
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

SECRETARIA ADJUNTO DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 - SAEC

MEMORANDO Nº 300101.0005.2584.0052/2020 - SAEC/SESA

Macapá-AP, 16 de junho de 2020

A(o) GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

Assunto: COMPRA EMERGENCIAL E REGISTRO DE PREÇO PARA PROTOCOLO DE

TRATAMENTO DE COVID-19 EM ALDEIAS INDÍGENAS DO AP

Excelentíssimo Dr. Juan Mendes da Silva,

Secretário de Estado de Saúde.

Com base nas boas práticas e experiências bem exitosas no Brasil (p.ex. Piauí, Ceará) e em

outros países (por exemplo, na Espanha), e manifestações técnicas das autoridades locais

(por exemplo, Pareceres Técnicos No 002 e 003/2020-CEDEC/AP, Nota Informativa do

Ministério  da  Saúde  No  05/2020-DAF/SCTIE/MS),  recomendações  do  MP/AP  (p.ex.

Recomendação No 10/2020), e a criticidade da curva de contágio verificada no Amapá,

solicito a V. Excia. a instauração de dois processos de compra de medicamentos:

COMPRA  EMERGENCIAL  PARA  ELABORAÇÃO  DE  KITS  TRATAMENTO  DE

50 MIL INDÍGENAS:

Azitromicina 500 mg - 250.000 comprimidos Ivermectina 6 mg - 200.000 comprimidos.

COMPRA  POR  REGISTRO  DE  PREÇO  PARA  ELABORAÇÃO  DE  KITS

TRATAMENTO DE 50 MIL INDÍGENAS:



Azitromicina 500 mg - 250.000 comprimidos Ivermectina 6 mg - 200.000 comprimidos

Busca-se, com os dois processos, atender imediatamente 50 mil indígenas de aldeias do

Estado do Amapá, além de possibilitar reserva, através de registro de preço, para aquisição

de acordo com a necessidade, considerando as projeções de contágio.

MARACY LAURINDO DANTAS DOS SANTOS ANDRADE

MARACY LAURINDO DANTAS DOS SANTOS ANDRADE

Cód. verificador: 14600137. Cód. CRC: 15FB12B
Documento assinado eletronicamente por MARACY LAURINDO DANTAS DOS SANTOS ANDRADE em
16/06/2020 15:06, 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 04 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Interessado(s): SESA

Assunto: COMPRA EMERGENCIAL PARA ELABORAÇÃO DE KITS TRATAMENTO

DE 50 MIL INDÍGENAS

    Senhora Secretária;

   Autorizo a COMPRA EMERGENCIAL PARA ELABORAÇÃO DE

KITS TRATAMENTO DE 50 MIL INDÍGENAS: Azitromicina  500 mg -  250.000

comprimidos Ivermectina 6 mg - 200.000 comprimidos. COMPRA POR REGISTRO

DE  PREÇO  PARA  ELABORAÇÃO  DE  KITS  TRATAMENTO  DE  50  MIL

INDÍGENAS.

     Vale ressaltar que para que este tenha seu andamento faz-se necessário

envio a este Gabinete de Projeto Básico, deste modo solicito providências.

      Att;

JUAN MENDES DA SILVA

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

SECRETARIA DA SAÚDE)



Cód. verificador: 15263186. Cód. CRC: D3E8E66
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES DA SILVA, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO
AMAPÁ (GABINETE - GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE), em 04/07/2020 19:54, 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 ADJUNTO DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 - SAEC

DESPACHO

Em 07 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Interessado(s): GABINETE

Assunto: COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR KIT DE

TRATAMENTO PARA ATENDER 50 MIL INDÍGENAS E CIVÍS, CASOS POSITIVOS

COVID-19.

Senhor Secretároo, Juan.

 

Em atenção a solicitação da Secretária Adjunta de Enfrentamento à covid-19,

Senhora Maracy, onde socilita a compra  emergencial, segue o projeto básico para aquisição

emergencial de medicamentos para compor kit de tratamento para 50 mil indígenas e civis,

casos positivos de covid-19.Assim, segue o projeto básico, conforme solicitado peo Senhor

Secretário, para conhecimento e ratificação do projeto básico.

Assim, diante ao exposto, após ratificado o projeto básico no SIGSDOC, fazer

juntada do projeto básico assinado e posteriormente  encaminhar a  COGEC/SESA, para

acolhimento de propostas e posteriormente conclusão do processo de compras.    

MARACY LAURINDO DANTAS DOS SANTOS ANDRADE

Cód. verificador: 15345622. Cód. CRC: E7B44A4
Documento assinado eletronicamente por MARACY LAURINDO DANTAS DOS SANTOS ANDRADE em
07/07/2020 17:17, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador
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Aprovo o presente Projeto Básico, nos 

termos da Lei 13.979/2020. 

Em:  /  / 2020 

 
 
 

_____________________ 
JUAN MENDES DA SILVA 

 

 

 

 

PROJETO BÁSICO 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR KITS DE TRATAMENTO PARA 50 
MIL INDIGENAS E CIVIS, CASOS POSITIVOS DE COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MACAPÁ-AP 

2020 
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1. OBJETO 
 

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR KITS DE TRATAMENTO PARA 50 MIL 
INDIGENAS E CIVIS, CASOS POSITIVOS DE COVID-19, a fim de atender as necessidades das unidades 
assistenciais de saúde vinculadas a Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Amapá –SESA/AP que 
possuem leitos para atendimento de COVID-19 conforme condições, especificações e quantitativos constantes 
neste instrumento. 

 

2. JUSTIFICATIVA 
 

A medida tem como objetivo atender as demandas decorrentes da Pandemia da COVID-19 com base no 
Artigo 4º da Lei Federal nº 13.979/2020 e no Decreto nº 8.846, de 16 de março 2020, e suas alterações, ambas 
medidas do Governo Federal. 

 

A aquisição se dá com base na Lei Federal nº 13.979/2020, Art. 4º, onde se define que: 
 

‘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. 

 

Insta informar que os medicamentos constantes neste processo tem se mostrado eficazes no tratamento 
de formas graves do COVID19. Este tratamento está em consonância com a NOTA INFORMATIVA Nº 6/2020-
DAF/SCTIE/MS, a qual atualiza informações sobre o uso da Cloroquina como terapia adjuvante no tratamento 
de formas graves do COVID-19. 

Deve-se considerar que o Amapá já possui 26.437 casos confirmados e há um mês eram 12.773, ou seja, 
um aumento de mais de 206,97%. 

Deve-se considerar ainda, que o abastecimento regular de medicamento não previu a necessidade de 
alguns destes itens. 

3. GERENCIADOR DO CONTRATO 
 

A Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Amapá por intermédio da Secretaria Adjunto de 
Enfrentamento à COVID-19 (SAEC), exercerá o papel de gerenciador do presente instrumento, tendo em vista 
esta ser criada para gerenciar o combate à COVID-19 no Estado do Amapá. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E QUANTIDADES 
 

4.1. O objeto a ser fornecido deverá atender as especificações técnicas mínimas e quantidades constantes 
no Anexo I deste Projeto. 

4.2. Os quantitativos previstos neste instrumento foram definidos para o quantitativo de 50 
(cinquenta) mil tratamentos de indigenas e civis. 

4.3. Tabela do quantitativo: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTITDADE P.UNITÁRIO 

01 AZITROMICINA 500mg 250.000 
COMPRIMIDOS/CAPSULAS 

R$ 
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02 IVERMECTINA 6mg 200.000 
COMPRIMIDOS/CAPSULAS  

R$ 

 
 

4.4. Os objetos ofertados devem obedecer ao disposto na Lei 6.360/1976 e estar em consonância com a 
IN nº 03/2017 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. 

 

4.5. Os produtos a serem fornecidos deverão possuir REGISTRO em validade emitido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e atender as especificações técnicas mínimas e quantidades 
constantes. 

 

4.6. Os produtos devem estar de acordo com as normas sanitárias vigentes. 
 

5. METODOLOGIA PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO 
 

Adotar-se-á como critério de adjudicação o MENOR VALOR DO ITEM X MENOR PRAZO DE ENTREGA.  
 

6. DA NÃO APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 108/18 (ESTATUTO ESTADUAL DA 
MICROEMPRESA E EMPRESA, DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE E DO MICRO EMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL) 
 

O tratamento diferenciado para microempresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedor 
individual não será aplicado aos lotes deste certame, uma vez que os itens apresentam características 
semelhantes e necessitam ser fornecidos de forma ágil, ademais o histórico das licitações exclusivas (ou com 
cotas reservadas) realizadas pela SESA/AP resultaram em licitações desertas ou fracassadas para os certames 
da aquisição de itens para uso em saúde. 

 
Além disso, a criação de cotas reservadas tornaria mais oneroso o trabalho da Administração Pública, sob 

o aspecto da utilização de recursos humanos e da dificuldade de controle, de modo que poderia colocar em 
risco a economia de escala e a celeridade processual, comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa 
para a Administração, bem como representaria prejuízo ao conjunto do objeto em virtude da variedade de 
fornecedores. Somado a isto já se obteve em processos da SESA/AP itens com diferença percentual de cerca de 
40% a mais em um mesmo item adjudicado por empresas diferentes, em virtude da cota reservada. 

 
Tal exceção quanto a não aplicação do tratamento diferenciado de ME e EPP nos processos de Aquisição 

de materiais para uso em saúde desta secretaria encontra guarida no inciso II, art. 22 da Lei Complementar 
Estadual nº 108/2018 e inciso III do art. 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

7. DA VALIDADE DO CONTRATO 
 

7.1. O prazo de validade do contrato será de até 6 meses. 
 

7.2. O Contrato estará vigente até que se tenha consumido todo o quantitativo registrado e/ou até sua 
entrega total e/ou ainda até o termo final do prazo de sua validade, prevalecendo o que ocorrer primeiro. 

 

8. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 
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8.1. Durante o fornecimento do objeto deste Projeto Básico será exigido que a empresa fornecedora 
mantenha-se em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como com todas as condições de 
habilitação para a contratação com a Administração Pública, referentes às regularidades perante as 
Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao FGTS e ao Ministério do Trabalho (CNDT); 

 

8.2. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e 
prazos compatíveis com o objeto deste instrumento, por meio da apresentação de atestados de 
capacidade técnica fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, no qual conste o 
fornecimento de um dos itens deste processo; 

 

8.3. Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional competente, em plena validade, 
se for o caso; 

 

8.4. Certificado de Autorização Especial – (AE), da sede da licitante, expedida pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA, para medicamentos sujeitos a controle especial, nos termos da Portaria 
SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1988 quando necessário; 

 

8.5. Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) , expedida pelo órgão competente Estadual ou 
Municipal de Vigilância Sanitária da sede do licitante, conforme disposto no art. 50 da lei nº 6.360/1976; 

 

8.6. Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual ou Municipal, da sede 
do Licitante, consoante ao disposto no art. 51 da lei nº 6.360/1976. 

 

9. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

As despesas decorrentes da contratação do objeto deste instrumento ocorrerão na Fonte 215, Programa 
000829- Emergência em saúde pública- COVID-19, Ação 2624 Assistência Farmacêutica e Elementos de 
Despesas 339030 material de consumo, constarão nos respectivos contratos e notas de empenho, quando da 
efetiva contratação, observado as condições estabelecidas no processo licitatório. 

 

10. DA PROPOSTA 
 

10.1. A proposta das empresas deverá conter a descrição do produto, a marca, o fabricante, tipo de 
embalagem, número do registro do Ministério da Saúde e quando necessário certificado do INMETRO em 
caso de certificação compulsória (podendo ser a impressão atualizada do site). A proposta deverá fazer 
referência ao número do item correspondente no edital; 

 

10.2. O licitante deverá enviar bula, manual, folder ou prospecto dos objetos arrematados devidamente 
identificados anexos à proposta, que deverá ser enviada preferencialmente no e-mail ncp.sesa@gmail.com  
e cogec.licitacao@saude.ap.gov.br, para avaliação de conformidade técnica; 

 

10.3. Deverá ser entregue junto com a proposta a comprovação do registro do item no Ministério da 
Saúde, podendo ser o certificado do Registro do Ministério da Saúde ou a impressão atualizada constando 
data e hora da impressão do site da ANVISA, contendo os detalhes do produto. Em caso de registro 
vencido, o fornecedor deverá apresentar as Certidões de Registro vencidas acompanhadas dos respectivos 
pedidos de revalidação, para averiguação do prazo previsto no art. 8º do Decreto Federal nº 8.077/13. O 
número de registro do produto deve fazer referência ao número do item correspondente no Projeto 
Básico; 

10.4. Tratando-se de produtos dispensados de registro, que figurem em relações elaboradas pela ANVISA, 

mailto:%20ncp.sesa@gmail.com%20%20e%20cogec.licitacao@saude.ap.gov.br,
mailto:%20ncp.sesa@gmail.com%20%20e%20cogec.licitacao@saude.ap.gov.br,
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conforme previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 8.077/13, deverão ser apresentados o cadastramento 
ou a comprovação de dispensa. O certificado de dispensa de registro do produto deve fazer referência ao 
número do item correspondente no projeto básico. 
 
10.5. Caso a equipe técnica julgue necessário poderá solicitar outros documentos de ordem técnica. 

 

11. DA AMOSTRA 
 

11.1. Caso a equipe técnica julgue necessário, será solicitada amostra física à empresa arrematante 
visando balizar a análise e o parecer definitivo; 

 

11.2. Os licitantes, quando solicitados, deverão apresentar amostras, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, na Secretaria de Estado de Saúde, Coordenadoria de Gestão de Compras-COGEC, localizada na 
Avenida Fab, 69, Santa Rita, CEP: 68.901-259, Macapá-AP, no horário das 08h às 12h. O prazo poderá ser 
prorrogado desde que seja feita solicitação devidamente justificada pelo licitante e aceita pela 
Administração. 

 

11.3. O prazo acima se faz necessário em virtude da necessidade de suprir a rede em tempo hábil em meio 
a Pandemia. 

 

11.4. A amostra deverá ser entregue em sua embalagem original de fabricação e apresentação; 
 

11.5. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante, dispor na embalagem de 
informações quanto às suas características, tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do 
produto, marca; 

 

11.6. As amostras serão analisadas pela equipe técnica da COASF/SESA, estes procederão à análise das 
mesmas, a fim de verificar a compatibilidade dos produtos ofertados com as especificações deste Projeto 
Básico; 

 

11.7. O licitante que não apresentar a referida amostra no prazo estabelecido ou sendo a mesma 
incompatível terá a oferta do lote desconsiderada para efeito de julgamento; 

 

11.8. A apresentação das amostras poderá ser dispensada, a critério da equipe técnica nos seguintes 
casos: 

 

11.8.1. Os produtos ofertados pelos licitantes já tiverem sido analisados e aprovados pela equipe 
técnica; 
 
11.8.2. As informações relativas às marcas, referências, materiais promocionais, catálogos etc.,  
permitam à comissão responsável pela avaliação das amostras verificar a compatibilidade dos 
produtos ofertados com as especificações contidas neste Projeto Básico. 

 

11.9. Será rejeitada a amostra que: 
 

11.9.1. Não apresentar as características físico-químicas do produto, conforme descrito neste 
Projeto Básico; 
 
11.9.2. For de qualidade inferior em relação às especificações constantes da proposta; 
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11.9.3. Não corresponder à composição, medidas, forma de embalagem produto; 

 
11.9.4. Não apresentar regularidade sanitária, conforme legislação vigente; e 

 

11.9.5. Não for entregue em sua embalagem original de fabricação e apresentação. 
 

11.10. Os produtos apresentados como amostras poderão ser abertos, conectados a equipamentos e 
submetidos aos testes necessários; 

 

11.11. Os produtos apresentados como amostras serão devolvidos ao licitante no estado em que se 
encontrarem ao final da avaliação; 

 

11.12. Enquanto não expirado o prazo para entrega da amostra, a licitante poderá substituir ou efetuar 
ajustes e modificações no produto apresentado; 

 

11.13. A amostra deverá ser devidamente identificada com o nome do licitante, dispor na embalagem de 
informações quanto às suas características, tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do 
produto, marca; 

 

11.14. As amostras serão analisadas pela equipe técnica designada, que procederá à análise das 
mesmas, a fim de verificar a compatibilidade dos produtos ofertados com as especificações do Projeto 
Básico e a utilidade do objeto para seu propósito; 

 

11.15. O licitante que não apresentar a referida amostra no prazo estabelecido ou sendo a mesma 
incompatível terá a proposta desconsiderada para efeito de julgamento; 

 

11.16. A amostra apresentada pelo licitante vencedor do item poderá ficar provisoriamente retida para 
exame de conformidade com o material entregue quando do fornecimento; 

 

11.17. As amostras retidas estarão à disposição dos licitantes, que deverão recebê-las na COGEC, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis. Decorrido esse prazo a SESA estará tacitamente autorizada pelo 
licitante a promover o destino que lhe aprouver. 

 

12. CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO 
 

12.1. O objeto será recebido de acordo com as quantidades, características, especificações e condições 
estabelecidas neste instrumento. 

 

12.2. As especificações técnicas definidas neste Projeto Básico constarão na nota de empenho. 
 

12.3. O recebimento provisório consistirá na comparação entre as características, especificações técnicas 
do objeto e quantidades de acordo com a Nota Fiscal/Fatura sendo comparado com a nota de empenho. 

 

12.4. O recebimento definitivo consistirá na comparação entre as características e especificações técnica 
do material e o folder/prospecto apresentado pelo fornecedor no momento da proposta, a ser avaliada 
comissão de recebimento, nomeada pela Administração contratante, assim procedendo com a verificação 
da qualidade do objeto e consequente aceitação. 
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12.5. Apresentar documentação fiscal em três vias, com os números dos lotes especificados por 
quantidade de cada produto entregue, especificando marca, fabricante, modelo, procedência, prazo de 
garantia/validade, preço unitário e preço total. 

12.6. A(s) Nota(s) de Empenho e/ou Ordem de Fornecimento deverá(ão) vir em anexo à(s) Nota(s) 
Fiscal(is) no ato da entrega do(s) produto(s) no almoxarifado, sob pena de devolução do mesmo 
pela Contratante; 

 

12.7. Os produtos devem ser entregues com prazo de validade não inferior 75% de sua validade quando 
contados da data de fabricação, para itens com validade definida. 

 

12.8. Os produtos deverão ser entregues em embalagem individual, original, em perfeito estado, sem 
sinais de violação, sem aderência ao produto, sem umidade, sem inadequação de conteúdo, identificados, 
nas condições de temperatura exigida em rótulo e com o número de registro da ANVISA ou Registro do 
Ministério da Saúde. 

 

12.9. Todos os itens nacionais ou importados devem ter constado, nos rótulos, bulas ou manual de 
instruções, todas as informações em língua portuguesa; 

 

12.10. As embalagens externas devem apresentar as condições corretas de armazenamento do produto 
(temperatura, umidade, empilhamento, etc.). 

 

12.11. As embalagens primárias individuais dos produtos devem apresentar o número do lote, data de 
fabricação, prazo de validade, nome do responsável técnico, número do acondicionamento, dentre outros. 

 

12.12. Produtos que possuem certificação compulsória do INMETRO ou que tiver este deverão ser 
entregues juntamente com a cópia da comprovação de certificação e o produto deverá apresentar o selo 
do INMETRO. 

