

Utilização de Nota de Empenho conforme recomendação do despacho das folhas nº 116 e 117, 

a fim de atender a necessidade da adoção de medidas imediatas e céleres nesse cenário de 

pandemia.  

 

Diligência nº 20 – COGEC 

Providenciar a atualização das certidões de regularidades fiscais vencidas da contratada, 

lembrando-se que o estado de regularidade deverá ser mantido pela contratada durante 

toda a execução contratual. 

Diligência foi atendida, já que apenas uma certidão encontrava-se vencida e foi anexada aos 

autos na folha 165. 

 

Recomendação nº 21 – GABINETE 

Utilizar, em futuras contratações, a Lista de Verificações elaborada pela PGE/AP para 

atender casos de contratação emergencial para enfrentamento ao Coronavírus. 

Checamos que a Lista de Verificação em questão deverá ser assinada por Assistente Técnico 

Jurídico e/ou Assessoria. Informamos que esta Secretaria não possui tais profissionais. 

 

Diligência nº 22 – GABINETE 

Designar fiscal de contrato. 

Como se optou pelo uso da Nota de Empenho em substituição ao contrato, não há que se falar 

em designação de fiscal de contrato.  

 

Diligência nº 23 – COGEC 

Providenciar a minuta do termo de dispensa de licitação. 

Anexado o termo de dispensa aos autos nas folhas nº 207 a 212. 

 

Diligência nº 25 – GABINETE 

Relatório circunstanciado com o cumprimento das recomendações e diligências.  

Diligência atendida conforme explana este Relatório Circunstanciado. 

 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

SECRETARIO ADJUNTO DO FES - FES SEC ADJ -

DESPACHO

Em 01 de setembro de 2020

Documento Nº 0002.0321.1851.0008/2020

Interessado(s): GAB ASSISTÊNCIA

Assunto: SOLICITAÇÃO

Encaminhamos conforme solicitado para providencias.

att

RAQUEL DE SOUSA

Cód. verificador: 17863460. Cód. CRC: 14103F6
Documento assinado eletronicamente por RAQUEL DE SOUSA em 01/09/2020 15:18, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

DESPACHO

Em 02 de setembro de 2020

Documento Nº 0002.0321.1851.0008/2020

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19).

AO FES,

Encaminhamos o processo em  questão, para que se proceda com a anulação

2020NE00961, uma vez que o mesmo está na fonte 216.

Autorizo elaboração de um novo Empenho, na fonte 215.

Atenciosamente, 

JUAN MENDES DA SILVA

Secretário De Estado Da Saúde Do Amapá (GABINETE - GABINETE DA

SECRETARIA DA SAÚDE)

Cód. verificador: 17957277. Cód. CRC: 6BE0C3C
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES DA SILVA, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO
AMAPÁ (GABINETE - GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE), em 02/09/2020 17:28, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



Governo do Estado do Amapá

Nota de Empenho
Encerrado até Agosto 

Identif icação

Unidade Gestora Documento Emissão

300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 2020NE01462 11/08/20
Credor 01449930000602 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICO LTDA. Tipo de Empenho NE Original
Valor 694.914,00 (Seiscentos e noventa e quatro mil e novecentos e quatorze reais) Anulação 2020NE00961

Classificação

Programa de trabalho 2.10.302. 0020. 1056 - INVESTIMENTO E INFRA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

Natureza 449052 - Equipamentos e Material Permanente 
Unidade Orçamentária 30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso 0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte 216 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS e Aplic...
Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO

Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento 0 - Estado
Município 160000 - Amapá
Plano Orçamentário 000544 - Equipamentos
Emenda Parlamentar E0000

Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa 000000 - Convênio não identificado
Contrato 00000000 - SEM CONTRATO

Deta lhamento

Mod.  
Empenho

Ordinário Mod. Licitação 05 - Dispensa de 
Licitação

Emb. Legal TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 
051/2020-CPL/COGEC/SESA. Fundamento 
legal: §1° e Art. 4º da Lei Federal nº 13.979
/2020; Caput, Art. 4°, do Decreto Estadual n°
1.375 (17/03/2020). 

Origem 1 - Origem nacional Data Entrega 04/06/2020 Local 
Entrega

SESA

Processo 300101.0005.1852.0091/2020 U F Amapá Município Macapá

I tens

Tipo Patrimonial Sub-item da Despesa Classificação Complementar Valor

Equipamentos e Material Permanente - Bens 
Móveis

62 (Subitem 08) - APARELHOS, 
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 
MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, 
LABORATORIAIS E HOSPITALARES 
(SICONFI)

694.914,00

Cronograma

Agosto 694.914,00

Saldo Dotação

Créd. Disp. Indisponível antes NE 0,00 Valor NE Saldo após NE
1.019.529,20 Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 694.914,00 1.714.443,20

Observação

ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA MUDANÇA DE FONTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA.