 

12.13. O transporte não pode ser realizado concomitantemente com produtos químicos, saneantes, 
inseticidas, óleos, tintas, alimentos in natura, etc.; 

 

12.14. A contratada deverá observar que a transportadora dos itens deve ser autorizada para tal 
finalidade e que a mesma cumpra as normas técnicas relacionadas ao transporte dos produtos; 

 

12.15. Tratando-se de produtos dispensados de registro, que figurem em relações elaboradas pela 
ANVISA, conforme previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 8.077/13, deverão apresentar a cópia do 
Certificado de Dispensa de Registro do produto emitido pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária e 
apresentar em sua embalagem os dizeres "DECLARADO ISENTO DE REGISTRO PELO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE"; 

 

12.16. Os materiais deverão ser transportados e entregues, devidamente acondicionados na 
temperatura exigida por seu fabricante, sob pena de devolução dos mesmos pelo Contratante; 

 

12.17. No momento da descarga do material, o mesmo deverá ser separado, organizado e conferido pela 
contratada junto com a comissão de recebimento, havendo, se necessário, a abertura das caixas, para 
melhor conferência. Não será aceito entrega pelo correio. 

 

12.18. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93, o objeto deste instrumento será 
recebido, mediante recibo, da seguinte forma: 



Fl:  

Rubrica:   

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

SECRETARIA ADJUNTO DE ENFRETAMENTO À COVID-19 

SECRETARIA ADJUNTA DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 - SAEC 8 

 

 

 

12.18.1. Provisoriamente: para efeito de posterior verificação da conformidade do material com 
suas especificações e quantidades; 
 
12.18.2. Definitivamente: após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 
aceitação. Se durante o uso do material a equipe técnica relatar má qualidade do produto e a equipe 
de avaliação técnica confirmar o fato, o material poderá ser devolvido. 

 

12.18.3. Durante o prazo de garantia, a empresa obriga-se a substituir ou reparar, às suas expensas, 
qualquer objeto que apresente defeito que não seja decorrente do desgaste natural ou do mau uso 
realizando a substituição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis; 

 

12.18.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades. 

 

13. PRAZO E LOCAIS PARA ENTREGA E RECEBIMENTO 
 

13.1. O objeto deste instrumento deverá ser entregue em até 72 (setenta e duas) horas úteis, contados 
da assinatura do contrato, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Projeto Básico; 

 

13.2. O prazo acima se faz necessário em virtude da necessidade de suprir a rede em tempo hábil em 
meio a Pandemia. 

 

13.3. A Empresa deverá fazer a entrega do objeto, em perfeitas condições de uso, na Central de 
Abastecimento Farmacêutico-CAF, Endereço: Rodovia BR 156, km 0, número 353, São Lázaro, CEP: 68908-
440, acompanhados das respectivas Notas Fiscais, em dias de expediente normal, de segunda a sexta-feira, 
no horário das 08h00 às 12h00min, 14:00 às 18:00, conforme agendamento prévio no e- mail 
caf@saude.ap.gov.br. 

 

13.4. As despesas necessárias, tais como frete, seguros, carga e descarga, etc. ficam sob 
responsabilidade da contratada; 

 

13.5. Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de conformidade 
emitido pela Comissão de Recebimento, no prazo de 05 (cinco) dias; 

 

13.6. No caso de constatação de não conformidade, a data efetiva da entrega será a da regularização 
total da(s) pendência(s); 

 

13.7. Recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil e nem ético- 
profissional da contratada pelos prejuízos resultantes da inobservância das obrigações assumidas. 

 

14. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 

14.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a entrega dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao 
fornecimento e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados; 

 

mailto:caf@saude.ap.gov.br
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14.2. Todas as ocorrências serão registradas, gerando relatório que será enviado aos fiscais do 
contrato e conforme avaliação destes poderá gerar em penalizações de acordo com as legislações vigentes 
e desclassificação do fornecedor em processos futuros da SESA. 

 

14.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da administração 
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 

14.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou 
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

14.5. Durante o período de fornecimento do objeto, a Empresa poderá manter preposto, aceito pela 
Administração contratante, para representá-la sempre que for necessário. 

 

15. TERMO DE CONTRATO 
 

15.1. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por contrato ou instrumento 
hábil, emitido após autorização de compra. 

 

15.2. O contrato decorrente deste instrumento deverá ser assinado no prazo de validade deste. 
 

15.3. O contrato decorrente poderá ser alterado, observado o disposto no art. 65 da lei nº 8.666/1993. 
 

15.4. Aplicar-se-á ao futuro contrato os mandamentos da lei nº 8.666/93, a legislação de proteção e 
defesa do consumidor, os preceitos de direito público e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as disposições do direito privado. 

 

15.5. Os termos do futuro contrato vincular-se-ão estritamente as regras deste Projeto Básico, do 
Edital e seus anexos, e, ao conteúdo da proposta do licitante vencedor. 

 

15.6. O fornecedor beneficiário do Contrato, ao ser regularmente convocado para assinar o 
instrumento contratual, deverá comparecer à Secretária Estadual de Saúde do Amapá SESA/AP no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação de penalidades e cancelamento dos preços 
registrados. 

 

16. RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO 
 

16.1. A Administração convocará oficialmente a empresa, durante a validade da sua proposta para, no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas úteis, aceitar e retirar a nota de empenho, sob pena de decair o 
direito à contratação; 

 

16.2. O prazo acima se faz necessário em virtude da necessidade de suprir a rede em tempo hábil em 
meio a Pandemia. 

 

16.3. O prazo da convocação não poderá ser prorrogado, em virtude de o material adquirido ser para 
enfrentamento da pandemia o que se faz necessário ser entregue imediatamente. 

 

16.4. A recusa injustificada do adjudicatário em receber a Nota de Empenho implicará no 
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descumprimento total do compromisso assumido, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 
 

16.5. O fornecedor será informado da ordem de fornecimento, nota de empenho e contrato 
através do e-mail coasfses@saude.ap.gov.br no e-mail informado no momento da assinatura do 
Contrato, sendo de responsabilidade da contratada acompanhar o recebimento da ordem de 
fornecimento no e-mail informado. 

 

17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

17.1. O pagamento será efetuado por meio do Fundo Estadual de Saúde-FES, imediatamente, após 
entregue e aceito definitivamente a totalidade do objeto, mediante o processamento normal de liquidação 
e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP); 

 

17.2. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa a(s) 
Nota(s) Fiscal (is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) regularmente fornecido(s) acompanhado(s) dos 
documentos de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do 
Trabalho (CNDT), junto à administração contratante, para sua devida certificação, conforme disposto no 
Artigo 29 da Lei 8.666/93 e no Art. 7º do Decreto Estadual nº 1278, de 17 de fevereiro de 2011; 

 

17.3. O pagamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, na entidade 
bancária indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, assim 
como os números da respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

 

17.4. Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados na Nota de Empenho, sem o que, 
não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, será estabelecido um prazo de 01 (um) 
a 03 (três) dias úteis para a contratada fazer a substituição; 

 

17.5. A Administração reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a 
serem pagas, qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada 
durante o fornecimento do objeto; 

 

17.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere 
direito ao pleito de reajustamento ou correção monetária do valor inicial. 

 

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

18.1. Proceder à entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes neste Projeto Básico; 

 

18.2. Responsabilizar-se pelo perfeito estado do objeto até a entrega definitiva; 
 

18.3. Cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao transporte dos produtos, 
responsabilizando-se pela qualidade das embalagens que acondicionam o produto; 

 

18.4. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do objeto 
fornecido, informações sobre o produto, laudos técnicos de análise de produtos, e outras a qualquer tempo 
e/ou fases do procedimento licitatório; 
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18.5. Repor ou substituir, às suas expensas, os produtos com avarias, ou que não correspondam com o 
solicitado neste Projeto Básico, imediatamente, contados da notificação que lhe for entregue; 

 

18.6. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que incidam ou 
venham a incidir sobre a aquisição do objeto e apresentar os respectivos comprovantes, quando 
solicitados pela Administração; 

 

18.7. Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais inclusive carga e descarga, 
até o local indicado no item 13.3 deste Projeto; 

 

18.8. Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais que não 
estejam de acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento, ficando certo que, em 
nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades pactuadas; 

 

18.9. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Administração 
contratante; 

 

18.10. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do objeto 
fornecido; 

 

18.11. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou a terceiros 
em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, quando esses tenham sido 
ocasionados por seus empregados durante a entrega do objeto, independentemente de outras cominações 
contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

 

18.12. Comunicar à Administração qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao 
fornecimento do objeto e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

 

18.13. Manter, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com todas as obrigações assumidas, e 
as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação; 

 

18.14. Não transferir as obrigações assumidas, nem subcontratar terceiros, por qualquer forma, nem 
mesmo parcialmente, as obrigações qualquer das prestações a que está obrigada, exceto quando 
devidamente autorizada pela Administração contratante; 

 

18.15. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados 
quando do fornecimento dos materiais ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da 
Administração contratante; 

 

18.16. Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas 
ao fornecimento do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

 

18.17. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 
do Processo Licitatório; 
 
18.18. A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, 
não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração contratante, nem poderá onerar os 
materiais objeto deste Projeto, razão pela qual a licitante renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, 
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ativa ou passiva, com a Contratante; 
 

18.19. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que 
sejam compatíveis com o regime de direito público. 

 

19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

19.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Projeto Básico; 
 

19.2. Verificar minuciosamente a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes neste instrumento e na proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivo; 

 

19.3. Proceder ao pagamento do objeto regularmente fornecido, no prazo e condições previstas neste 
Projeto Básico; 

 

19.4. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações 
exigidas; 

 

19.5. Proporcionar as facilidades necessárias para que a CONTRATADA possa fornecer o objeto deste 
Projeto dentro das normas estabelecidas; 

 

19.6. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 
representante da empresa; 

 

19.7. Designar servidor para recebimento e atesto do fornecimento; 
 

19.8. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 
no objeto fornecido, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

 

19.9. Fiscalizar como lhe aprouver o fornecimento e a entrega dos materiais, através de 
comissão/servidor designado nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

20.1. Estarão sujeitas às penalidades administrativas previstas na Lei n.º 13.979/2020 e 
subsidiariamente, na Lei n.º 8666/93, a licitante e/ou contratada que: 

 

20.1.1. Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, não 
aceitar ou retirar a nota de empenho/Termo de Contrato; 
 
20.1.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

 
20.1.3. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

 
20.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 
20.1.5. Não mantiver a proposta; 
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20.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

 
20.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

 
20.1.8. Fizer declaração falsa; 

 
20.1.9. Cometer fraude fiscal. 

 

20.2. A licitante e/ou contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 
ficará sujeita, sem prejuízo das demais cominações legais, às seguintes sanções: 

 

20.2.1. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado na 
entrega dos materiais, até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela 
inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos. Uma vez comunicados 
oficialmente, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
 
20.2.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no 
caso de recusa injustificada em assinar o contrato ou deixar de entregar a documentação exigida 
no ato de sua assinatura; 

 
20.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 
inexecução total do objeto; 

 
20.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 
até dois anos; 

 
20.2.5. Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o consequente 
descredenciamento do Cadastro Central de Fornecedores do Estado do Amapá, pelo prazo de até 
cinco anos; 

 
20.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 
a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

 

20.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e 
os profissionais que: 

 

20.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
 
20.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 
20.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
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20.3.4. As sanções previstas nas alíneas a, e, f e g do subitem 19.2 poderão ser aplicadas à empresa 
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 

 

20.3.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei 
n.º 12.846/13 (Lei Anticorrupção), no que couber, e, ainda, o procedimento previsto na Lei nº 
8.666/93 e na Lei nº 9.784/99; 

 

20.4. A aplicação das penalidades é de competência dos respectivos órgãos contratantes, devendo tais 
ocorrências serem informadas aos setores/órgão competentes; 

 

20.5. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade 
competente, deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de 
comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades 
constatadas; 

 

20.6. As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da Administração, a 
rescisão unilateral do contrato. 

 

21. ESTIMATIVA DE CUSTOS 
 

A estimativa de custo para aquisição do presente objeto, dar-se-a conforme se extrair da pesquisa de 
mercado elaborada pelo Núcleo de Cotação da Coordenadoria de Gestão de Compras- COGEC/SESA, que 
indicará a média dos preços praticados entre os fornecedores do ramo e a Administração Pública. 

 
Macapá - AP, 07 de julho de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MARACY LAURINDO DANTAS DOS SANTOS ANDRADE 
Secretária Adjunta de Enfrentamento a COVID-19 
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ANEXO II- MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO Nº  /2020 – SESA/AP 

PROCESSO Nº   /2020-SESA/AP 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - GEA, POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE – SESA, COMO CONTRATANTE E A 
EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, COMO 
CONTRATADA; PARA OS FINS ABAIXO 
DECLARADOS. 

 

 

Pelo presente instrumento, de um lado, o ESTADO DO AMAPÁ, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (SESA), inscrita no CNPJ (MF) nº 23.086.176/0001-03, situada na Av. FAB,  69, 
Centro, CEP 68900-073 – Macapá/AP), neste ato representada pelo Secretário de Estado da Saúde, Sr. JUAN MENDES DA 
SILVA, brasileiro, Carteira de Identidade nº XXXXXXXX-ÓRGÃO/UF, CPF(MF) nº XXX.XXX.XXX-XX, nomeado pelo Decreto nº 
1.722, de 13 de maio de 2020, publicado no DOE/AP nº 7166, de 13 de maio de 2020, residente e domiciliado na 
XXXXXXXXXXXXX, nº XXXXX,  Central,  CEP:  XX.XXX-XXX – CIDADE/UF,  doravante  denominado  CONTRATANTE  e  de  
outro  lado,  a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  inscrita  no  CNPJ (MF) nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX ,  com  sede na 
XXXXXXXXXX,Nº , CEP XX.XXX-XXX– ESTADO/UF,  neste ato representada por XXXXXXXXXXXXXXX, portador   da      
Carteira      de   Identidade  nº XXXXXXXXXXXX – ÓRGÃO EMISSOR/UF e CPF (MF) nº XXX.XXX.XXX-XX,  doravante  
denominada  CONTRATADA,  resolvem  de comum acordo e na melhor forma de direito celebrar o presente CONTRATO, 
mediante as cláusulas e condições a seguir: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL  
 

1.1 Este contrato possui como base o Artigo 4º da Lei Federal nº 13.979/2020, Decreto nº 8.846, de 16 de março 2020 e suas 
alterações ambas medidas do Governo Federal. 

 

A aquisição se dá com base na Lei 8.666/1999, Art. 24, inciso IV, onde se define que: 
 

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

 

Insta informar que os medicamentos constantes neste processo são necessários para atendimento conforme o Plano 
Terapêutico e Medidas de Suporte ao Covid-19 estabelecido pela Gerência de Farmácia Clínica-GEFAC da Coordenadoria de 
Assistência Farmacêutica-COASF da Secretária de Estado de Saúde do Estado do Amapá-SESA/AP. Este O plano terapêutico 
está em consonância com a NOTA INFORMATIVA Nº 6/2020-DAF/SCTIE/MS, a qual atualiza informações sobre o uso da 
Cloroquina como terapia adjuvante no tratamento de formas graves do COVID-19; 
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 CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO  
 

2.1 Aquisição Emergencial para Elaboração de Kits de Tratamento para Casos Positivos de COVID-19, a fim de atender as 
necessidades das unidades assistenciais de saúde vinculadas a Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Amapá –
SESA/AP que possuem leitos para atendimento de COVID-19 conforme condições, especificações e quantitativos constantes 
neste instrumento. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 
TOTAL DE 
UNIDADES 

1 Azitromicina 500mg 
Comprimido 

500mg 
250.000 

2 Ivermectina 6mg Comprimido 6mg 200.000 

    

    

    

    

 

  CLÁUSULA TERCEIRA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PREÇO  

 
3.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto deste instrumento ocorrerão no Programa: 000829- Emergência em 
saúde pública - COVID-19, Ação 2624 Assistência Farmacêutica e Elementos de Despesas 339030 material de consumo. 
3.2 O valor do presente  contrato  é de R$ XXXXXXXXXXXXXX. 
3.3 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto,  
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxas de 
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
 

   CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO  
 

4.1 O pagamento será efetuado por meio do Fundo Estadual de Saúde-FES, imediatamente, após entregue e aceito 
definitivamente a totalidade do objeto, mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros 
pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP); 
4.2 É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa a(s) Nota(s) Fiscal (is)/Fatura(s) 
referente(s) ao(s) objeto(s) regularmente fornecido(s) acompanhado(s) dos documentos de regularidade perante a Fazenda 
Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT), junto à administração contratante, para sua 
devida certificação, conforme disposto no Artigo 29 da Lei 8.666/93 e no Art. 7º do Decreto Estadual nº 1278, de 17 de fevereiro 
de 2011; 
4.3 O pagamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, na entidade bancária indicada na proposta, 
cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, assim como os números da respectiva agência e da conta 
corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 
4.4 Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados na Nota de Empenho, sem o que, não será liberado o 
respectivo pagamento. Em caso de divergência, será estabelecido um prazo de 01(um) a 03(três) dias úteis para a contratada 
fazer a substituição; 
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4.5 A Administração reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a serem pagas, qualquer 
débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada durante o fornecimento do objeto; 
4.6 Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for 
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento ou correção monetária 
do valor inicial. 
 

     CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO MATERIAL E PRAZO  
 

5.1 A empresa deverá fazer a entrega do objeto, em perfeitas condições de uso, na Central de Abastecimento Farmacêutico- 
CAF, Endereço: Rodovia BR 156, km 0, número 353, São Lázaro, CEP: 68908-440, acompanhados das respectivas Notas 
Fiscais, em dias de expediente normal, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00 às 12h00min, 14:00 às 18:00, conforme 
agendamento prévio no e-mail caf@saude.ap.gov.br. 
5.2 O objeto será recebido de acordo com as quantidades, características, especificações e condições estabelecidas neste 
instrumento; 
5.3 As especificações técnicas definidas neste Projeto Básico constarão na nota de empenho; 
5.4 O recebimento provisório consistirá na comparação entre as características, especificações técnicas do objeto e 
quantidades de acordo com a Nota Fiscal/Fatura sendo comparado com a nota de empenho. 
5.5 O recebimento definitivo consistirá na comparação entre as características e especificações técnica do material e o folder / 
prospecto apresentado pelo fornecedor no momento da proposta, a ser avaliada comissão de recebimento, nomeada pela 
Administração contratante, assim procedendo com a verificação da qualidade do objeto e consequente aceitação; 
5.6 Apresentar documentação fiscal em três vias, com os números dos lotes especificados por quantidade de cada produto 
entregue, especificando marca, fabricante, modelo, procedência, prazo de garantia/validade, preço unitário e preço total; 
5.7 A(s) Nota(s) de Empenho e/o Ordem de Fornecimento deverá(ão) vir em anexo à(s) Nota(s) /fiscal(is) no ato da 
entrega do(s) produto(s) no almoxarifado, sob pena de devolução do mesmo pelo Contratante; 
5.8 Os produtos devem ser entregues com prazo de validade não inferior 75% de sua validade quando contados da data de 
fabricação, para itens com validade definida; 
5.9 Os produtos deverão ser entregues em embalagem individual, original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem 
aderência ao produto, sem umidade, sem inadequação de conteúdo, identificados, nas condições de temperatura exigida em 
rótulo, e com o número de registro da ANVISA/ Registro do Ministério da Saúde; 
5.10 Todos os itens nacionais ou importados devem ter constado, nos rótulos, bulas ou manual de instruções, todas as 
informações em língua portuguesa; 
5.11 As embalagens externas devem apresentar as condições corretas de armazenamento do produto (temperatura, umidade, 
empilhamento, etc.); 
5.12 As embalagens primárias individuais dos produtos devem apresentar o número do lote, data de fabricação, prazo de 
validade, nome do responsável técnico, número do acondicionamento, dentre outros; 
5.13 Produtos que possuem certificação compulsória do INMETRO ou que tiver este deverão ser entregues juntamente com a 
cópia da comprovação de certificação e o produto deverá apresentar o selo do INMETRO; 
5.14 O transporte não pode ser realizado concomitantemente com produtos químicos, saneantes, inseticidas, óleos, tintas, 
alimentos in natura, etc.; 
5.15 A contratada deverá observar que a transportadora dos itens deve ser autorizada para tal finalidade e que a mesma 
cumpra as normas técnicas relacionadas ao transporte dos produtos; 
5.16 Tratando-se de produtos dispensados de registro, que figurem em relações elaboradas pela ANVISA, conforme previsto 
na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 8.077/13, deverão apresentar a cópia do Certificado de Dispensa de Registro do produto 
emitido pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária e apresentar em sua embalagem os dizeres "DECLARADO ISENTO DE 
REGISTRO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE"; 
5.17 Os materiais deverão ser transportados e entregues, devidamente acondicionados na temperatura exigida por seu 
fabricante, sob pena de devolução dos mesmos pelo Contratante; 
5.18 No momento da descarga do material, o mesmo deverá ser separado, organizado e conferido pela contratada 
junto com a comissão de recebimento, havendo se necessário a abertura das caixas, para melhor conferência. Não 
será aceito entrega pelo correio. 

mailto:caf@saude.ap.gov.br
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5.19 Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93, o objeto deste Projeto Básico será recebido, mediante 
recibo, da seguinte forma: 
5.19.1 Provisoriamente: para efeito de posterior verificação da conformidade do material com suas especificações e 
quantidades; 
5.19.2 Definitivamente: após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. Se durante o uso 
do material a equipe técnica relatar má qualidade do produto e a equipe de avaliação técnica confirmar o fato, o material poderá 
ser devolvido. 
5.20 Durante o prazo de garantia, a empresa obriga-se a substituir ou reparar, às suas expensas, qualquer objeto que 
apresente defeito que não seja decorrente do desgaste natural ou do mau uso realizando a substituição no prazo máximo de 
sete (sete) dias úteis; 
5.21 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste 
Projeto Básico e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até cinco (cinco) dias úteis, a contar da notificação da 
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

 

     CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

6.1 Proceder à entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Projeto 
Básico; 
6.2 Responsabilizar-se pelo perfeito estado do objeto até a entrega definitiva; 
6.3 Cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao transporte dos produtos, responsabilizando-se pela qualidade 
das embalagens que acondicionam o produto; 
6.4 Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do objeto fornecido, informações sobre o 
produto, laudos técnicos de análise de produtos, e outras a qualquer tempo e/ou fases do procedimento licitatório; 
6.5 Repor ou substituir, às suas expensas, os produtos com avarias, ou que não correspondam com o solicitado neste Projeto 
Básico, imediatamente, contados da notificação que lhe for entregue; 
6.6 Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que incidam ou venham a incidir sobre a 
aquisição do objeto e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pela Administração; 
6.7 Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais inclusive carga e descarga, até o local indicado no 
Anexo III do Projeto Básico; 
6.8 Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais que não estejam de acordo com as 
condições estabelecidas no presente instrumento, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das 
responsabilidades pactuadas; 
6.9 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Administração contratante; 6.10Apresentar, 
sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do objeto fornecido; 
6.11 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou a terceiros em razão de ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante 
a entrega do objeto, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
6.12 Comunicar à Administração qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao fornecimento do objeto e prestar os 
esclarecimentos julgados necessários; 
6.13 Manter, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com todas as obrigações assumidas, e as condições de 
habilitação e qualificação exigidas para a contratação; 
6.14 Não transferir as obrigações assumidas, nem subcontratar terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações qualquer das prestações a que está obrigada, exceto quando devidamente autorizada pela Administração 
contratante; 
6.15 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de 
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento dos materiais ou em 
conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da Administração contratante; 
6.16 Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do 
objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 
6.17 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do Processo Licitatório;  
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6.18 A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a 
responsabilidade por seu pagamento à Administração contratante, nem poderá onerar os materiais objeto deste instrumento, 
razão pela qual a Empresa renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante; 
6.19 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público. 

 

     CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 

7.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Projeto Básico; 
7.2 Verificar minuciosamente a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes neste 
instrumento e na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
7.3 Proceder ao pagamento do objeto regularmente fornecido, no prazo e condições previstas neste Projeto Básico; 
7.4 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações exigidas; 
7.5 Proporcionar as facilidades necessárias para que a CONTRATADA possa fornecer o objeto deste contrato dentro das 
normas estabelecidas; 
7.6 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da empresa; 
7.7 Designar servidor para recebimento e atesto do fornecimento; 
7.8 Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, 
para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
7.9 Fiscalizar como lhe aprouver o fornecimento e a entrega dos materiais, através de comissão/servidor designado nos 
termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

     CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA CONTRATUAL E VALIDADE DO OBJETO  
 

8.1 Pelo valor estimado dos itens da licitação, fica dispensada a garantia contratual. 
8.2 Os materiais devem ter a validade mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do prazo da validade total, a contar da data 
de fabricação, conforme estabelecido no Projeto Básico. 
8.3 Caso o(s) produto(s) perca(m) características ou deteriorem-se, e, estando este(s) dentro do prazo de validade, assim 
como as condições normais de estocagem, uso e manuseio, deverão ser substituídos imediatamente, contados a partir da 
comunicação formal, ficando por conta e ônus da CONTRATADA todas as despesas decorrentes para a efetivação da 
substituição. 

 

     CLÁUSULA NONA – DOS ÔNUS FISCAIS  
 
9.1 Constituem, também, obrigação da CONTRATADA o pagamento de todos os tributos, inclusive contribuições 
previdenciárias que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre este CONTRATO ou seu objetivo, podendo a 
CONTRATANTE, a qualquer momento, exigir da CONTRATADA a provocação de sua regularidade. 

 

     CLÁUSULA DÉCIMA – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO E DIREITOS  
 
10.1 Este CONTRATO obrigará e disciplinará os CONTRATANTES e seus sucessores, não podendo nenhum deles ceder ou 
transferir o CONTRATO ou quaisquer direitos dele decorrente. 
10.2 E vedada a seção de qualquer crédito decorrente do presente CONTRATO e de todo e qualquer título de crédito, emitido 
em razão do mesmo, que conterá, necessariamente, a cláusula “não a Ordem”, retirando-lhe o caráter de circularidade, 
eximindo-se a CONTRATATE, de todo e qualquer pagamento ou obrigação a terceiros, por títulos colocados em cobrança, 
desconto, caução ou outra modalidade de circulação garantida, inclusive quanto ao direito emergente ao presente CONTRATO 
e, em hipótese alguma, a CONTRATANTE aceitará tais títulos, os quais serão devolvidos, imediatamente, a pessoa jurídica ou 
física que os houver apresentar. 
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     CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS NOTIFICAÇÕES  
 

11.1 Qualquer comunicação entre as partes a respeito do Contrato só produzirá efeitos legais se processada por escrito, 
mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais. 

 

     CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES  
 

12.1 A CONTRATADA será obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no fornecimento, até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 

 

     CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA –DA FISCALIZAÇÃO  
 

13.1 Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos 
produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao fornecimento e determinando o que for necessário 
à regularização de falhas ou defeitos observados; 
13.2 Todas as ocorrências serão registradas, gerando relatório que será enviado aos fiscais do contrato e conforme avaliação 
destes poderá gerar em penalizações de acordo com as legislações vigentes e desclassificação do fornecedor em processos 
futuros da SESA. 
13.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da administração deverão ser solicitadas 
aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 
13.4 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, 
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 
implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 
8.666, de 1993; 
13.5 Durante o período de fornecimento do objeto, a Empresa poderá manter preposto, aceito pela Administração contratante, 
para representá-la sempre que for necessário. 

 

     CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA –DO INADIMPLENTE E SANÇÕES  
 

14.1 Estarão sujeitas às penalidades administrativas previstas na Lei n.º 8666/93, a licitante e/ou contratada que: 

a. Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, não aceitar ou retirar a nota de 

empenho/Termo de Contrato; 

b. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

c. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

d. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e. Não mantiver a proposta; 

f. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g. Comportar-se de modo inidôneo; 

h. Fizer declaração falsa; 

i. Cometer fraude fiscal. 

14.2 A licitante e/ou contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo 

das demais cominações legais, às seguintes sanções: 

a. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega dos materiais, até o 

máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

corridos. Uma vez comunicados oficialmente, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa 
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hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

b. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de recusa 

injustificada em assinar o contrato ou deixar de entregar a documentação exigida no ato de sua assinatura; 

c. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do 

objeto; 

d. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 

Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

14.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os profissionais que: 

a. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos; 

b. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

14.4 As sanções previstas nas alíneas a, e, f e g do subitem 19.1 poderão ser aplicadas à empresa juntamente com as de 
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 
14.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório 
e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei n.º 12.846/13 (Lei Anticorrupção), no que couber, e, ainda, o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 9.784/99; 
14.6 A aplicação das penalidades é de competência dos respectivos órgãos contratantes, devendo tais ocorrências serem 
informadas aos setores/órgão competentes; 
14.7 Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade competente, deverá considerar a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo 
pecuniário decorrente das irregularidades constatadas; 
14.8 As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da Administração, a rescisão unilateral do 
contrato. 
 

  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO  
 

15.1 O presente CONTRATO poderá ser rescindido: 

a. Por ato unilateral da CONTRATANTE, nas hipóteses previstas nos por ato unilateral da CONTRATANTE, nas 

hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII, do Art. 78 da Lei nº 8.666/93, por escrito, com a devida motivação, 

assegurando o contraditório, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na 

CLÁUSULA anterior; 

b. Por acordo entre as partes, mediante autorização da autoridade competente, reduzir a termo, e desde que haja 

conveniência para a CONTRATANTE, por antecedência de 30 (trinta) dias; e 

c. Por via judicial, nos termos da legislação. 

15.2 Rescindido o CONTRATO nos termos dos incisos I a XII, XVII e XVIII, do Art. 78 da Lei nº 8.666/93, além de responder 

por perdas e dados decorrentes do CONTRATO, a CONTRATADA obriga-se ao pagamento de multa corresponde a até 10% 

(dez por cento), do valor global atualizado deste CONTRATO, conforme fixado no inciso II da CLÁUSULA anterior 

considerando-a dívida líquida e certa, E acarretando para a SESA/Ap as consequências previstas no Art. 80, incisos I a IV, da 

Lei nº 8.666/93, no que couber. 

15.3 Em caso de rescisão, conforme motivos previstos nos incisos XII a XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa 

da CONTRATADA, será está ressarcida dos prejuízos que comprovadamente houver sofrido, tendo ainda direito, se for o caso, 
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aos pagamentos devidos pela execução do CONTRATO até a data da rescisão. 

 

  CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

16.1 Este CONTRATO representa todo o acordo entre as partes com relação ao objetivo nele previsto. Qualquer ajuste 
complementar que crie ou altere direitos ou obrigações a de ser efetuado por escrito e assinado por representantes de ambas 
as partes. 
16.2 Integram o presente CONTRATO o PROJETO BÁSICO – ANEXO I do EDITAL Nº  /20 – COASF/SES, e a 
proposta apresentada pela CONTRATADA. 
16.3 A omissão ou tolerância quanto a exigência do estrito cumprimento nas obrigações contratuais ou ao exercício da 
prerrogativa decorrente deste CONTRATO não substituirá renúncia ou novação nem impedirá a parte de exercer seus direitos a 
qualquer tempo. 

 

  CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS  

 

17.1 Os Casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, e 
demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de 
Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos e pelas normas das Portarias do Ministério da Saúde que 
tenha disposição sobre o objeto contratado. 
17.2 O presente contrato não gera vínculo empregatício, de qualquer natureza, entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO, 
tampouco entre pessoas empregadas pelo CONTRATADO. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO  
 

18.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Macapá/Ap, para dirimir toda a qualquer questão oriunda desde Contrato, 
renunciado expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
18.2 E por estar justo e acordado, depois de lido e achado conforme, as partes assinam o presente instrumento contratual em 
04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Macapá (AP),  de  de 2020 
 
 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE – SESA/Ap 
JUAN MENDES DA SILVA 

Secretário de Estado da Saúde 
CONTRATANTE 

 
 

NOME: 
CPF: 

TESTEMUNHA 1

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
REPRESENTANTE DA CONTRATADA 

CONTRATADA 
 
 
 

NOME: 
CPF: 

TESTEMUNHA 2 

Cód. verificador: 15344158. Cód. CRC: AA07AB1
Documento assinado eletronicamente por MARACY LAURINDO DANTAS DOS SANTOS ANDRADE em
07/07/2020 16:54, 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 300101.0005.2584.0052/2020

Interessado(s): SESA

Assunto: COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO DE MEDICAMENTOS

PARA COMPOR KIT DE TRATAMENTO PARA ATENDER 50 MIL INDÍGENAS E

CIVIS CASOS POSITIVOS COVID-19.

    COGEC/SESA,

    Autorizo  a  Dispensa  de  Licitação  para  acolhimento  de  propostas  a

COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA

COMPOR KIT DE TRATAMENTO PARA ATENDER 50 MIL INDÍGENAS E CIVIS

CASOS POSITIVOS COVID-19, segue em anexo minuta do Projeto Básico devidamente

assinada.

      Urgêncie-se.

JUAN MENDES DA SILVA

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

SECRETARIA DA SAÚDE)

Cód. verificador: 15375220. Cód. CRC: 5CBD327
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 11:06, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador
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Aprovo o presente Projeto Básico, nos 

termos da Lei 13.979/2020. 

Em:  /  / 2020 

 
 
 

_____________________ 
JUAN MENDES DA SILVA 

 

 

 

 

PROJETO BÁSICO 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR KITS DE TRATAMENTO PARA 50 
MIL INDIGENAS E CIVIS, CASOS POSITIVOS DE COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MACAPÁ-AP 

2020 



Fl:  

Rubrica:   

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

SECRETARIA ADJUNTO DE ENFRETAMENTO À COVID-19 

SECRETARIA ADJUNTA DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 - SAEC 2 

 

 

 

1. OBJETO 
 

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR KITS DE TRATAMENTO PARA 50 MIL 
INDIGENAS E CIVIS, CASOS POSITIVOS DE COVID-19, a fim de atender as necessidades das unidades 
assistenciais de saúde vinculadas a Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Amapá –SESA/AP que 
possuem leitos para atendimento de COVID-19 conforme condições, especificações e quantitativos constantes 
neste instrumento. 

 

2. JUSTIFICATIVA 
 

A medida tem como objetivo atender as demandas decorrentes da Pandemia da COVID-19 com base no 
Artigo 4º da Lei Federal nº 13.979/2020 e no Decreto nº 8.846, de 16 de março 2020, e suas alterações, ambas 
medidas do Governo Federal. 

 

A aquisição se dá com base na Lei Federal nº 13.979/2020, Art. 4º, onde se define que: 
 

‘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. 

 

Insta informar que os medicamentos constantes neste processo tem se mostrado eficazes no tratamento 
de formas graves do COVID19. Este tratamento está em consonância com a NOTA INFORMATIVA Nº 6/2020-
DAF/SCTIE/MS, a qual atualiza informações sobre o uso da Cloroquina como terapia adjuvante no tratamento 
de formas graves do COVID-19. 

Deve-se considerar que o Amapá já possui 26.437 casos confirmados e há um mês eram 12.773, ou seja, 
um aumento de mais de 206,97%. 

Deve-se considerar ainda, que o abastecimento regular de medicamento não previu a necessidade de 
alguns destes itens. 

3. GERENCIADOR DO CONTRATO 
 

A Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Amapá por intermédio da Secretaria Adjunto de 
Enfrentamento à COVID-19 (SAEC), exercerá o papel de gerenciador do presente instrumento, tendo em vista 
esta ser criada para gerenciar o combate à COVID-19 no Estado do Amapá. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E QUANTIDADES 
 

4.1. O objeto a ser fornecido deverá atender as especificações técnicas mínimas e quantidades constantes 
no Anexo I deste Projeto. 

4.2. Os quantitativos previstos neste instrumento foram definidos para o quantitativo de 50 
(cinquenta) mil tratamentos de indigenas e civis. 

4.3. Tabela do quantitativo: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTITDADE P.UNITÁRIO 

01 AZITROMICINA 500mg 250.000 
COMPRIMIDOS/CAPSULAS 

R$ 
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02 IVERMECTINA 6mg 200.000 
COMPRIMIDOS/CAPSULAS  

R$ 

 
 

4.4. Os objetos ofertados devem obedecer ao disposto na Lei 6.360/1976 e estar em consonância com a 
IN nº 03/2017 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. 

 

4.5. Os produtos a serem fornecidos deverão possuir REGISTRO em validade emitido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e atender as especificações técnicas mínimas e quantidades 
constantes. 

 

4.6. Os produtos devem estar de acordo com as normas sanitárias vigentes. 
 

5. METODOLOGIA PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO 
 

Adotar-se-á como critério de adjudicação o MENOR VALOR DO ITEM X MENOR PRAZO DE ENTREGA.  
 

6. DA NÃO APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 108/18 (ESTATUTO ESTADUAL DA 
MICROEMPRESA E EMPRESA, DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE E DO MICRO EMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL) 
 

O tratamento diferenciado para microempresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedor 
individual não será aplicado aos lotes deste certame, uma vez que os itens apresentam características 
semelhantes e necessitam ser fornecidos de forma ágil, ademais o histórico das licitações exclusivas (ou com 
cotas reservadas) realizadas pela SESA/AP resultaram em licitações desertas ou fracassadas para os certames 
da aquisição de itens para uso em saúde. 

 
Além disso, a criação de cotas reservadas tornaria mais oneroso o trabalho da Administração Pública, sob 

o aspecto da utilização de recursos humanos e da dificuldade de controle, de modo que poderia colocar em 
risco a economia de escala e a celeridade processual, comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa 
para a Administração, bem como representaria prejuízo ao conjunto do objeto em virtude da variedade de 
fornecedores. Somado a isto já se obteve em processos da SESA/AP itens com diferença percentual de cerca de 
40% a mais em um mesmo item adjudicado por empresas diferentes, em virtude da cota reservada. 

 
Tal exceção quanto a não aplicação do tratamento diferenciado de ME e EPP nos processos de Aquisição 

de materiais para uso em saúde desta secretaria encontra guarida no inciso II, art. 22 da Lei Complementar 
Estadual nº 108/2018 e inciso III do art. 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

7. DA VALIDADE DO CONTRATO 
 

7.1. O prazo de validade do contrato será de até 6 meses. 
 

7.2. O Contrato estará vigente até que se tenha consumido todo o quantitativo registrado e/ou até sua 
entrega total e/ou ainda até o termo final do prazo de sua validade, prevalecendo o que ocorrer primeiro. 

 

8. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 
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8.1. Durante o fornecimento do objeto deste Projeto Básico será exigido que a empresa fornecedora 
mantenha-se em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como com todas as condições de 
habilitação para a contratação com a Administração Pública, referentes às regularidades perante as 
Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao FGTS e ao Ministério do Trabalho (CNDT); 

 

8.2. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e 
prazos compatíveis com o objeto deste instrumento, por meio da apresentação de atestados de 
capacidade técnica fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, no qual conste o 
fornecimento de um dos itens deste processo; 

 

8.3. Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional competente, em plena validade, 
se for o caso; 

 

8.4. Certificado de Autorização Especial – (AE), da sede da licitante, expedida pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA, para medicamentos sujeitos a controle especial, nos termos da Portaria 
SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1988 quando necessário; 

 

8.5. Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) , expedida pelo órgão competente Estadual ou 
Municipal de Vigilância Sanitária da sede do licitante, conforme disposto no art. 50 da lei nº 6.360/1976; 

 

8.6. Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual ou Municipal, da sede 
do Licitante, consoante ao disposto no art. 51 da lei nº 6.360/1976. 

 

9. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

As despesas decorrentes da contratação do objeto deste instrumento ocorrerão na Fonte 215, Programa 
000829- Emergência em saúde pública- COVID-19, Ação 2624 Assistência Farmacêutica e Elementos de 
Despesas 339030 material de consumo, constarão nos respectivos contratos e notas de empenho, quando da 
efetiva contratação, observado as condições estabelecidas no processo licitatório. 