Produtos

Produto Quant idade Und.  
Fornec.

Preço Unitário Preço Total

ANULAÇÃO 1 UND 694.914,0000 694.914,00
Descrição ANULAÇÃO PARA MUDANÇA DE FONTE

 

______________________________________________________ ______________________________________________________

99724162249 - Juan Mendes Silva 24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA 

Ordenador de Despesas Gerência do NAF
Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 11/08/20 às 14:26. Impresso por Deivison Henrique Fortunato Moreira em 11/09/20 às 14:45.
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Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES em 15/09/2020 10:51 e ROMULO MONTEIRO
RODRIGUES em 14/09/2020 14:14, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser
conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



Governo do Estado do Amapá

Nota de Empenho
Encerrado até Junho 

Identif icação

Unidade Gestora Documento Emissão

300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 2020NE01463 11/08/20
Credor 01449930000602 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICO LTDA.
Valor 694.914,00 (Seiscentos e noventa e quatro mil e novecentos e quatorze reais)

Classificação

Programa de trabalho 2.10.302. 0020. 1056 - INVESTIMENTO E INFRA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

Natureza 449052 - Equipamentos e Material Permanente 
Unidade Orçamentária 30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso 0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte 215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos - SUS/PANDEMIA COVID 19
Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO

Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento 0 - Estado
Município 160000 - Amapá
Plano Orçamentário 000829 - Emergência em saúde pública - COVID-19
Emenda Parlamentar E0000

Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa 000000 - Convênio não identificado
Contrato 00000000 - SEM CONTRATO

Deta lhamento

Mod.  
Empenho

Ordinário Mod.  
Licitação

05 - Dispensa de 
Licitação

Emb. Legal TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
nº 051/2020-CPL/COGEC/SESA. 
Fundamento legal: §1° e Art. 4º da Lei 
Federal nº 13.979/2020; Caput, Art. 4°, do 
Decreto Estadual n°1.375 (17/03/2020). 

Origem 1 - Origem nacional Data Entrega 11/08/2020 Local Entrega SESA

Processo 300101.0005.1852.0091/2020 U F Amapá Município Macapá

I tens

Tipo Patrimonial Sub-item da Despesa Classificação Complementar Valor

Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis 62 (Subitem 08) - APARELHOS, 
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 
MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, 
LABORATORIAIS E HOSPITALARES 
(SICONFI)

694.914,00

Cronograma

Agosto 694.914,00

Saldo Dotação

Créd. Disp. Indisponível antes NE 0,00 Valor NE Saldo após NE

2.117.202,00 Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 694.914,00 1.422.288,00

Observação

Valor que se registra a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL  DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV - 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU) NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
nº 051/2020-CPL/COGEC/SESA. Fundamento legal: §1° e Art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020; Caput, Art. 4°, do Decreto Estadual n°1.375 (17/03/2020). 
AÇÃO 1056. FONTE 215. PRODOC: 300101.0005.1852.0091/2020. 

Produtos

Produto Quant idade Und. Fornec. Preço Unitário Preço Total

ITEM - 01 1 UND 694.914,0000 694.914,00
Descrição Aparelho de Raio-X Móvel DIGITAL .Fabricante SIEMENS. Modelo Mobilett Elara Max. Registro Anvisa: 10345162350.

 

______________________________________________________ ______________________________________________________

99724162249 - Juan Mendes Silva 24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA 

Ordenador de Despesas Gerência do NAF
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

PROTOCOLO SESA - PROT SESA

DOCUMENTO EXTERNO Nº: 300101.0068.0119.3342/2020 - PROT SESA/SESA

De: PROTOCOLO SESA - PROT SESA

Para: NÚCLEO ADMINISTRATIVO - NAD

Interessado: SIEMENS HEALTHINEERS

Instituição: SIEMENS HEALTHINEERS

Tipo de Documento: FATURA

Numero: 10664

Data: 08 de julho de 2020

Assunto: NOTA FISCAL - SIEMENS

ALEXANDRE LUIZ DIAS DA SILVA

Cód. verificador: 15384212. Cód. CRC: 143C9E2
Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE LUIZ DIAS DA SILVA em 08/07/2020 12:55, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador

































GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO ADMINISTRATIVO - NAD

DESPACHO

Em 08 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0068.0119.3342/2020

Interessado(s): CAD/SESA

Assunto: SIEMENS NF 10664

Encaminhamos a Vossa Senhoria a Nota Fiscal abaixo da Empresa SIEMENS

HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA,  referente  ao empenho nº  2020NE00961.