 

10. DA PROPOSTA 
 

10.1. A proposta das empresas deverá conter a descrição do produto, a marca, o fabricante, tipo de 
embalagem, número do registro do Ministério da Saúde e quando necessário certificado do INMETRO em 
caso de certificação compulsória (podendo ser a impressão atualizada do site). A proposta deverá fazer 
referência ao número do item correspondente no edital; 

 

10.2. O licitante deverá enviar bula, manual, folder ou prospecto dos objetos arrematados devidamente 
identificados anexos à proposta, que deverá ser enviada preferencialmente no e-mail ncp.sesa@gmail.com  
e cogec.licitacao@saude.ap.gov.br, para avaliação de conformidade técnica; 

 

10.3. Deverá ser entregue junto com a proposta a comprovação do registro do item no Ministério da 
Saúde, podendo ser o certificado do Registro do Ministério da Saúde ou a impressão atualizada constando 
data e hora da impressão do site da ANVISA, contendo os detalhes do produto. Em caso de registro 
vencido, o fornecedor deverá apresentar as Certidões de Registro vencidas acompanhadas dos respectivos 
pedidos de revalidação, para averiguação do prazo previsto no art. 8º do Decreto Federal nº 8.077/13. O 
número de registro do produto deve fazer referência ao número do item correspondente no Projeto 
Básico; 

10.4. Tratando-se de produtos dispensados de registro, que figurem em relações elaboradas pela ANVISA, 
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conforme previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 8.077/13, deverão ser apresentados o cadastramento 
ou a comprovação de dispensa. O certificado de dispensa de registro do produto deve fazer referência ao 
número do item correspondente no projeto básico. 
 
10.5. Caso a equipe técnica julgue necessário poderá solicitar outros documentos de ordem técnica. 

 

11. DA AMOSTRA 
 

11.1. Caso a equipe técnica julgue necessário, será solicitada amostra física à empresa arrematante 
visando balizar a análise e o parecer definitivo; 

 

11.2. Os licitantes, quando solicitados, deverão apresentar amostras, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, na Secretaria de Estado de Saúde, Coordenadoria de Gestão de Compras-COGEC, localizada na 
Avenida Fab, 69, Santa Rita, CEP: 68.901-259, Macapá-AP, no horário das 08h às 12h. O prazo poderá ser 
prorrogado desde que seja feita solicitação devidamente justificada pelo licitante e aceita pela 
Administração. 

 

11.3. O prazo acima se faz necessário em virtude da necessidade de suprir a rede em tempo hábil em meio 
a Pandemia. 

 

11.4. A amostra deverá ser entregue em sua embalagem original de fabricação e apresentação; 
 

11.5. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante, dispor na embalagem de 
informações quanto às suas características, tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do 
produto, marca; 

 

11.6. As amostras serão analisadas pela equipe técnica da COASF/SESA, estes procederão à análise das 
mesmas, a fim de verificar a compatibilidade dos produtos ofertados com as especificações deste Projeto 
Básico; 

 

11.7. O licitante que não apresentar a referida amostra no prazo estabelecido ou sendo a mesma 
incompatível terá a oferta do lote desconsiderada para efeito de julgamento; 

 

11.8. A apresentação das amostras poderá ser dispensada, a critério da equipe técnica nos seguintes 
casos: 

 

11.8.1. Os produtos ofertados pelos licitantes já tiverem sido analisados e aprovados pela equipe 
técnica; 
 
11.8.2. As informações relativas às marcas, referências, materiais promocionais, catálogos etc.,  
permitam à comissão responsável pela avaliação das amostras verificar a compatibilidade dos 
produtos ofertados com as especificações contidas neste Projeto Básico. 

 

11.9. Será rejeitada a amostra que: 
 

11.9.1. Não apresentar as características físico-químicas do produto, conforme descrito neste 
Projeto Básico; 
 
11.9.2. For de qualidade inferior em relação às especificações constantes da proposta; 
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11.9.3. Não corresponder à composição, medidas, forma de embalagem produto; 

 
11.9.4. Não apresentar regularidade sanitária, conforme legislação vigente; e 

 

11.9.5. Não for entregue em sua embalagem original de fabricação e apresentação. 
 

11.10. Os produtos apresentados como amostras poderão ser abertos, conectados a equipamentos e 
submetidos aos testes necessários; 

 

11.11. Os produtos apresentados como amostras serão devolvidos ao licitante no estado em que se 
encontrarem ao final da avaliação; 

 

11.12. Enquanto não expirado o prazo para entrega da amostra, a licitante poderá substituir ou efetuar 
ajustes e modificações no produto apresentado; 

 

11.13. A amostra deverá ser devidamente identificada com o nome do licitante, dispor na embalagem de 
informações quanto às suas características, tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do 
produto, marca; 

 

11.14. As amostras serão analisadas pela equipe técnica designada, que procederá à análise das 
mesmas, a fim de verificar a compatibilidade dos produtos ofertados com as especificações do Projeto 
Básico e a utilidade do objeto para seu propósito; 

 

11.15. O licitante que não apresentar a referida amostra no prazo estabelecido ou sendo a mesma 
incompatível terá a proposta desconsiderada para efeito de julgamento; 

 

11.16. A amostra apresentada pelo licitante vencedor do item poderá ficar provisoriamente retida para 
exame de conformidade com o material entregue quando do fornecimento; 

 

11.17. As amostras retidas estarão à disposição dos licitantes, que deverão recebê-las na COGEC, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis. Decorrido esse prazo a SESA estará tacitamente autorizada pelo 
licitante a promover o destino que lhe aprouver. 

 

12. CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO 
 

12.1. O objeto será recebido de acordo com as quantidades, características, especificações e condições 
estabelecidas neste instrumento. 

 

12.2. As especificações técnicas definidas neste Projeto Básico constarão na nota de empenho. 
 

12.3. O recebimento provisório consistirá na comparação entre as características, especificações técnicas 
do objeto e quantidades de acordo com a Nota Fiscal/Fatura sendo comparado com a nota de empenho. 

 

12.4. O recebimento definitivo consistirá na comparação entre as características e especificações técnica 
do material e o folder/prospecto apresentado pelo fornecedor no momento da proposta, a ser avaliada 
comissão de recebimento, nomeada pela Administração contratante, assim procedendo com a verificação 
da qualidade do objeto e consequente aceitação. 
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12.5. Apresentar documentação fiscal em três vias, com os números dos lotes especificados por 
quantidade de cada produto entregue, especificando marca, fabricante, modelo, procedência, prazo de 
garantia/validade, preço unitário e preço total. 

12.6. A(s) Nota(s) de Empenho e/ou Ordem de Fornecimento deverá(ão) vir em anexo à(s) Nota(s) 
Fiscal(is) no ato da entrega do(s) produto(s) no almoxarifado, sob pena de devolução do mesmo 
pela Contratante; 

 

12.7. Os produtos devem ser entregues com prazo de validade não inferior 75% de sua validade quando 
contados da data de fabricação, para itens com validade definida. 

 

12.8. Os produtos deverão ser entregues em embalagem individual, original, em perfeito estado, sem 
sinais de violação, sem aderência ao produto, sem umidade, sem inadequação de conteúdo, identificados, 
nas condições de temperatura exigida em rótulo e com o número de registro da ANVISA ou Registro do 
Ministério da Saúde. 

 

12.9. Todos os itens nacionais ou importados devem ter constado, nos rótulos, bulas ou manual de 
instruções, todas as informações em língua portuguesa; 

 

12.10. As embalagens externas devem apresentar as condições corretas de armazenamento do produto 
(temperatura, umidade, empilhamento, etc.). 

 

12.11. As embalagens primárias individuais dos produtos devem apresentar o número do lote, data de 
fabricação, prazo de validade, nome do responsável técnico, número do acondicionamento, dentre outros. 

 

12.12. Produtos que possuem certificação compulsória do INMETRO ou que tiver este deverão ser 
entregues juntamente com a cópia da comprovação de certificação e o produto deverá apresentar o selo 
do INMETRO. 

 

12.13. O transporte não pode ser realizado concomitantemente com produtos químicos, saneantes, 
inseticidas, óleos, tintas, alimentos in natura, etc.; 

 

12.14. A contratada deverá observar que a transportadora dos itens deve ser autorizada para tal 
finalidade e que a mesma cumpra as normas técnicas relacionadas ao transporte dos produtos; 

 

12.15. Tratando-se de produtos dispensados de registro, que figurem em relações elaboradas pela 
ANVISA, conforme previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 8.077/13, deverão apresentar a cópia do 
Certificado de Dispensa de Registro do produto emitido pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária e 
apresentar em sua embalagem os dizeres "DECLARADO ISENTO DE REGISTRO PELO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE"; 

 

12.16. Os materiais deverão ser transportados e entregues, devidamente acondicionados na 
temperatura exigida por seu fabricante, sob pena de devolução dos mesmos pelo Contratante; 

 

12.17. No momento da descarga do material, o mesmo deverá ser separado, organizado e conferido pela 
contratada junto com a comissão de recebimento, havendo, se necessário, a abertura das caixas, para 
melhor conferência. Não será aceito entrega pelo correio. 

 

12.18. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93, o objeto deste instrumento será 
recebido, mediante recibo, da seguinte forma: 
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12.18.1. Provisoriamente: para efeito de posterior verificação da conformidade do material com 
suas especificações e quantidades; 
 
12.18.2. Definitivamente: após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 
aceitação. Se durante o uso do material a equipe técnica relatar má qualidade do produto e a equipe 
de avaliação técnica confirmar o fato, o material poderá ser devolvido. 

 

12.18.3. Durante o prazo de garantia, a empresa obriga-se a substituir ou reparar, às suas expensas, 
qualquer objeto que apresente defeito que não seja decorrente do desgaste natural ou do mau uso 
realizando a substituição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis; 

 

12.18.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades. 

 

13. PRAZO E LOCAIS PARA ENTREGA E RECEBIMENTO 
 

13.1. O objeto deste instrumento deverá ser entregue em até 72 (setenta e duas) horas úteis, contados 
da assinatura do contrato, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Projeto Básico; 

 

13.2. O prazo acima se faz necessário em virtude da necessidade de suprir a rede em tempo hábil em 
meio a Pandemia. 

 

13.3. A Empresa deverá fazer a entrega do objeto, em perfeitas condições de uso, na Central de 
Abastecimento Farmacêutico-CAF, Endereço: Rodovia BR 156, km 0, número 353, São Lázaro, CEP: 68908-
440, acompanhados das respectivas Notas Fiscais, em dias de expediente normal, de segunda a sexta-feira, 
no horário das 08h00 às 12h00min, 14:00 às 18:00, conforme agendamento prévio no e- mail 
caf@saude.ap.gov.br. 

 

13.4. As despesas necessárias, tais como frete, seguros, carga e descarga, etc. ficam sob 
responsabilidade da contratada; 

 

13.5. Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de conformidade 
emitido pela Comissão de Recebimento, no prazo de 05 (cinco) dias; 

 

13.6. No caso de constatação de não conformidade, a data efetiva da entrega será a da regularização 
total da(s) pendência(s); 

 

13.7. Recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil e nem ético- 
profissional da contratada pelos prejuízos resultantes da inobservância das obrigações assumidas. 

 

14. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 

14.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a entrega dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao 
fornecimento e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados; 

 



Fl:  

Rubrica:   

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

SECRETARIA ADJUNTO DE ENFRETAMENTO À COVID-19 

SECRETARIA ADJUNTA DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 - SAEC 9 

 

 

14.2. Todas as ocorrências serão registradas, gerando relatório que será enviado aos fiscais do 
contrato e conforme avaliação destes poderá gerar em penalizações de acordo com as legislações vigentes 
e desclassificação do fornecedor em processos futuros da SESA. 

 

14.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da administração 
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 

14.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou 
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

14.5. Durante o período de fornecimento do objeto, a Empresa poderá manter preposto, aceito pela 
Administração contratante, para representá-la sempre que for necessário. 

 

15. TERMO DE CONTRATO 
 

15.1. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por contrato ou instrumento 
hábil, emitido após autorização de compra. 

 

15.2. O contrato decorrente deste instrumento deverá ser assinado no prazo de validade deste. 
 

15.3. O contrato decorrente poderá ser alterado, observado o disposto no art. 65 da lei nº 8.666/1993. 
 

15.4. Aplicar-se-á ao futuro contrato os mandamentos da lei nº 8.666/93, a legislação de proteção e 
defesa do consumidor, os preceitos de direito público e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as disposições do direito privado. 

 

15.5. Os termos do futuro contrato vincular-se-ão estritamente as regras deste Projeto Básico, do 
Edital e seus anexos, e, ao conteúdo da proposta do licitante vencedor. 

 

15.6. O fornecedor beneficiário do Contrato, ao ser regularmente convocado para assinar o 
instrumento contratual, deverá comparecer à Secretária Estadual de Saúde do Amapá SESA/AP no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação de penalidades e cancelamento dos preços 
registrados. 

 

16. RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO 
 

16.1. A Administração convocará oficialmente a empresa, durante a validade da sua proposta para, no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas úteis, aceitar e retirar a nota de empenho, sob pena de decair o 
direito à contratação; 

 

16.2. O prazo acima se faz necessário em virtude da necessidade de suprir a rede em tempo hábil em 
meio a Pandemia. 

 

16.3. O prazo da convocação não poderá ser prorrogado, em virtude de o material adquirido ser para 
enfrentamento da pandemia o que se faz necessário ser entregue imediatamente. 

 

16.4. A recusa injustificada do adjudicatário em receber a Nota de Empenho implicará no 
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descumprimento total do compromisso assumido, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 
 

16.5. O fornecedor será informado da ordem de fornecimento, nota de empenho e contrato 
através do e-mail coasfses@saude.ap.gov.br no e-mail informado no momento da assinatura do 
Contrato, sendo de responsabilidade da contratada acompanhar o recebimento da ordem de 
fornecimento no e-mail informado. 

 

17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

17.1. O pagamento será efetuado por meio do Fundo Estadual de Saúde-FES, imediatamente, após 
entregue e aceito definitivamente a totalidade do objeto, mediante o processamento normal de liquidação 
e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP); 

 

17.2. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa a(s) 
Nota(s) Fiscal (is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) regularmente fornecido(s) acompanhado(s) dos 
documentos de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do 
Trabalho (CNDT), junto à administração contratante, para sua devida certificação, conforme disposto no 
Artigo 29 da Lei 8.666/93 e no Art. 7º do Decreto Estadual nº 1278, de 17 de fevereiro de 2011; 

 

17.3. O pagamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, na entidade 
bancária indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, assim 
como os números da respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

 

17.4. Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados na Nota de Empenho, sem o que, 
não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, será estabelecido um prazo de 01 (um) 
a 03 (três) dias úteis para a contratada fazer a substituição; 

 

17.5. A Administração reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a 
serem pagas, qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada 
durante o fornecimento do objeto; 

 

17.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere 
direito ao pleito de reajustamento ou correção monetária do valor inicial. 

 

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

18.1. Proceder à entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes neste Projeto Básico; 

 

18.2. Responsabilizar-se pelo perfeito estado do objeto até a entrega definitiva; 
 

18.3. Cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao transporte dos produtos, 
responsabilizando-se pela qualidade das embalagens que acondicionam o produto; 

 

18.4. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do objeto 
fornecido, informações sobre o produto, laudos técnicos de análise de produtos, e outras a qualquer tempo 
e/ou fases do procedimento licitatório; 
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18.5. Repor ou substituir, às suas expensas, os produtos com avarias, ou que não correspondam com o 
solicitado neste Projeto Básico, imediatamente, contados da notificação que lhe for entregue; 

 

18.6. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que incidam ou 
venham a incidir sobre a aquisição do objeto e apresentar os respectivos comprovantes, quando 
solicitados pela Administração; 

 

18.7. Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais inclusive carga e descarga, 
até o local indicado no item 13.3 deste Projeto; 

 

18.8. Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais que não 
estejam de acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento, ficando certo que, em 
nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades pactuadas; 

 

18.9. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Administração 
contratante; 

 

18.10. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do objeto 
fornecido; 

 

18.11. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou a terceiros 
em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, quando esses tenham sido 
ocasionados por seus empregados durante a entrega do objeto, independentemente de outras cominações 
contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

 

18.12. Comunicar à Administração qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao 
fornecimento do objeto e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

 

18.13. Manter, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com todas as obrigações assumidas, e 
as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação; 

 

18.14. Não transferir as obrigações assumidas, nem subcontratar terceiros, por qualquer forma, nem 
mesmo parcialmente, as obrigações qualquer das prestações a que está obrigada, exceto quando 
devidamente autorizada pela Administração contratante; 

 

18.15. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados 
quando do fornecimento dos materiais ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da 
Administração contratante; 

 

18.16. Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas 
ao fornecimento do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

 

18.17. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 
do Processo Licitatório; 
 
18.18. A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, 
não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração contratante, nem poderá onerar os 
materiais objeto deste Projeto, razão pela qual a licitante renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, 
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ativa ou passiva, com a Contratante; 
 

18.19. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que 
sejam compatíveis com o regime de direito público. 

 

19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

19.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Projeto Básico; 
 

19.2. Verificar minuciosamente a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes neste instrumento e na proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivo; 

 

19.3. Proceder ao pagamento do objeto regularmente fornecido, no prazo e condições previstas neste 
Projeto Básico; 

 

19.4. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações 
exigidas; 

 

19.5. Proporcionar as facilidades necessárias para que a CONTRATADA possa fornecer o objeto deste 
Projeto dentro das normas estabelecidas; 

 

19.6. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 
representante da empresa; 

 

19.7. Designar servidor para recebimento e atesto do fornecimento; 
 

19.8. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 
no objeto fornecido, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

 

19.9. Fiscalizar como lhe aprouver o fornecimento e a entrega dos materiais, através de 
comissão/servidor designado nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

20.1. Estarão sujeitas às penalidades administrativas previstas na Lei n.º 13.979/2020 e 
subsidiariamente, na Lei n.º 8666/93, a licitante e/ou contratada que: 

 

20.1.1. Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, não 
aceitar ou retirar a nota de empenho/Termo de Contrato; 
 
20.1.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

 
20.1.3. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

 
20.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 
20.1.5. Não mantiver a proposta; 
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20.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

 
20.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

 
20.1.8. Fizer declaração falsa; 

 
20.1.9. Cometer fraude fiscal. 

 

20.2. A licitante e/ou contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 
ficará sujeita, sem prejuízo das demais cominações legais, às seguintes sanções: 

 

20.2.1. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado na 
entrega dos materiais, até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela 
inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos. Uma vez comunicados 
oficialmente, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
 
20.2.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no 
caso de recusa injustificada em assinar o contrato ou deixar de entregar a documentação exigida 
no ato de sua assinatura; 

 
20.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 
inexecução total do objeto; 

 
20.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 
até dois anos; 

 
20.2.5. Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o consequente 
descredenciamento do Cadastro Central de Fornecedores do Estado do Amapá, pelo prazo de até 
cinco anos; 

 
20.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 
a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

 

20.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e 
os profissionais que: 

 

20.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
 
20.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 
20.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
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20.3.4. As sanções previstas nas alíneas a, e, f e g do subitem 19.2 poderão ser aplicadas à empresa 
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 

 

20.3.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei 
n.º 12.846/13 (Lei Anticorrupção), no que couber, e, ainda, o procedimento previsto na Lei nº 
8.666/93 e na Lei nº 9.784/99; 

 

20.4. A aplicação das penalidades é de competência dos respectivos órgãos contratantes, devendo tais 
ocorrências serem informadas aos setores/órgão competentes; 

 

20.5. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade 
competente, deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de 
comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades 
constatadas; 

 

20.6. As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da Administração, a 
rescisão unilateral do contrato. 

 

21. ESTIMATIVA DE CUSTOS 
 

A estimativa de custo para aquisição do presente objeto, dar-se-a conforme se extrair da pesquisa de 
mercado elaborada pelo Núcleo de Cotação da Coordenadoria de Gestão de Compras- COGEC/SESA, que 
indicará a média dos preços praticados entre os fornecedores do ramo e a Administração Pública. 

 
Macapá - AP, 07 de julho de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MARACY LAURINDO DANTAS DOS SANTOS ANDRADE 
Secretária Adjunta de Enfrentamento a COVID-19 
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ANEXO II- MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO Nº  /2020 – SESA/AP 

PROCESSO Nº   /2020-SESA/AP 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - GEA, POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE – SESA, COMO CONTRATANTE E A 
EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, COMO 
CONTRATADA; PARA OS FINS ABAIXO 
DECLARADOS. 

 

 

Pelo presente instrumento, de um lado, o ESTADO DO AMAPÁ, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (SESA), inscrita no CNPJ (MF) nº 23.086.176/0001-03, situada na Av. FAB,  69, 
Centro, CEP 68900-073 – Macapá/AP), neste ato representada pelo Secretário de Estado da Saúde, Sr. JUAN MENDES DA 
SILVA, brasileiro, Carteira de Identidade nº XXXXXXXX-ÓRGÃO/UF, CPF(MF) nº XXX.XXX.XXX-XX, nomeado pelo Decreto nº 
1.722, de 13 de maio de 2020, publicado no DOE/AP nº 7166, de 13 de maio de 2020, residente e domiciliado na 
XXXXXXXXXXXXX, nº XXXXX,  Central,  CEP:  XX.XXX-XXX – CIDADE/UF,  doravante  denominado  CONTRATANTE  e  de  
outro  lado,  a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  inscrita  no  CNPJ (MF) nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX ,  com  sede na 
XXXXXXXXXX,Nº , CEP XX.XXX-XXX– ESTADO/UF,  neste ato representada por XXXXXXXXXXXXXXX, portador   da      
Carteira      de   Identidade  nº XXXXXXXXXXXX – ÓRGÃO EMISSOR/UF e CPF (MF) nº XXX.XXX.XXX-XX,  doravante  
denominada  CONTRATADA,  resolvem  de comum acordo e na melhor forma de direito celebrar o presente CONTRATO, 
mediante as cláusulas e condições a seguir: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL  
 

1.1 Este contrato possui como base o Artigo 4º da Lei Federal nº 13.979/2020, Decreto nº 8.846, de 16 de março 2020 e suas 
alterações ambas medidas do Governo Federal. 

 

A aquisição se dá com base na Lei 8.666/1999, Art. 24, inciso IV, onde se define que: 
 

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

 

Insta informar que os medicamentos constantes neste processo são necessários para atendimento conforme o Plano 
Terapêutico e Medidas de Suporte ao Covid-19 estabelecido pela Gerência de Farmácia Clínica-GEFAC da Coordenadoria de 
Assistência Farmacêutica-COASF da Secretária de Estado de Saúde do Estado do Amapá-SESA/AP. Este O plano terapêutico 
está em consonância com a NOTA INFORMATIVA Nº 6/2020-DAF/SCTIE/MS, a qual atualiza informações sobre o uso da 
Cloroquina como terapia adjuvante no tratamento de formas graves do COVID-19; 
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 CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO  
 

2.1 Aquisição Emergencial para Elaboração de Kits de Tratamento para Casos Positivos de COVID-19, a fim de atender as 
necessidades das unidades assistenciais de saúde vinculadas a Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Amapá –
SESA/AP que possuem leitos para atendimento de COVID-19 conforme condições, especificações e quantitativos constantes 
neste instrumento. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 
TOTAL DE 
UNIDADES 

1 Azitromicina 500mg 
Comprimido 

500mg 
250.000 

2 Ivermectina 6mg Comprimido 6mg 200.000 

    

    

    

    

 

  CLÁUSULA TERCEIRA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PREÇO  

 
3.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto deste instrumento ocorrerão no Programa: 000829- Emergência em 
saúde pública - COVID-19, Ação 2624 Assistência Farmacêutica e Elementos de Despesas 339030 material de consumo. 
3.2 O valor do presente  contrato  é de R$ XXXXXXXXXXXXXX. 
3.3 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto,  
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxas de 
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
 

   CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO  
 

4.1 O pagamento será efetuado por meio do Fundo Estadual de Saúde-FES, imediatamente, após entregue e aceito 
definitivamente a totalidade do objeto, mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros 
pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP); 
4.2 É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa a(s) Nota(s) Fiscal (is)/Fatura(s) 
referente(s) ao(s) objeto(s) regularmente fornecido(s) acompanhado(s) dos documentos de regularidade perante a Fazenda 
Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT), junto à administração contratante, para sua 
devida certificação, conforme disposto no Artigo 29 da Lei 8.666/93 e no Art. 7º do Decreto Estadual nº 1278, de 17 de fevereiro 
de 2011; 
4.3 O pagamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, na entidade bancária indicada na proposta, 
cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, assim como os números da respectiva agência e da conta 
corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 
4.4 Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados na Nota de Empenho, sem o que, não será liberado o 
respectivo pagamento. Em caso de divergência, será estabelecido um prazo de 01(um) a 03(três) dias úteis para a contratada 
fazer a substituição; 



GOVERNO DO ESTADO AMAPÁ 

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA ADJUNTO DE ENFRETAMENTO À COVID-19 

 

 

4.5 A Administração reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a serem pagas, qualquer 
débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada durante o fornecimento do objeto; 
4.6 Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for 
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento ou correção monetária 
do valor inicial. 
 

     CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO MATERIAL E PRAZO  
 

5.1 A empresa deverá fazer a entrega do objeto, em perfeitas condições de uso, na Central de Abastecimento Farmacêutico- 
CAF, Endereço: Rodovia BR 156, km 0, número 353, São Lázaro, CEP: 68908-440, acompanhados das respectivas Notas 
Fiscais, em dias de expediente normal, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00 às 12h00min, 14:00 às 18:00, conforme 
agendamento prévio no e-mail caf@saude.ap.gov.br. 
5.2 O objeto será recebido de acordo com as quantidades, características, especificações e condições estabelecidas neste 
instrumento; 
5.3 As especificações técnicas definidas neste Projeto Básico constarão na nota de empenho; 
5.4 O recebimento provisório consistirá na comparação entre as características, especificações técnicas do objeto e 
quantidades de acordo com a Nota Fiscal/Fatura sendo comparado com a nota de empenho. 
5.5 O recebimento definitivo consistirá na comparação entre as características e especificações técnica do material e o folder / 
prospecto apresentado pelo fornecedor no momento da proposta, a ser avaliada comissão de recebimento, nomeada pela 
Administração contratante, assim procedendo com a verificação da qualidade do objeto e consequente aceitação; 
5.6 Apresentar documentação fiscal em três vias, com os números dos lotes especificados por quantidade de cada produto 
entregue, especificando marca, fabricante, modelo, procedência, prazo de garantia/validade, preço unitário e preço total; 
5.7 A(s) Nota(s) de Empenho e/o Ordem de Fornecimento deverá(ão) vir em anexo à(s) Nota(s) /fiscal(is) no ato da 
entrega do(s) produto(s) no almoxarifado, sob pena de devolução do mesmo pelo Contratante; 
5.8 Os produtos devem ser entregues com prazo de validade não inferior 75% de sua validade quando contados da data de 
fabricação, para itens com validade definida; 
5.9 Os produtos deverão ser entregues em embalagem individual, original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem 
aderência ao produto, sem umidade, sem inadequação de conteúdo, identificados, nas condições de temperatura exigida em 
rótulo, e com o número de registro da ANVISA/ Registro do Ministério da Saúde; 
5.10 Todos os itens nacionais ou importados devem ter constado, nos rótulos, bulas ou manual de instruções, todas as 
informações em língua portuguesa; 
5.11 As embalagens externas devem apresentar as condições corretas de armazenamento do produto (temperatura, umidade, 
empilhamento, etc.); 
5.12 As embalagens primárias individuais dos produtos devem apresentar o número do lote, data de fabricação, prazo de 
validade, nome do responsável técnico, número do acondicionamento, dentre outros; 
5.13 Produtos que possuem certificação compulsória do INMETRO ou que tiver este deverão ser entregues juntamente com a 
cópia da comprovação de certificação e o produto deverá apresentar o selo do INMETRO; 
5.14 O transporte não pode ser realizado concomitantemente com produtos químicos, saneantes, inseticidas, óleos, tintas, 
alimentos in natura, etc.; 
5.15 A contratada deverá observar que a transportadora dos itens deve ser autorizada para tal finalidade e que a mesma 
cumpra as normas técnicas relacionadas ao transporte dos produtos; 
5.16 Tratando-se de produtos dispensados de registro, que figurem em relações elaboradas pela ANVISA, conforme previsto 
na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 8.077/13, deverão apresentar a cópia do Certificado de Dispensa de Registro do produto 
emitido pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária e apresentar em sua embalagem os dizeres "DECLARADO ISENTO DE 
REGISTRO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE"; 
5.17 Os materiais deverão ser transportados e entregues, devidamente acondicionados na temperatura exigida por seu 
fabricante, sob pena de devolução dos mesmos pelo Contratante; 
5.18 No momento da descarga do material, o mesmo deverá ser separado, organizado e conferido pela contratada 
junto com a comissão de recebimento, havendo se necessário a abertura das caixas, para melhor conferência. Não 
será aceito entrega pelo correio. 
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5.19 Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93, o objeto deste Projeto Básico será recebido, mediante 
recibo, da seguinte forma: 
5.19.1 Provisoriamente: para efeito de posterior verificação da conformidade do material com suas especificações e 
quantidades; 
5.19.2 Definitivamente: após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. Se durante o uso 
do material a equipe técnica relatar má qualidade do produto e a equipe de avaliação técnica confirmar o fato, o material poderá 
ser devolvido. 
5.20 Durante o prazo de garantia, a empresa obriga-se a substituir ou reparar, às suas expensas, qualquer objeto que 
apresente defeito que não seja decorrente do desgaste natural ou do mau uso realizando a substituição no prazo máximo de 
sete (sete) dias úteis; 
5.21 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste 
Projeto Básico e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até cinco (cinco) dias úteis, a contar da notificação da 
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

 

     CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

6.1 Proceder à entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Projeto 
Básico; 
6.2 Responsabilizar-se pelo perfeito estado do objeto até a entrega definitiva; 
6.3 Cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao transporte dos produtos, responsabilizando-se pela qualidade 
das embalagens que acondicionam o produto; 
6.4 Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do objeto fornecido, informações sobre o 
produto, laudos técnicos de análise de produtos, e outras a qualquer tempo e/ou fases do procedimento licitatório; 
6.5 Repor ou substituir, às suas expensas, os produtos com avarias, ou que não correspondam com o solicitado neste Projeto 
Básico, imediatamente, contados da notificação que lhe for entregue; 
6.6 Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que incidam ou venham a incidir sobre a 
aquisição do objeto e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pela Administração; 
6.7 Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais inclusive carga e descarga, até o local indicado no 
Anexo III do Projeto Básico; 
6.8 Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais que não estejam de acordo com as 
condições estabelecidas no presente instrumento, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das 
responsabilidades pactuadas; 
6.9 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Administração contratante; 6.10Apresentar, 
sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do objeto fornecido; 
6.11 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou a terceiros em razão de ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante 
a entrega do objeto, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
6.12 Comunicar à Administração qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao fornecimento do objeto e prestar os 
esclarecimentos julgados necessários; 
6.13 Manter, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com todas as obrigações assumidas, e as condições de 
habilitação e qualificação exigidas para a contratação; 
6.14 Não transferir as obrigações assumidas, nem subcontratar terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações qualquer das prestações a que está obrigada, exceto quando devidamente autorizada pela Administração 
contratante; 
6.15 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de 
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento dos materiais ou em 
conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da Administração contratante; 
6.16 Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do 
objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 
6.17 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do Processo Licitatório;  
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6.18 A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a 
responsabilidade por seu pagamento à Administração contratante, nem poderá onerar os materiais objeto deste instrumento, 
razão pela qual a Empresa renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante; 
6.19 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público. 

 

     CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 

7.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Projeto Básico; 
7.2 Verificar minuciosamente a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes neste 
instrumento e na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
7.3 Proceder ao pagamento do objeto regularmente fornecido, no prazo e condições previstas neste Projeto Básico; 
7.4 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações exigidas; 
7.5 Proporcionar as facilidades necessárias para que a CONTRATADA possa fornecer o objeto deste contrato dentro das 
normas estabelecidas; 
7.6 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da empresa; 
7.7 Designar servidor para recebimento e atesto do fornecimento; 
7.8 Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, 
para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
7.9 Fiscalizar como lhe aprouver o fornecimento e a entrega dos materiais, através de comissão/servidor designado nos 
termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

     CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA CONTRATUAL E VALIDADE DO OBJETO  
 

8.1 Pelo valor estimado dos itens da licitação, fica dispensada a garantia contratual. 
8.2 Os materiais devem ter a validade mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do prazo da validade total, a contar da data 
de fabricação, conforme estabelecido no Projeto Básico. 
8.3 Caso o(s) produto(s) perca(m) características ou deteriorem-se, e, estando este(s) dentro do prazo de validade, assim 
como as condições normais de estocagem, uso e manuseio, deverão ser substituídos imediatamente, contados a partir da 
comunicação formal, ficando por conta e ônus da CONTRATADA todas as despesas decorrentes para a efetivação da 
substituição. 

 

     CLÁUSULA NONA – DOS ÔNUS FISCAIS  
 
9.1 Constituem, também, obrigação da CONTRATADA o pagamento de todos os tributos, inclusive contribuições 
previdenciárias que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre este CONTRATO ou seu objetivo, podendo a 
CONTRATANTE, a qualquer momento, exigir da CONTRATADA a provocação de sua regularidade. 

 

     CLÁUSULA DÉCIMA – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO E DIREITOS  
 
10.1 Este CONTRATO obrigará e disciplinará os CONTRATANTES e seus sucessores, não podendo nenhum deles ceder ou 
transferir o CONTRATO ou quaisquer direitos dele decorrente. 
10.2 E vedada a seção de qualquer crédito decorrente do presente CONTRATO e de todo e qualquer título de crédito, emitido 
em razão do mesmo, que conterá, necessariamente, a cláusula “não a Ordem”, retirando-lhe o caráter de circularidade, 
eximindo-se a CONTRATATE, de todo e qualquer pagamento ou obrigação a terceiros, por títulos colocados em cobrança, 
desconto, caução ou outra modalidade de circulação garantida, inclusive quanto ao direito emergente ao presente CONTRATO 
e, em hipótese alguma, a CONTRATANTE aceitará tais títulos, os quais serão devolvidos, imediatamente, a pessoa jurídica ou 
física que os houver apresentar. 
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     CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS NOTIFICAÇÕES  
 

11.1 Qualquer comunicação entre as partes a respeito do Contrato só produzirá efeitos legais se processada por escrito, 
mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais. 

 

     CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES  
 

12.1 A CONTRATADA será obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no fornecimento, até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 

 

     CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA –DA FISCALIZAÇÃO  
 

13.1 Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos 
produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao fornecimento e determinando o que for necessário 
à regularização de falhas ou defeitos observados; 
13.2 Todas as ocorrências serão registradas, gerando relatório que será enviado aos fiscais do contrato e conforme avaliação 
destes poderá gerar em penalizações de acordo com as legislações vigentes e desclassificação do fornecedor em processos 
futuros da SESA. 
13.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da administração deverão ser solicitadas 
aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 
13.4 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, 
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 
implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 
8.666, de 1993; 
13.5 Durante o período de fornecimento do objeto, a Empresa poderá manter preposto, aceito pela Administração contratante, 
para representá-la sempre que for necessário. 

 

     CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA –DO INADIMPLENTE E SANÇÕES  
 

14.1 Estarão sujeitas às penalidades administrativas previstas na Lei n.º 8666/93, a licitante e/ou contratada que: 

a. Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, não aceitar ou retirar a nota de 

empenho/Termo de Contrato; 

b. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

c. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

d. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e. Não mantiver a proposta; 

f. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g. Comportar-se de modo inidôneo; 

h. Fizer declaração falsa; 

i. Cometer fraude fiscal. 

14.2 A licitante e/ou contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo 

das demais cominações legais, às seguintes sanções: 

a. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega dos materiais, até o 

máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

corridos. Uma vez comunicados oficialmente, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa 
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hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

b. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de recusa 

injustificada em assinar o contrato ou deixar de entregar a documentação exigida no ato de sua assinatura; 

c. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do 

objeto; 

d. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 

Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

14.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os profissionais que: 

a. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos; 

b. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

14.4 As sanções previstas nas alíneas a, e, f e g do subitem 19.1 poderão ser aplicadas à empresa juntamente com as de 
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 
14.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório 
e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei n.º 12.846/13 (Lei Anticorrupção), no que couber, e, ainda, o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 9.784/99; 
14.6 A aplicação das penalidades é de competência dos respectivos órgãos contratantes, devendo tais ocorrências serem 
informadas aos setores/órgão competentes; 
14.7 Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade competente, deverá considerar a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo 
pecuniário decorrente das irregularidades constatadas; 
14.8 As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da Administração, a rescisão unilateral do 
contrato. 
 

  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO  
 

15.1 O presente CONTRATO poderá ser rescindido: 

a. Por ato unilateral da CONTRATANTE, nas hipóteses previstas nos por ato unilateral da CONTRATANTE, nas 

hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII, do Art. 78 da Lei nº 8.666/93, por escrito, com a devida motivação, 

assegurando o contraditório, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na 

CLÁUSULA anterior; 

b. Por acordo entre as partes, mediante autorização da autoridade competente, reduzir a termo, e desde que haja 

conveniência para a CONTRATANTE, por antecedência de 30 (trinta) dias; e 

c. Por via judicial, nos termos da legislação. 

15.2 Rescindido o CONTRATO nos termos dos incisos I a XII, XVII e XVIII, do Art. 78 da Lei nº 8.666/93, além de responder 

por perdas e dados decorrentes do CONTRATO, a CONTRATADA obriga-se ao pagamento de multa corresponde a até 10% 

(dez por cento), do valor global atualizado deste CONTRATO, conforme fixado no inciso II da CLÁUSULA anterior 

considerando-a dívida líquida e certa, E acarretando para a SESA/Ap as consequências previstas no Art. 80, incisos I a IV, da 

Lei nº 8.666/93, no que couber. 

15.3 Em caso de rescisão, conforme motivos previstos nos incisos XII a XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa 

da CONTRATADA, será está ressarcida dos prejuízos que comprovadamente houver sofrido, tendo ainda direito, se for o caso, 
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aos pagamentos devidos pela execução do CONTRATO até a data da rescisão. 

 

  CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

16.1 Este CONTRATO representa todo o acordo entre as partes com relação ao objetivo nele previsto. Qualquer ajuste 
complementar que crie ou altere direitos ou obrigações a de ser efetuado por escrito e assinado por representantes de ambas 
as partes. 
16.2 Integram o presente CONTRATO o PROJETO BÁSICO – ANEXO I do EDITAL Nº  /20 – COASF/SES, e a 
proposta apresentada pela CONTRATADA. 
16.3 A omissão ou tolerância quanto a exigência do estrito cumprimento nas obrigações contratuais ou ao exercício da 
prerrogativa decorrente deste CONTRATO não substituirá renúncia ou novação nem impedirá a parte de exercer seus direitos a 
qualquer tempo. 