Segue as certidões devidamente atualizadas, para as providências que se fizerem necessárias,

junto ao setor competente, conforme quadro demonstrativo abaixo:

 

 

Nº NF OBJETO VALOR

10664
EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTE – BENS MÓVEIS
R$ 694.913,99

TOTAL R$ 694.913,99

 

 

 

 



 

 

 

Atenciosamente,

PABLO RAMON PEREIRA NUNES

Cód. verificador: 15393460. Cód. CRC: AB7E868
Documento assinado eletronicamente por PABLO RAMON PEREIRA NUNES em 08/07/2020 16:12, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador
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Governo do Estado do Amapá

Nota de Liquidação
Encerrado até Agosto 

Identif icação

Unidade Gestora Documento Emissão

300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 2020NL01960 10/09/20
Valor Bruto Valor Líquido

694.913,99 694.913,99
Tipo de Alteração Documento Alterado Status Complementar

Passivo reconhecido e Liquidado

Deta lhamento

Tipo de Contabilização Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho 2020NE01463
Credor 01449930000602 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICO LTDA.
Programa de trabalho 2.10.302. 0020. 1056 - INVESTIMENTO E INFRA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

Natureza 449052 - Equipamentos e Material Permanente 
Unidade Orçamentária 30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso 0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte 215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos - SUS/PANDEMIA COVID 19
Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO

Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento 0 - Estado
Município 160000 - Amapá
Plano Orçamentário 000829 - Emergência em saúde pública - COVID-19
Emenda Parlamentar E0000

Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa 000000 - Convênio não identificado
Contrato 00000000 - SEM CONTRATO
Processo 300101.0005.1852.0091/2020

I tens

Tipo Patrimonial Sub-item da Despesa Operação 
Patr imonial

Classificação 
Complementar

Valor

Equipamentos e Material Permanente - 
Bens Móveis

62 (Subitem 08) - APARELHOS, 
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 
MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, 
LABORATORIAIS E 
HOSPITALARES (SICONFI)

15 - Reconhecimento da 
Obrigação

694.913,99

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S)  DOCUMENTO (S)   CONFORME PROCESSO PARA  AQUISIÇÃO EMERGENCIAL  DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X, VISANDO 
ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU) NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID-19). TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 051/2020-CPL/COGEC/SESA. Fundamento legal: §1° e Art. 4º da Lei Federal nº 
13.979/2020; Caput, Art. 4°, do Decreto Estadual n°1.375 (17/03/2020). AÇÃO 1056. FONTE 215. PRODOC: 300101.0005.1852.0091/2020. N/F 10664.

 
Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/09/20 às 14:35.

Impresso por Deivison Henrique Fortunato Moreira em 11/09/20 às 15:05.
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Governo do Estado do Amapá

Programação de Desembolso Orçamentária
Encerrado até Agosto 

Identif icação

UG Liquidante Documento Emissão

300301 - FES 2020PD02831 10/09/20
UG Pagadora Ordem Bancária Domicílio Bancário Origem
300301 - FES 001 - 3575 - 81795 - Conta  

Movimento
Favorecido Domicílio Bancário Destino

01449930000602 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICO LTDA. 001 - 3400 - 54941
Valor por Extenso Valor
Seiscentos e noventa e quatro mil e novecentos e treze reais e noventa e nove centavos 694.913,99

Deta lhamento

Nota Liquidação 2020NL01960

Tipo de Despesa
Nota de Empenho 2020NE01463
Credor 01449930000602 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICO LTDA.
Natureza 449052 - Equipamentos e Material Permanente 
Fonte 215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos - SUS/PANDEMIA COVID 19

Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO
Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa 000000 - Convênio não identificado
Contrato 00000000 - SEM CONTRATO
Domicílio Bancário Destino 001 - 3400 - 54941

Competência 09/2020
Processo 300101.0005.1852.0091/2020

I tens

Tipo Patrimonial Sub-item da Despesa Operação 
Patr imonial

Vinculação de 
Pagamento

Classificação 
Complementar

Valor

Equipamentos e 
Material Permanente 
- Bens Móveis

62 (Subitem 08) - 
APARELHOS, 
EQUIPAMENTOS E 
UTENSÍLIOS MÉDICOS, 
ODONTOLÓGICOS, 
LABORATORIAIS E 
HOSPITALARES (SICONFI)

13 - Pagamento da 
Obrigação

99 - Pagamento 
sem Consumo de 
Limite de Saque

694.913,99

Observação

PAGAMENTO DO (S)  DOCUMENTO (S)   CONFORME PROCESSO PARA  AQUISIÇÃO EMERGENCIAL  DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X, VISANDO 
ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU) NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID-19). TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 051/2020-CPL/COGEC/SESA. Fundamento legal: §1° e Art. 4º da Lei Federal nº 
13.979/2020; Caput, Art. 4°, do Decreto Estadual n°1.375 (17/03/2020). AÇÃO 1056. FONTE 215. PRODOC: 300101.0005.1852.0091/2020. N/F 10664.