 

  CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS  

 

17.1 Os Casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, e 
demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de 
Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos e pelas normas das Portarias do Ministério da Saúde que 
tenha disposição sobre o objeto contratado. 
17.2 O presente contrato não gera vínculo empregatício, de qualquer natureza, entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO, 
tampouco entre pessoas empregadas pelo CONTRATADO. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO  
 

18.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Macapá/Ap, para dirimir toda a qualquer questão oriunda desde Contrato, 
renunciado expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
18.2 E por estar justo e acordado, depois de lido e achado conforme, as partes assinam o presente instrumento contratual em 
04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Macapá (AP),  de  de 2020 
 
 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE – SESA/Ap 
JUAN MENDES DA SILVA 

Secretário de Estado da Saúde 
CONTRATANTE 

 
 

NOME: 
CPF: 

TESTEMUNHA 1

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
REPRESENTANTE DA CONTRATADA 

CONTRATADA 
 
 
 

NOME: 
CPF: 

TESTEMUNHA 2 

Cód. verificador: 15344158. Cód. CRC: AA07AB1
Documento assinado eletronicamente por MARACY LAURINDO DANTAS DOS SANTOS ANDRADE em
07/07/2020 16:54, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador

Cód. verificador: 15371632. Cód. CRC: 8B47F37
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES DA SILVA em 08/07/2020 10:52, 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 08 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Interessado(s): SECRETARIA ADJUNTO DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 - SAEC

Assunto: COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO DE MEDICAMENTOS

PARA COMPOR KIT DE TRATAMENTO PARA ATENDER 50 MIL INDÍGENAS E

CIVIS CASOS POSITIVOS COVID-19.

       AO NÚCLEO DE COTAÇÃO DE PREÇO - NCP

  Encaminhamos os autos do processo para acolhimento de propostas, com

base no Projeto Básico, para compra Emergencial de medicamento para compor Kit de

Tratamento para atender 50 mil indígenas e civis casos positivos Covid-19, devidamente

autorizado pelo Senhor Secretário de Saúde desta Sesa.

ANA MONTEIRO FERNANDES

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

COMPRAS)

Cód. verificador: 15391565. Cód. CRC: 9CAB3F1
Documento assinado eletronicamente por ANA MONTEIRO FERNANDES, COORDENADOR(A) DE UNIDADE
(COGEC - COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS), em 08/07/2020 15:42, 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 10 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Interessado(s): COGEC

Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR KITS

DE TRATAMENTO PARA 50 MIL INDÍGENAS E CIVIS, CASOS POSITIVOS DE

COVID-19

Em observância à solicitação do Despacho COGEC (fl. 51 DO PRODOC) que

encaminhou  o  processo  em  epígrafe,  o  qual  versa  sobre  a  aquisição  emergencial  de

medicamentos  para  compor  kits  de  tratamento  para  50  mil  indígenas  e  civis,  casos

positivos de COVID-19, a fim de atender à necessidade da SESA, que deu entrada neste NCP

em 08/07/2020, para pesquisa mercadológica.

Dada  a  emergencialidade  que  a  situação  demanda,  este  NCP prosseguiu

imediatamente com os atos legais necessários no sentido de realizar a pesquisa de preços na

forma  preconizada  pela  Lei  nº  13.979/2020  e,  subsidiariamente,  Lei  nº  8.666/1993  e

Instrução Normativa nº. 05/2014-MPOG (alterada pela Instrução Normativa nº 3/2017).

No dia 08 de julho de 2020, esta setorial encaminhou e-mails a 34 empresas,

potenciais fornecedoras do objeto demandado para que apresentassem proposta de preço de

acordo com as especificações do projeto básico (fls. 29-42 DO PRODOC).

Ocorre que,  até a presente data,  somente quatro empresas encaminharam

proposta  de  preços,  quais  sejam as  empresas  Comércio  e  Representações  Prado  Ltda,



Hospitalar e Cia Distribuidora, C F de Sousa Sobrinho Eireli-Me e Seiva Comercial Ltda.

Sabe-se que fornecedor precisa de tempo hábil para encaminhar as propostas

de preços que serão utilizadas na elaboração da pesquisa de mercado com a consequente

média de preços entre os potenciais fornecedores.

Entretanto, ressaltamos que, considerando a emergencialidade de aquisição do

objeto, bem como a ausência de resposta dos demais fornecedores, até a presente data, e

considerando a notória situação de emergência de saúde pública de relevância mundial,

optou-se pela solução mais ágil e célere, que atendesse satisfatoriamente à necessidade dos

pacientes.

Além disso, por se tratar de serviço que visa combater diretamente os efeitos

da pandemia do COVID-19, é possível a aplicação da Lei nº 13.979/2020, norma que possui

nítido e expresso objetivo de flexibilizar algumas normas de contratação existentes em nosso

ordenamento.

Tal lei elenca a pesquisa realizada com fornecedores como um dos parâmetros

para realizar  a  estimativa de preços de contratações emergenciais  (art.  4º-E,  VI,  ‘e’)  e

prescreve,  diferentemente da IN º  05/2014,  que não há relação de preferência entre os

parâmetros trazidos no art. 4ª-E, VI. Inegável, portanto, que essa flexibilidade permite ao

gestor maior rapidez na cotação de preços e um ganho na celeridade da contratação.

Por  todo  o  exposto,  e  diante  do  cumprimento  dos  requisitos  legais  e

infralegais necessários à correta confecção da estimativa de preços, restituo os autos do

processo nº 300101.0005.2584.0052/2020, com a Planilha de Estimativa em anexo, para

análise e manifestação que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

Marlene Costa Beltrão
Cód. verificador: 15475910. Cód. CRC: E400845
Documento assinado eletronicamente por MARLENE COSTA BELTRÃO em 10/07/2020 10:17, 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

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS - COGEC

DESPACHO

Em 13 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Interessado(s): SECRETARIA ADJUNTO DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 - SAEC

Assunto: COMPRA EMERGENCIAL E REGISTRO DE PREÇO PARA PROTOCOLO DE

TRATAMENTO DE COVID-19 EM ALDEIAS INDÍGENAS DO AP

     AO NL/COGEC.

Encaminhamos  para  conhecimento  análise  e  continuidade  processual,

conforme a legislação pertinente o Projeto Básico, devidamente autorizado pelo Senhor

Secretário conforme as fls 28,60/GAB, juntamente com a estimativa de preços realizada pelo

NCP/COGEC/SESA.  

ANA MONTEIRO FERNANDES

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

COMPRAS)

Cód. verificador: 15592390. Cód. CRC: F9A1D62
Documento assinado eletronicamente por ANA MONTEIRO FERNANDES, COORDENADOR(A) DE UNIDADE
(COGEC - COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS), em 13/07/2020 17:32, 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 14 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Interessado(s): NL - EDER RODRIGUES

Assunto: COMPRA EMERGENCIAL E REGISTRO DE PREÇO PARA PROTOCOLO DE

TRATAMENTO DE COVID-19 EM ALDEIAS INDÍGENAS DO AP

Encaminho o processo, ao membro da CPL EDER RODRIGUES FARIAS,

nomeado pelo Decreto nº DEC. 3764/2019 e Portaria SESA nº 0396/2019, para que a partir

da leitura e análise dos autos, providencie o andamento do certame até a sua conclusão.

Conforme Autorizo do Secretário de Saúde.

Obs: caso qualquer discrepância nos atos, comunicar para que se façam as

devidas adequações.

Atenciosamente,

LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES

Cód. verificador: 15633169. Cód. CRC: 9CDE7D3
Documento assinado eletronicamente por LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES em 14/07/2020 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

NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC - NL

DESPACHO

Em 14 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Interessado(s): COGEC

Assunto: COMPRA EMERGENCIAL E REGISTRO DE PREÇO PARA PROTOCOLO DE

TRATAMENTO DE COVID-19 EM ALDEIAS INDÍGENAS DO AP

 

Senhora Coordenadora,

Restituo os autos, para que seja verificado junto ao Secretário de Saúde, se a

execução da Dispensa de Licitação será feita pela SESA ou CLC/PGE, haja vista que a

Portaria nº 402/2017, estabelece que os Órgão da Administração Direta e Indireta do Poder

Executivo  do  Estado  do  Amapá  adotem,  obrigatoramente  o  procedimento  de  Cotação

Eletrônica  de  Preços  -  procedimento  executado por  intermédio  do  módulo  Compras  e

Licitações do Sistema Integrado de Gestão de Administrativa Siga.

Atenciosamente,

 

LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES

Cód. verificador: 15633510. Cód. CRC: 022B946
Documento assinado eletronicamente por LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES em 14/07/2020 15:38, conforme
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS - COGEC

DESPACHO

Em 20 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Interessado(s): SECRETARIA ADJUNTO DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 - SAEC

Assunto: COMPRA EMERGENCIAL E REGISTRO DE PREÇO PARA PROTOCOLO DE

TRATAMENTO DE COVID-19 EM ALDEIAS INDÍGENAS DO AP

     AO GABINETE/SESA

 Encaminho a Vossa Senhoria, o Despacho do NL/COGEC as fls 63, o mesmo

solicita manifestação quanto a execução da Dispensa de Licitação; se será realizada pela

Sesa, através da Coordenadoria de compras/Sesa ou pela CLC/PGE, haja vista que a portaria

n° 402/ de 08/11/2017, estabelece que os orgãos da Administração Direta e Indireta do poder

Executivo  do  estado  do  Amapá,  adotem obrigatoriamente  o  procedimento  de  cotação

eletronica de preços do sistema integrado de Gestão de Administração Siga.

     Informamos que para ser realizada por esta Coordenadoria através de

Dispensa de Licitação tem que constar a justificativa do setor demandante a necessidade da

emergência.

 

ANA MONTEIRO FERNANDES



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

COMPRAS)

Cód. verificador: 15863591. Cód. CRC: FAF3DFB
Documento assinado eletronicamente por ANA MONTEIRO FERNANDES, COORDENADOR(A) DE UNIDADE
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

DESPACHO

Em 21 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Interessado(s): SESA

Assunto: INFORMATIVO A DISPENSA

      A COGEC;

     Restituo os autos para que se realize por DISPENSA de licitação nesta

Secretaria-SESA.

     Outrossim, que seja feita a condução dos autos pelo membro da CPL-SESA, Sr Eder

Rodrigues, por se tratar de processo resultante da desistência parcial de fornecedores  no 1°

processo de aquisicao de Kits.

      Neste sentido, o mesmo já detém das informações necessárias para condução e conclusão

deste.

      Ressalto que, em momento oportuno, far-se-a juntada aos autos da justificativa para

prosseguimento da DISPENSA por está secretaria.

     



     Urgencie-se. 

JUAN MENDES DA SILVA

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

SECRETARIA DA SAÚDE)

Cód. verificador: 15918282. Cód. CRC: 8F07303
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES DA SILVA, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS - COGEC

DESPACHO

Em 21 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Interessado(s): SAEC/SESA

Assunto: INFORMATIVO A DISPENSA

  AO NL/COGEC,

    Encaminhamos o Despacho fls 66/67-GAB/SESA, para conhecimento e

provdências necessárias, para o prosseguimento processual conforme a legislação pertinente.

    Conforme solicitação  contida  no  Despacho  acima mencionado,  que  a

condução dos autos seja feito pelo membro da CPL-SESA, Sr. Éder Rodrigues, informo

ainda que ''o mesmo já detém das informações necessárias para a condução e conclusão

deste''.

 

ANA MONTEIRO FERNANDES

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

COMPRAS)

Cód. verificador: 15941059. Cód. CRC: 1E9DDBF
Documento assinado eletronicamente por ANA MONTEIRO FERNANDES, COORDENADOR(A) DE UNIDADE
(COGEC - COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS), em 21/07/2020 16:47, 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 21 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Interessado(s): NL - EDER RODRIGUES

Assunto: COMPRA EMERGENCIAL E REGISTRO DE PREÇO PARA PROTOCOLO DE

TRATAMENTO DE COVID-19 EM ALDEIAS INDÍGENAS DO AP

Restituo  os  autos,  para  conhecimento  e  análse  do  processo,  conforme

despacho de autorizo do Secretário de Saúde.

LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES

Cód. verificador: 16243006. Cód. CRC: 0303DE4
Documento assinado eletronicamente por LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES em 29/07/2020 11:30, conforme
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC - NL

DESPACHO

Em 28 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Interessado(s): NÚCLEO DE LICITAÇÕES-CGC

Assunto: COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO DE PARA COMPOR KIT DE

TRATAMENTO PARA ATENDER 50 MIL INDÍGENAS E CIVIS CASOS POSITIVOS

COVID-19

Ao NL

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,  com  intuito  de  finalizae  este  processo  em  tempo  célere  visto  suas

particularidades, PEÇO:

• Que seja avaliado, autorizado e ratificado pela autoridade competente, a justificativa o

termo de dispensa e extrato de dispensa; Após, 

• Que se realize a classificação e dotação orçamentária, e demais procedimentos deste setor –

ADINS; e

•  Autorizado  a  classificação  orçamentária  pela  autoridade  competente  encaminhe  ao,

encaminhe ao FES para liberação de cotas e Empenho.



EDER RODRIGUES FARIAS

Cód. verificador: 16243007. Cód. CRC: 0B1A020
Documento assinado eletronicamente por EDER RODRIGUES FARIAS em 29/07/2020 11:30, conforme decreto nº
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COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS  

 

 

COGEC/SESA 

Fl. _______ 

PRODOC: 300101.0005.2584.0052/2020 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO 

Eu, Eder Rodrigues Farias, Pregoeiro, membro da Comissão Permanente de Licitação   designado 

pela Portaria nº 0396/2019 - SESA, de 21/10/2019, declaro que recebi o Processo Administrativo Prodoc 

300101.0005.2584.0052/2020, em formato digital, contendo 01 (um) volume, contendo sem definição de 

numeração de folhas, parcialmente instruído nos moldes da IN Estadual nº 002/2016-PGE/CLC, 

contendo os seguintes documentos: 

 

I. MEMORANDO Nº 300101.0005.2584.0052/2020 - SAEC/SESA (fl.1 a 2) - Prodoc; 

II. Despacho Gabinete Secretaria de Saúde (fls. 03 a 04); 

III. Despacho Secretaria Enfrentamento a Covid-19 - SAEC (fls.05); 

IV. Projeto Básico (fls. 06 a 19); 

V. Minuta Contrato (fls. 20 a 27); 

VI. Despacho Gabinete Secretaria de Saúde (fls. 28); 

VII. Projeto Básico Assinado pela Autoridade Competente (fls. 29 a 50); 

VIII. Despacho Coordenadoria de Gestão de Compras – COGEC (fls. 51); 

IX. Despacho Núcleo de Cotação de Preço - CGC - NCP (fls. 52 a 53); 

X. Despacho cotação de preços e-mails a fornecedores (fls. 54); 

XI. Propostas Fornecedores (55 a 59); 

XII. Mapa Comparativo (fls. 60); 

XIII. Despacho Coordenadoria de Gestão de Compras – COGEC ao NL (fls. 61); 

XIV. Despacho Núcleo de Licitação -NL Designação Membro CPL (fls. 62); 

XV. Despacho do Núcleo de Licitação - CGC – NL a COGEC (fls. 63); 

XVI. Despacho Coordenadoria de Gestão de Compras –COGEC ao Gab (fls. 64 a 65); 

XVII. Despacho Gabinete Secretaria de Saúde a COGEC (fls. 66 a 67); 

XVIII. Despacho do Núcleo de Licitação - CGC – NL a COGEC (fls. 68); 

 

Assumo a responsabilidade, ex nunc, do andamento e conclusão do referido processo. 

 

Cabe-me reforçar que os atos praticados anteriores a esta data são de responsabilidade do (s) 

agente (s) público (s) que o (s) executou (aram) no decorrer do processo, para assim realizar a tomada 

de decisão da escolha da empresa vencedora deste certame. 



 
COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS  

 

 

COGEC/SESA 

Fl. _______ 

PRODOC: 300101.0005.2584.0052/2020 

Cumprindo as disposições do artigo 82, da Lei nº. 8.666/93, levo ao conhecimento dos  

interessados que estou ciente da necessidade de finalização do processo, organizando os dados e 

documentos inerentes ao presente certame que serão todos vistoriados e instruídos por este membro da 

CPL-SESA. 

 

Macapá-AP, 23 de julho de 2020. 

 

 
EDER RODRIGUES FARIAS 

Portaria 0396/2019 
Membro CPL 

 

Cód. verificador: 16189307. Cód. CRC: 90A9750
Documento assinado eletronicamente por EDER RODRIGUES FARIAS em 28/07/2020 12:09, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



 

Solicitação esclarecimento via e-mail para verificar prazo de entrega. 

Cód. verificador: 16189355. Cód. CRC: 8CE4905
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COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS 

CPL/SESA 
Fl.: _____________ 
Rub.: ____________ 
300101.0005.2584.0052/2020 

 

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS 
 

Aos 27 dias do mês de julho do ano de 2020, na Coordenadoria de Gestão de Compras 

(COEG/SESA), junto aos autos do Processo Administrativo nº 300101.0005.2584.0052/2020 os 

documentos que se seguem: 

1. E-MAIL SOLICITANDO ESCLARECIMENTO SOBRE PRAZO DE ENTREGA APÓS 

RECEBIMENTO DE EMPENHO PARA O PROCESSO EM TELA; 

a. E-MAIL DE SOLICITAÇÃO;  

b. RESPOSTA EMPRESA A SANTANA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA; 

c. RESPOSTA EMPRESA SEIVA COMERCIAL; 

d. RESPOSTA EMPRESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA; 

e. RESPOSTA EMPRESA C. F. DE SOUSA SOBRINHO EIRELI. 

 

2. DOCUMETAÇÃO DE HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS DO CERTAME; 

a. EMPRESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA (fls. 1 A 45); 

b. EMPRESA C. F. DE SOUSA SOBRINHO EIRELI (1 A 16); 

c. EMPRESA SEIVA COMERCIAL (1 A 18). 

 

3. PORTARIA N° 0396 DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -SESA 

 
Para constar, eu, lavrei o presente termo, subscrevo.  

 

 
 

  
EDER RODRIGUES FARIAS 

Membro CPL/SESA-AP 

Portaria nº 0369/2019 
 

Cód. verificador: 16189353. Cód. CRC: 48B2CB5
Documento assinado eletronicamente por EDER RODRIGUES FARIAS em 28/07/2020 12:09, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador
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1º O governo do Estado do Amapá através da Secretaria 
de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS, 
Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS ao Fundo 
Municipal de Assistência Social – FMAS para o Município 
de Itaubal do Piririm, conforme Ofício nº 018/2019 - SEMAS 
– Resolução nº 005/2019-CMAS-ITBL e 006/2019-CMAS-
ITBL, Processo nº78/2019 – SIMS. 

2º  O governo do Estado do Amapá através da Secretaria 
de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS, 
Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS ao 
Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS para o 
Município de Pedra Branca do Amapari, conforme Ofício 
nº 098/2019 – SEMAH, Resolução nº 002/2019 – CMAS/
PBA e Processo nº 83/2019 – SIMS.

3º O governo do Estado do Amapá através da Secretaria 
de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS, 
Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS ao Fundo 
Municipal de Assistência Social – FMAS para o Município 
de Laranjal do Jari, conforme Ofício nº 141/2019 – GAB/
SMAS, Resolução nº 006 – CEAS/AP e Processo nº 
088/2019 – SIMS.

4º O governo do Estado do Amapá através da Secretaria 
de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS, 
Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS ao Fundo 
Municipal de Assistência Social – FMAS para o Município 
de Vitória do Jari, conforme Ofício nº 118/2019 -SEMDAS, 
Resolução nº 001/2019 – CMAS/VJ e Processo nº 
096/2019 – SIMS.

5º O governo do Estado do Amapá através da Secretaria 
de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS, 
Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS ao Fundo 
Municipal de Assistência Social – FMAS para o Município 
de Oiapoque, conforme Ofício nº 051/2019 – SMTAS/
PMO, Resolução nº 001/2019 – CMAS/AP e Processo nº 
89/20119 – SIMS.

6º O governo do Estado do Amapá através da Secretaria 
de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS, 
Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS ao Fundo 
Municipal de Assistência Social – FMAS para o Município 
de Ferreira Gomes conforme Ofício nº 078/2019 – SMAS/
PMFG Resolução nº 003/2019 – CMAS/AP e Processo nº 
79/20119 – SIMS.

7º O governo do Estado do Amapá através da Secretaria 
de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS, 
Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS ao Fundo 
Municipal de Assistência Social – FMAS para o Município 
de Amapá conforme Ofício nº 0017/2019 – SEMPROS/
PMA Resolução nº 004/2019 – CMAS/AP e Processo nº 
77/20119 – SIMS.

8º O governo do Estado do Amapá através da Secretaria 
de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS, 
Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS ao Fundo 
Municipal de Assistência Social – FMAS para o Município 
de Pracuúba, Conforme Ofício nº 0602/2019 - FMA – 2019 

Resolução nº 021,022, 023 e 024 – 19 de Agosto de 2019, 
Resolução nº.021,022,023 e 024 de 19 de agosto de 2019 
– CMAS/Pracuúba. Resolução nº.021,022,023 e 024/2019 
– CMAS e Processo nº 329/2019 – SIMS.

9º A Lei Orgânica da Assistência nº8742/93, atualizada 
pela lei do SUAS nº12.435/2011, o financiamento da 
Assistência Social entre os três entes Federal, Estadual 
e Municipal, sendo assim o repasse do cofinanciamento 
Estadual Fundo a Fundo obrigatório e automático, para 
que os Municípios possam garantir a acesso dos usuários 
aos serviços socioassistenciais.

10º O pagamento é referente a Programação de Desembolso 
do Cofinanciamento do Fundo Estadual de Assistência 
Social – FEAS ao Fundo Municipal de Assistência Social 
– FMAS para os respectivos Municípios: Itaubal do Piririm,  
Pedro Branca do Amapari, Laranjal do Jari, Vitória do Jari, 
Oiapoque, Ferreira Gomes, Amapá e Pracuúba.

Macapá-AP, 21 de outubro de 2019.
Alba Nize Colares Caldas
Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social/
SIMS
Decreto nº 0333/2019
HASH: 2019-1021-0001-6413

Secretaria de Saúde

PORTARIA Nº 0396/2019-SESA
 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1.603, 
de 15 de abril de 2019 e considerando o que consta no 
Memo n° 044/2019-COGEC/SESA;

RESOLVE:

Art. 1º Constituir a Comissão Permanente de Licitação – 
CPL, com a finalidade de dirigir e julgar os procedimentos 
licitatórios no âmbito desta Secretaria de Estado da Saúde 
- SESA, para o exercício de 2019, a qual será composta 
pelos servidores abaixo relacionados:

- Alysson Roberto Cassiano de Souza (Presidente);
- Lindervam da Silva Rodrigues (Membro);
- Maykon Douglas Rocha Hamilka (Membro);
- Marcus Paulo Silva dos Santos (Membro);
- Eder Rodrigues Farias (Membro);
- Igor Oeiras Cardoso (Membro);
- Jeruza Amanda Teixeira (Membro);
- Simone Pantoja Cantuária (Membro);
- Izabella Samantha Uchôa Picanço (Membro).

Art. 2º Revoga-se a Portaria n° 0031/2019-SESA, de 06 
de fevereiro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado 
do Amapá n° 6866, de 21 de fevereiro de 2019.

Art. 3° A presente Portaria entra em vigor na data de sua 
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publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.

Macapá, 14 de outubro de 2019.
JOÃO BITTENCOURT DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde
HASH: 2019-1021-0001-6311

PORTARIA Nº 0397/2019-SESA
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1.603, de 
15 de abril de 2019 e considerando o que consta no Memo 
n° 63/2019 (Prodoc n° 300101.0068.0119.2459/2019);

RESOLVE:

Art. 1º Designar as servidoras abaixo relacionadas para 
atuarem no monitoramento do Sistema E-Sic (Sistema 
Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão), no 
âmbito desta Secretaria de Estado da Saúde. São elas:

- Eva Katarina da Silva Rodrigues de Carvalho
- Nayara de Nazaré R. Dias Marques de Melo

Art. 2º Revoga-se a Portaria n° 0278/2019-SESA, de 9 
de julho de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado do 
Amapá n° 6960, de 16 de julho de 2019.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.

Macapá, 14 de outubro de 2019.
JOÃO BITTENCOURT DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde
HASH: 2019-1021-0001-6313

PORTARIA Nº 0399/2019-SESA
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 
1.603, de 15 de abril de 2019 e considerando o que 
consta no Prodoc n° 300101.0005.1870.0037/2019-CS
IND/SESA;

RESOLVE:

Art. 1° Prorrogar por mais 30 (trinta) dias o teor da 
Portaria n° 0379/2019-SESA, de 25 de setembro de 
2019, publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá n° 
7.012, de 30 de setembro de 2019, objeto que constituiu 
Comissão de Sindicância encarregada de apurar denúncia 
especificada no E-doc nº 304.276636/2017-SESA, que 
versa sobre a apuração de responsabilidade de quem 
deu causa ao fato, em atendimento ao Parecer Jurídico n° 
121/2017-PEDA/PGE/SESA, bem como os fatos conexos 
que emergirem no decorrer dos trabalhos.

Art. 2° A presente Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.

Macapá, 14 de outubro de 2019.
JOÃO BITTENCOURT DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde
HASH: 2019-1021-0001-6307

PORTARIA Nº 0400/2019-SESA
 

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO E 
PLANEJAMENTO, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Decreto n° 1.639, de 15 de abril 
de 2019 e considerando o que consta no Prodoc n° 
300101.0068.0119.2928/2019;

RESOLVE:

Autorizar o deslocamento do servidor Adão José Kaio 
da Silva Rodrigues Carvalho, que viajará da sede de 
suas atividades em Macapá-AP até o Rio de Janeiro-RJ, 
para participar do curso de “Engenharia e Manutenção 
Hospitalar”, no período de 17 a 20 de outubro de 2019.

Macapá, 14 de outubro de 2019.
CLÉLIA JEANE DA SILVA REIS GONDIM
Secretária Adjunta de Gestão e Planejamento
HASH: 2019-1021-0001-6308

PORTARIA Nº 0401/2019-SESA
 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 1.603, 
de 15 de abril de 2019; e

Considerando a pactuação na CIB-AP e CIRS, para a 
construção do Planejamento Regional Integral - PRI;

Considerando que para a construção do PRI-AP se faz 
necessário a construção do Plano Assistencial da Região;

RESOLVE:

Autorizar os servidores abaixo relacionados para se 
deslocarem da sede de suas atividades em Macapá-AP 
até o município de Ferreira Gomes-AP, sem ônus, no 
período de 16 a 19 de outubro de 2019, para participarem 
da Oficina de Construção do Plano Assistencial da 
Região Central. São eles:

Celina Telma Ferreira Harcth
Liliane Cordeiro de Abreu
Nilza Rosa de A. Salgado
Lucinete Gonçalves Barbosa
Thailine Borges de Almeida
Marcos Boução
Danilo Pacheco da Silva
José Luiz Leitão
Wandvelly Andreza S. Melo
Jorleo Ferreira Ardasse
Gilmar Miranda Domingues
Samuel Spener
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300101.0005.2584.0052/2020 - SAEC/SESA. 
 

Objeto: COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO DE PARA COMPOR KIT DE TRATAMENTO PARA 

ATENDER 50 MIL INDÍGENAS E CIVIS CASOS POSITIVOS COVID-19, ENFRENTAMENTO A PANDEMIA 

DE CORONAVÍRUS (COVID-19). DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NA LEI Nº 13.979/2020.  

 

 

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 

 

Em 27 de junho, recebi os autos do Processo Administrativo 300101.0005.2584.0052/2020, que 

versa sobre a: COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO DE PARA COMPOR KIT DE TRATAMENTO 

PARA ATENDER 50 MIL INDÍGENAS E CIVIS CASOS POSITIVOS COVID-19, ENFRENTAMENTO A 

PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19). DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NA LEI Nº 

13.979/2020, conforme condições, especificações e quantitativos constantes neste instrumento. 

 

 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. 

 

1. DAS COTAÇÕES DE PREÇOS 

 

   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)”. 



 

 

 

CPL/COGEC/SESA 

Fl. _______ 

PRODOC: 

300101.0005.2584.0052/2020 

 

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

objeto da contratação (fls. 54). Observa-se nos autos que o horário de solicitação de acolhimento das 

propostas se deu dos dias 08/07/2020 das 17h07min, o qual estipulou o prazo de até as 09h do dia 

10/07/2020.    

Ressalto ainda que em análise pormenorizada, não deixei de observar que a SOLICITAÇÃO FORA FEITA a 

mais de 30 Empresas, segue recorte de tal informação: 

  
 

   

   Diante ao exposto, de posse das particularidades que este processo apresenta, sigo com analise 

de preços e prazo de entrega, conforme o critério de julgamento apresentado no projeto básico, recorte a 
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seguir para melhor clareza na avaliação.

 
     

   Outrossim conforme as folhas (55 a59), onde demonstram que das mais de 30 empresas solicitadas, 

apenas 4 (quatro), encaminharam proposta até o prazo determinado, as quais detalho a seguir: 

 

• EMPRESA A SANTANA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA; 

• EMPRESA SEIVA COMERCIAL; 

• EMPRESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA; e 

• EMPRESA C. F. DE SOUSA SOBRINHO EIRELI. 
 

 Nesta toada, de posse dos dados disponíveis no escopo do processo em tela, fez-se a análise de preços 
x prazo de entrega, em assento com item 5 do projeto básico, resultando na seguinte lista: 

1. EMPRESA SEIVA COMERCIAL; 
2. EMPRESA C. F. DE SOUSA SOBRINHO EIRELI; e 
3. EMPRESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA. 

 
 Nesta perspectiva passo a detalhar como seu deu a escolha, e a distribuição do quantitativo adjudicado 
por cada empresa de acordo com as propostas apensas aos autos e com a resposta de esclarecimento sobre o 
prazo de entrega solicitado via e-mail, a mesma será anexada aos autos: 

1.1. EMPRESA SEIVA COMERCIAL, arrematou o seguinte quantitativo: 
1.1.1 - Azitromicina 500mg: 55.500 (cinquenta e cinco mil e quinhentas) unidades. 
(comprimidos/capsulas).  
1.1.2 -   Ivermectina 6mg:200.000 (duzentas mil) unidades (comprimidos/capsulas). 
 
Obs.: Empresa/fornecedor dispõe do quantitativo ofertado a pronta entrega nos itens acima elencados, 
no prazo de até 12h, de posse da nota de empenho. 
 

 2.1 EMPRESA C. F. DE SOUSA SOBRINHO EIRELI, arrematou o seguinte quantitativo:  
2.1.1 - Azitromicina 500mg: 127.250 (cento e vinte sete mil e duzentos e cinquenta) unidades. 
(comprimidos/capsulas). 
 
Obs.: Empresa/fornecedor dispõe do quantitativo elencado a pronta entrega, no prazo de até 8h, de 
posse da nota de empenho. A mesma não dispõe do item Ivermectina 6mg de imediato, podendo 
entregar com prazo de 20 a 30 dias. 
 
 

 

3.1 EMPRESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA. 
3.1.1 - Azitromicina 500mg: 77.000 (setenta e sete mil) unidades. (comprimidos/capsulas). 
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Obs.: Empresa/fornecedor dispõe do quantitativo elencado a pronta entrega, no prazo de 4h a 6h, de 
posse da nota de empenho. A mesma não dispõe do item Ivermectina 6mg de imediato, podendo 
entregar com prazo 30 dias, por sua indisponibilidade em estoque. 
 

4.1 EMPRESA A SANTANA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA, não arrematou nenhum item, pois em assento 
com sua respostas do prazo de entrega, para os itens; Azitromicina 500mg e  Ivermectina 6mg, seu prazo 
de entrega de até 20 dias, após recebimento da nota de empenho. 
 
 Na oportunidade reitero que, o critério avaliado foi Menor Preço x Menor prazo, o qual o segundo, foi 
tido como fator fundamental para a escolha das empresas vencedoras, por dispor dos medicamentos a pronta 
entrega, conforme observado, na confirmação de estoque, respondida via solicitação através de e-mail. 
Ressalto que, uma vez que não se cumpra os prazos de entregas informados pelas empresas, as mesmas 
poderão sofrer punições pelo não cumprimento, esta é a sugestão que faço ao setor responsável pelo 
contrato.  

 
   Dito isto, procede-se com ratificação da análise da escolha da empresa, através da análise de 

habilitação documental.  

 

2. DA ESCOLHA DA EMPRESA  

 

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, em analise a proposta apensa aos autos, levou-se em conta o critério objetivo do projeto 

básico sito: 

 
 

Considerando os itens apresentados, e em atenção ao critério de julgamento das propostas 

supracitado, por se tratar de uma contratação emergencial, se usando de entendido análogo ao artigo 

publicado em site  eletrônico, endereço http://seac-rj.com.br/files/artigo_coronavirus.pdf;   o qual versa  item 

5. Contratações administrativas relacionadas com a pandemia, em especifico ao item 5.1 Emergências 

insuperáveis:  

 
“A pandemia pode gerar situações de atendimento imediato, insuscetível de aguardar dias 

ou horas. Basta considerar a hipótese em que instalações ou serviços de terceiros sejam 

indispensáveis para tentar evitar o óbito de um sujeito ou para impedir a disseminação do 

vírus. É evidente que as regras constitucionais, que privilegiam o atendimento às necessidades 

http://seac-rj.com.br/files/artigo_coronavirus.pdf
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coletivas e a realização do interesse público, impõem a adoção de medidas práticas e efetivas por 

parte da Administração Pública, independentemente de formalização num processo administrativo 

burocrático”.       

      Marçal Justen Filho 

     Mestre e Doutor em Direito do Estado pela PUC/SP Sócio 

da Justen, Pereira, Oliveira e Talamini. 

 

 

Ante ao exposto, justifica-se a escolha dos fornecedores que apresentaram propostas com o 

MENOR TEMPO DE ENTREGA, visto que a contratação desse serviço é fundamental para a atenção em 

saúde aos pacientes acometidos pelo CORONAVÍRUS.  

Esta secretaria, no sentido de possibilitar a realização do tratamento em tempo hábil, e desta forma 

oferecendo o que dispõe a constituição federal em seu Artigo 5°, do “direito à vida” e do “direito a saúde”. 

Após análise meticulosa, as empresas que atenderam a esse critério de julgamento objetivo são as 

empresas: SEIVA COMERCIAL; C. F. DE SOUSA SOBRINHO EIRELI; e COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

PRADO LTDA. 

 

 

3. DA HABILITACAO DA EMPRESA 

 

Por se tratar de uma aquisição emergencial, que tem como finalidade atender a rede de atenção em 

saúde no estado do Amapá.  

Procedi com a análise documental e atestei que as mesmas cumpriram integralmente os requisitos 

mínimos do instrumento convocatório e o que preceitua a Lei 13.979/2020. 

 

4.1.  EMPRESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA (fls. 1 A 45);  

4.2.  EMPRESA C. F. DE SOUSA SOBRINHO EIRELI (1 A 16);  

4.3.  EMPRESA SEIVA COMERCIAL (1 A 18).  

 

E demais certidões que serão disponibilizadas nos documentos de habilitação que serão apensos 

aos autos( termo de juntada), visto o quantitativo elevado para pontuá-los neste momento. 

 

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. 

 

 

 

4. DA URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO 

 

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. 



 

 

 

CPL/COGEC/SESA 

Fl. _______ 

PRODOC: 

300101.0005.2584.0052/2020 

 

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 27/07/2020). 

 

 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:  
 

 

 

https://covid.saude.gov.br/


 

 

 

CPL/COGEC/SESA 

Fl. _______ 

PRODOC: 

300101.0005.2584.0052/2020 

 

CURVA DE INFECTADOS 

 

CURVA DE ÓBITOS 
 

 
 

Fonte: Ferramenta de apoio ao planejamento de saúde pública – Sírio-Libanês: covid.sus.3778.care/. 

 

 

   

https://covid.sus.3778.care/


 

 

 

CPL/COGEC/SESA 

Fl. _______ 

PRODOC: 

300101.0005.2584.0052/2020 

 Neste sentido com objetivo em se alcançar o êxito na conclusão deste processo, conclui-se pela 

adjudicação das empresas apresentadas. 

 

DA CONCLUSÃO 

 

  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, autorizado e ratificado pela autoridade competente, a justificativa o termo 

de dispensa e extrato de dispensa;  

• Que se realize a classificação e dotação orçamentária, e demais procedimentos deste setor – 

ADINS; e 

• Autorizado a classificação orçamentária pela autoridade competente encaminhe ao, encaminhe 

ao FES para liberação de cotas e Empenho. 

   

 

  Dito isto, e de tudo que se pode extrair dos autos do processo, as empresas apresentaram as 

documentações de habilitação mínima exigidos e encontra-se apta para contratação.  

  

 

 

É o que importa relatar. 

 

Sem mais, subscrevo. 

 

Macapá, 27 de julho de 2020. 

 

 

 

Eder Rodrigues Farias 

Membro Comissão Permanente de Licitação – CPL 

Secretaria de Estado da Saúde - SESA 

Portaria 0396/2019 

Cód. verificador: 16189354. Cód. CRC: 8871628
Documento assinado eletronicamente por EDER RODRIGUES FARIAS em 28/07/2020 12:08, 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 65-A /2020 - CPL/SESA 

 

PROCESSO: 300101.0005.2584.0052/2020. 

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO – EMERGÊNCIA REAL 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4, da Lei 13.979/2020; Caput, Art. 4º, do Decreto Estadual N° 1.375 de 17 
de março de 2.020. 

ADJUDICADO: SEIVA COMERCIAL LTDA;  

CNPJ: 12.395.979/0001-23. 

VALOR: R$1.126.500,00 (Um milhão, cento e vinte seis mil e quinhentos reais). 

OBJETO: COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO DE PARA COMPOR KIT DE TRATAMENTO 
PARA ATENDER 50 MIL INDÍGENAS E CIVIS CASOS POSITIVOS COVID-19, ENFRENTAMENTO A 
PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19). DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NA LEI Nº 
13.979/2020.   

 

Exmo. Sr.  Secretário, 

 

 Submeto à elevada apreciação de Vossa Excelência a presente justificativa sobre dispensa de 
licitação, em favor da empresa SEIVA COMERCIAL LTDA, CNPJ: 12.395.979/0001-23, que tem como 
objetivo a COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO DE PARA COMPOR KIT DE TRATAMENTO 
PARA ATENDER 50 MIL INDÍGENAS E CIVIS CASOS POSITIVOS COVID-19, em caráter de urgência 
para o enfrentamento da emergência de Saúde Pública, de acordo com as especificações contidas 
no Anexo do Projeto Básico.   

1. JUSTIFICATIVA  

  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”; 
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 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 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, e atendimento 
médico – hospitalar, atendimento psicológico e social; 

 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 nas boas práticas e experiências bem exitosas no Brasil (p.ex. Piauí, Ceará) e em 
outros países (por exemplo, na Espanha), e manifestações técnicas das autoridades locais (por exemplo, 
Pareceres Técnicos Nº 002 e 003/2020-CEDEC/AP, Nota Informativa do Ministério da Saúde Nº 05/2020-
DAF/SCTIE/MS), recomendações do MP/AP (p.ex. Recomendação Nº 10/2020), e a criticidade da curva 
de contágio verificada no Amapá. 