 

______________________________________________________ ______________________________________________________

99724162249 - Juan Mendes Silva 24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA 

Ordenador de Despesas Gerência do NAF
Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/09/20 às 14:52. Impresso por Deivison Henrique Fortunato Moreira em 11/09/20 às 15:07.
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Governo do Estado do Amapá

Ordem Bancária Orçamentária
TIPO 32

Encerrado até Agosto 
Identif icação

UG Emitente Documento Emissão

300301 - FES 2020OB02643 14/09/20
UG Liquidante UG Pagadora
300301 - FES 300301 - FES
Valor por Extenso Valor
Seiscentos e noventa e quatro mil e novecentos e treze reais e noventa e nove centavos 694.913,99

Deta lhamento

Nota Liquidação 2020NL01960
Nota de Empenho 2020NE01463
Credor 01449930000602 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICO LTDA.
Natureza 449052 - Equipamentos e Material Permanente 

Fonte 215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos - SUS/PANDEMIA COVID 19
Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO
Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa 000000 - Convênio não identificado
Contrato 00000000 - SEM CONTRATO

Domicílio Bancário Origem 001 - 3575 - 81795 - FES COMBATE AO COVID -19 (Conta  Movimento)  - Conta  Movimento
Domicílio Bancário Destino 001 - 3400 - 54941
Competência 09/2020
Processo 300101.0005.1852.0091/2020

I tens

Tipo Patrimonial Sub-item da Despesa Operação 
Patr imonial

Vinculação de 
Pagamento

Classificação 
Complementar

Valor

Equipamentos e 
Material Permanente - 
Bens Móveis

62 (Subitem 08) - APARELHOS, 
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 
MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, 
LABORATORIAIS E HOSPITALARES 
(SICONFI)

13 - Pagamento da 
Obrigação

99 - Pagamento sem 
Consumo de Limite de 
Saque

694.913,99

Observação

PAGAMENTO DO (S)  DOCUMENTO (S)   CONFORME PROCESSO PARA  AQUISIÇÃO EMERGENCIAL  DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X, VISANDO 
ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE COVID IV - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU) NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID-19). TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 051/2020-CPL/COGEC/SESA. Fundamento legal: §1° e Art. 4º da Lei Federal nº 
13.979/2020; Caput, Art. 4°, do Decreto Estadual n°1.375 (17/03/2020). AÇÃO 1056. FONTE 215. PRODOC: 300101.0005.1852.0091/2020. N/F 10664.

Registro de Envio

UG Emitente 300301 Emissão 14/09/20
Documento 2020RE00428 Data de Envio 14/09/20
Status de Envio Enviado ao Banco Data de retorno -
Tipo de Pagamento Normal Retorno -

Programação de Desembolso

Documento 2020PD02831 Emissão 10/09/20 Data  de  
Programação

10/09/20

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 14/09/20 às 10:03. Impresso por Deivison Henrique Fortunato Moreira em 15/09/20 às 15:45.
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FES - FES NEO

DESPACHO

Em 18 de setembro de 2020

Documento Nº 0002.0321.1851.0008/2020

Interessado(s): FES COORD

Assunto: EMCAMINHAMENTO PARA ARQUIVAMENTO

Considerando o relatório circunstanciado anexado neste processo, nas páginas

223 a 226, informando o cumprimento das diligências proferidas no parecer jurídico Nº

58/2020-PAS/PGE/SESA.

Considerando a anexação dos documentos comprobatórios de todo processo

de pagamento relativo ao objeto previsto no contrato.

Encaminha-se este processo para a elaboração do termo de encerramento e

porterior arquivamento.

Atenciosamente.

DEIVISON HENRIQUE FORTUNATO MOREIRA

Cód. verificador: 18826644. Cód. CRC: 6441C1F
Documento assinado eletronicamente por DEIVISON HENRIQUE FORTUNATO MOREIRA em 18/09/2020 16:49,
conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



Outros anexos (em formato digital)
Projeto RX HU AQUISIÇÃO.docx
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