2. FUNDAMENTACAO JURÍDICA LEGAL 

 É patente a urgência em relação de emergência de saúde pública, conforme Lei Federal 
n°13.979/2020, bem como, dos Decretos Estaduais n° 1.375, 1.376 e 1.377/2020, do Estado do Amapá-
AP, que consideram que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção e controle 
de riscos, danos e agravos à saúde pública; 
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 Considerando o que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas 
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; 

 Esteado no Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93; ipsis litteris: 

Art. 24. É dispensável a licitação: 
“IV- nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens 
necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para 
as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação 
dos respectivos contratos;” (grifou-se) 

 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 encontra na realização do processo de licitação o instrumento hábil à resolução desse 
desequilíbrio.  

Nesse mister, as contratações diretas realizadas com base nessas situações atípicas têm por 
único objetivo suprimir ou mitigar transitoriamente o prejuízo potencial ou efetivo ao interesse público, 
enquanto é providenciado o devido processo licitatório. Portanto, a contratação de emergência tem 
função basicamente acautelatória.  
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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 objeto desejado, visando selecionar 
licitante habilitado, conforme estabelece o inciso IV, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93. 

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. 

3. CONCLUSÃO  

Destarte, a partir de análise percuciente desta comissão, 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. 

Quanto à escolha da Contratada, esta se encontra diretamente ligada a três fatores, a saber:  

1) PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO PELO SEU CARÁTER EMERGENCIAL; 
2) APRESENTAÇÃO DOCUMENTALMENTE IDÔNEA DA LICITANTE;  
3) POSSUIR ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE PROCESSO 
(GARANTIA DE ENTREGA DO OBJETO);  
4) OFERTA DE PREÇO COMPATÍVEL COM MERCADO. 

Em vista dos argumentos apresentados, a decisão de adjudicar a licitante SEIVA COMERCIAL 
LTDA, deu-se, principalmente, em decorrência do FATOR PRAZO DE ENTREGA e MENOR PREÇO, 
pois dentre as propostas apresentadas FOI A DE MENOR PRAZO POSSÍVEL 
CONCOMITANTEMENTE COM EXISTÊNCIA DE ESTRUTURA PARA EFETIVA ENTREGA DO 
OBJETO (GARANTIA DE ENTREGA) para atender a demanda emergencial do estado ALINHADA COM 
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A DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA dentre as propostas apresentadas, estando compatível com o mercado 
nacional. Na oportunidade, passo a demonstrar os itens e quantitativos adjudicados por este licitante. 

Item Descrição Quantitativo P. unitário Valor Total 

01 Azitromicina 500mg 55.500  R$ 3,00 R$166.500,00 

02 Ivermectina 6mg 200.000 R$ 4,80 R$ 960.000,00 

Valor Total = (Um milhão, cento e vinte seis mil e quinhentos reais) R$1.126.500,00 

 

Diante o exposto, se sabe que nas contratações diretas, a escolha do contratado é opção 
discricionária do gestor (autoridade competente), desde que satisfeito os requisitos dispostos no Art. 26 
da Lei 8.666/93: no caso em tela a autoridade compete em busca do menor preço, e de acordo com 
mapa comparativo é visível tal economicidade, o qual ocasionou a escolha do contratado, neste sentindo, 
reitero, que seja ratificado pela autoridade competente tal justificativa.   

Desse modo, com fulcro Art. 4º, §1° da Lei nº 13.979/2020; 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 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos – SUS/Pandemia COVID-19;  
Ação: 2624 – Assistência Farmacêutica;  
PO: 0829 -Emergência em Saúde Pública; 
Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo.  

Isto posto, submeto a presente Justificativa para ratificação e, após tal procedimento, seja 
determinada sua publicação no Diário Oficial do Estado, conforme determina o artigo 26, da Lei n° 
8.666/93, como condição de sua eficácia. 

  

Macapá-AP, 27 de julho de 2020. 

 

 

EDER RODRIGUES FARIAS 

Membro CPL/SESA-AP 
Portaria nº 0369/2019-SESA 

 

 

 

IGOR OEIRAS CORDEIRO 

Membro CPL/SESA-AP 
Portaria nº 0369/2019-SESA 

MARCUS PAULO SILVA DOS SANTOS 

Membro CPL/SESA-AP 
Portaria nº 0369/2019-SESA 

 

 

 

ALYSSON ROBERTO CASSIANO DE SOUZA 
Presidente da CPL/SESA-AP  

Portaria 0396/2019

 Cód. verificador: 16189257. Cód. CRC: 11A7E2B
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES em 28/07/2020 16:39, IGOR CORDEIRO em 28/07/2020
12:48 e outros, 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 65-B /2020 - CPL/SESA 

 

PROCESSO: 300101.0005.2584.0052/2020. 

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO – EMERGÊNCIA REAL 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4, da Lei 13.979/2020; Caput, Art. 4º, do Decreto Estadual N° 1.375 de 17 
de março de 2.020. 

ADJUDICADO: C. F. DE SOUSA SOBRINHO EIRELI.  

CNPJ: 05.932.395/0001-84. 

VALOR: R$ R$ 575.750,00 (Quinhentos e setenta e cinco mil e setecentos e cinquenta reais). 

OBJETO: COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO DE PARA COMPOR KIT DE TRATAMENTO 
PARA ATENDER 50 MIL INDÍGENAS E CIVIS CASOS POSITIVOS COVID-19, ENFRENTAMENTO A 
PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19). DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NA LEI Nº 
13.979/2020.   

 

Exmo. Sr.  Secretário, 

 

 Submeto à elevada apreciação de Vossa Excelência a presente justificativa sobre dispensa de 
licitação, em favor da empresa C. F. DE SOUSA SOBRINHO EIRELI, CNPJ: 05.932.395/0001-84, que 
tem como objetivo a COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO DE PARA COMPOR KIT DE 
TRATAMENTO PARA ATENDER 50 MIL INDÍGENAS E CIVIS CASOS POSITIVOS COVID-19, em 
caráter de urgência para o enfrentamento da emergência de Saúde Pública, de acordo com as 
especificações contidas no Anexo do Projeto Básico.   

1. JUSTIFICATIVA  

  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”; 



 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS 
 

Página 2 de 5 
 

 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 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, e atendimento 
médico – hospitalar, atendimento psicológico e social; 

 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 nas boas práticas e experiências bem exitosas no Brasil (p.ex. Piauí, Ceará) e em 
outros países (por exemplo, na Espanha), e manifestações técnicas das autoridades locais (por exemplo, 
Pareceres Técnicos Nº 002 e 003/2020-CEDEC/AP, Nota Informativa do Ministério da Saúde Nº 05/2020-
DAF/SCTIE/MS), recomendações do MP/AP (p.ex. Recomendação Nº 10/2020), e a criticidade da curva 
de contágio verificada no Amapá. 

2. FUNDAMENTACAO JURÍDICA LEGAL 

 É patente a urgência em relação de emergência de saúde pública, conforme Lei Federal 
n°13.979/2020, bem como, dos Decretos Estaduais n° 1.375, 1.376 e 1.377/2020, do Estado do Amapá-
AP, que consideram que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção e controle 
de riscos, danos e agravos à saúde pública; 
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 Considerando o que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas 
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; 

 Esteado no Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93; ipsis litteris: 

Art. 24. É dispensável a licitação: 
“IV- nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens 
necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para 
as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação 
dos respectivos contratos;” (grifou-se) 

 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 encontra na realização do processo de licitação o instrumento hábil à resolução desse 
desequilíbrio.  

Nesse mister, as contratações diretas realizadas com base nessas situações atípicas têm por 
único objetivo suprimir ou mitigar transitoriamente o prejuízo potencial ou efetivo ao interesse público, 
enquanto é providenciado o devido processo licitatório. Portanto, a contratação de emergência tem 
função basicamente acautelatória.  
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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 objeto desejado, visando selecionar 
licitante habilitado, conforme estabelece o inciso IV, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93. 

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. 

3. CONCLUSÃO  

Destarte, a partir de análise percuciente desta comissão, 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. 

Quanto à escolha da Contratada, esta se encontra diretamente ligada a três fatores, a saber:  

1) PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO PELO SEU CARÁTER EMERGENCIAL; 
2) APRESENTAÇÃO DOCUMENTALMENTE IDÔNEA DA LICITANTE;  
3) POSSUIR ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE PROCESSO 
(GARANTIA DE ENTREGA DO OBJETO);  
4) OFERTA DE PREÇO COMPATÍVEL COM MERCADO. 

Em vista dos argumentos apresentados, a decisão de adjudicar a licitante C. F. DE SOUSA 
SOBRINHO EIRELI, deu-se, principalmente, em decorrência do FATOR PRAZO DE ENTREGA e 
MENOR PREÇO, pois dentre as propostas apresentadas FOI A DE MENOR PRAZO POSSÍVEL 
CONCOMITANTEMENTE COM EXISTÊNCIA DE ESTRUTURA PARA EFETIVA ENTREGA DO 
OBJETO (GARANTIA DE ENTREGA) para atender a demanda emergencial do estado ALINHADA COM 
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A DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA dentre as propostas apresentadas, estando compatível com o mercado 
nacional. Na oportunidade, passo a demonstrar os itens e quantitativos adjudicados por este licitante. 

Item Descrição Quantitativo P. unitário Valor Total 

01 Azitromicina 500mg 122.500  R$ 4,70 R$ 575.750,00 

Valor Total = (Quinhentos e setenta e cinco mil e setecentos e cinquenta reais) R$ 575.750,00 

 

Diante o exposto, se sabe que nas contratações diretas, a escolha do contratado é opção 
discricionária do gestor (autoridade competente), desde que satisfeito os requisitos dispostos no Art. 26 
da Lei 8.666/93: no caso em tela a autoridade compete em busca do menor preço, e de acordo com 
mapa comparativo é visível tal economicidade, o qual ocasionou a escolha do contratado, neste sentindo, 
reitero, que seja ratificado pela autoridade competente tal justificativa.   

Desse modo, com fulcro Art. 4º, §1° da Lei nº 13.979/2020; 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 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos – SUS/Pandemia COVID-19;  
Ação: 2624 – Assistência Farmacêutica;  
PO: 0829 -Emergência em Saúde Pública; 
Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo.  

Isto posto, submeto a presente Justificativa para ratificação e, após tal procedimento, seja 
determinada sua publicação no Diário Oficial do Estado, conforme determina o artigo 26, da Lei n° 
8.666/93, como condição de sua eficácia. 

  

Macapá-AP, 27 de julho de 2020. 
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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 65-C /2020 - CPL/SESA 

 

PROCESSO: 300101.0005.2584.0052/2020. 

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO – EMERGÊNCIA REAL 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4, da Lei 13.979/2020; Caput, Art. 4º, do Decreto Estadual N° 1.375 de 17 
de março de 2.020. 

ADJUDICADO: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA.  

CNPJ: 05.049.432/0001-00. 

VALOR: R$ 343.440,00 (trezentos e quarenta e três mil e quatrocentos e quarenta reais). 

OBJETO: COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO DE PARA COMPOR KIT DE TRATAMENTO 
PARA ATENDER 50 MIL INDÍGENAS E CIVIS CASOS POSITIVOS COVID-19, ENFRENTAMENTO A 
PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19). DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NA LEI Nº 
13.979/2020.   

 

Exmo. Sr.  Secretário, 

 

 Submeto à elevada apreciação de Vossa Excelência a presente justificativa sobre dispensa de 
licitação, em favor da empresa COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ: 
05.049.432/0001-00, que tem como objetivo a COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO DE 
PARA COMPOR KIT DE TRATAMENTO PARA ATENDER 50 MIL INDÍGENAS E CIVIS CASOS 
POSITIVOS COVID-19, em caráter de urgência para o enfrentamento da emergência de Saúde 
Pública, de acordo com as especificações contidas no Anexo do Projeto Básico.   

1. JUSTIFICATIVA  

  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”; 
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 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 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, e atendimento 
médico – hospitalar, atendimento psicológico e social; 

 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 nas boas práticas e experiências bem exitosas no Brasil (p.ex. Piauí, Ceará) e em 
outros países (por exemplo, na Espanha), e manifestações técnicas das autoridades locais (por exemplo, 
Pareceres Técnicos Nº 002 e 003/2020-CEDEC/AP, Nota Informativa do Ministério da Saúde Nº 05/2020-
DAF/SCTIE/MS), recomendações do MP/AP (p.ex. Recomendação Nº 10/2020), e a criticidade da curva 
de contágio verificada no Amapá. 

2. FUNDAMENTACAO JURÍDICA LEGAL 

 É patente a urgência em relação de emergência de saúde pública, conforme Lei Federal 
n°13.979/2020, bem como, dos Decretos Estaduais n° 1.375, 1.376 e 1.377/2020, do Estado do Amapá-
AP, que consideram que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção e controle 
de riscos, danos e agravos à saúde pública; 
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 Considerando o que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas 
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; 

 Esteado no Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93; ipsis litteris: 

Art. 24. É dispensável a licitação: 
“IV- nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens 
necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para 
as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação 
dos respectivos contratos;” (grifou-se) 

 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 encontra na realização do processo de licitação o instrumento hábil à resolução desse 
desequilíbrio.  

Nesse mister, as contratações diretas realizadas com base nessas situações atípicas têm por 
único objetivo suprimir ou mitigar transitoriamente o prejuízo potencial ou efetivo ao interesse público, 
enquanto é providenciado o devido processo licitatório. Portanto, a contratação de emergência tem 
função basicamente acautelatória.  
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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 objeto desejado, visando selecionar 
licitante habilitado, conforme estabelece o inciso IV, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93. 

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. 

3. CONCLUSÃO  

Destarte, a partir de análise percuciente desta comissão, 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. 

Quanto à escolha da Contratada, esta se encontra diretamente ligada a três fatores, a saber:  

1) PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO PELO SEU CARÁTER EMERGENCIAL; 
2) APRESENTAÇÃO DOCUMENTALMENTE IDÔNEA DA LICITANTE;  
3) POSSUIR ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE PROCESSO 
(GARANTIA DE ENTREGA DO OBJETO);  
4) OFERTA DE PREÇO COMPATÍVEL COM MERCADO. 

Em vista dos argumentos apresentados, a decisão de adjudicar a licitante COMERCIO E 
REPRESENTACOES PRADO LTDA, deu-se, principalmente, em decorrência do FATOR PRAZO DE 
ENTREGA e MENOR PREÇO, pois dentre as propostas apresentadas FOI A DE MENOR PRAZO 
POSSÍVEL CONCOMITANTEMENTE COM EXISTÊNCIA DE ESTRUTURA PARA EFETIVA 
ENTREGA DO OBJETO (GARANTIA DE ENTREGA) para atender a demanda emergencial do estado 
ALINHADA COM A DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA dentre as propostas apresentadas, estando compatível 



 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS 
 

Página 5 de 5 
 

com o mercado nacional. Na oportunidade, passo a demonstrar os itens e quantitativos adjudicados por 
este licitante. 

Item Descrição Quantitativo P. unitário Valor Total 

01 Azitromicina 500mg 72.000  R$ 4,77 R$ 343.440,00 

Valor Total = (trezentos e quarenta e três mil e quatrocentos e quarenta reais) R$ 343.440,00 

 

Diante o exposto, se sabe que nas contratações diretas, a escolha do contratado é opção 
discricionária do gestor (autoridade competente), desde que satisfeito os requisitos dispostos no Art. 26 
da Lei 8.666/93: no caso em tela a autoridade compete em busca do menor preço, e de acordo com 
mapa comparativo é visível tal economicidade, o qual ocasionou a escolha do contratado, neste sentindo, 
reitero, que seja ratificado pela autoridade competente tal justificativa.   

Desse modo, com fulcro Art. 4º, §1° da Lei nº 13.979/2020; 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 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos – SUS/Pandemia COVID-19;  
Ação: 2624 – Assistência Farmacêutica;  
PO: 0829 -Emergência em Saúde Pública; 
Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo.  

Isto posto, submeto a presente Justificativa para ratificação e, após tal procedimento, seja 
determinada sua publicação no Diário Oficial do Estado, conforme determina o artigo 26, da Lei n° 
8.666/93, como condição de sua eficácia. 

  

Macapá-AP, 27 de julho de 2020. 

 

 

EDER RODRIGUES FARIAS 

Membro CPL/SESA-AP 
Portaria nº 0369/2019-SESA 

 

 

 

IGOR OEIRAS CORDEIRO 

Membro CPL/SESA-AP 
Portaria nº 0369/2019-SESA 

MARCUS PAULO SILVA DOS SANTOS 

Membro CPL/SESA-AP 
Portaria nº 0369/2019-SESA 

 

 

 

ALYSSON ROBERTO CASSIANO DE SOUZA 
Presidente da CPL/SESA-AP  

Portaria 0396/2019

 

Cód. verificador: 16189306. Cód. CRC: 21A2CE6
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES em 28/07/2020 16:43, IGOR CORDEIRO em 28/07/2020
12:48 e outros, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



 
 

CPL/COGEC/SESA 

 

Fl. _______ 

 

Prodoc: 300101.0005.2584.0052/2020 

 

EXTRATO DE DISPENSA Nº 065-A/2020-CPL/SESA 

  

Nº Processo: 300101.0005.2584.0052/2020. Objeto: Dispensa de Licitação. COMPRA 
EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO DE PARA COMPOR KIT DE TRATAMENTO PARA ATENDER 
50 MIL INDÍGENAS E CIVIS CASOS POSITIVOS COVID-19. Total de Item Licitado: 02 (dois). 
Fundamento Legal: Art. 4º, Lei Federal nº 13.979/2020; Decreto Estadual n° 1.375 de 17 de março de 
2.020 que trata da Situação de Emergência no Território do Estado do Amapá. Justificativa: O Estado 
do Amapá impôs diversas medidas temporárias e necessárias de prevenção e controle para 
enfrentamento da pandemia supracitada, através dos Decretos Estaduais nº 1.375, 1.376, 1.377, 1.413, 
1.414 e 1.497 de março de 2020, considerando que a situação demanda o emprego urgente de 
medidas de prevenção e controle de riscos, danos e agravos a saúde pública; Considerando que a 
ocorrência do novo Coronavírus (Covid-19) importa na disponibilidade direta, de urgência e emergência 
no atendimento aos acometidos, com medicamentos, e atendimento médico – hospitalar, atendimento 
psicológico e social. Com base nas boas práticas e experiências bem exitosas no Brasil (p.ex. Piauí, 
Ceará) e em outros países (por exemplo, na Espanha), e manifestações técnicas das autoridades 
locais (por exemplo, Pareceres Técnicos Nº 002 e 003/2020-CEDEC/AP, Nota Informativa do Ministério 
da Saúde Nº 05/2020-DAF/SCTIE/MS), recomendações do MP/AP (p.ex. Recomendação Nº 10/2020), 
e a criticidade da curva de contágio verificada no Amapá. Valor Global: R$1.126.500,00 (Um milhão, 
cento e vinte seis mil e quinhentos reais). CONTRATADA: SEIVA COMERCIAL LTDA. CNPJ: 
12.395.979/0001-23. Atendendo ao § 2º, art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020, procede-se com a 
publicação deste ato. 

 

 

Macapá 27 de julho de 2020. 

 

 

Juan Mendes da Silva 
Secretário de Estado da Saúde 

 
 
 
 
 
 

 

Cód. verificador: 16189356. Cód. CRC: D047FEA
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES em 28/07/2020 17:14, conforme decreto nº 0829/2018. A
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CPL/COGEC/SESA 

 

Fl. _______ 

 

Prodoc: 300101.0005.2584.0052/2020 

 

EXTRATO DE DISPENSA Nº 065-B/2020-CPL/SESA 

  

Nº Processo: 300101.0005.2584.0052/2020. Objeto: Dispensa de Licitação. COMPRA 
EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO DE PARA COMPOR KIT DE TRATAMENTO PARA ATENDER 
50 MIL INDÍGENAS E CIVIS CASOS POSITIVOS COVID-19. Total de Item Licitado: 02 (dois). Total 
de Item Adjudicado. 01. Fundamento Legal: Art. 4º, Lei Federal nº 13.979/2020; Decreto Estadual n° 
1.375 de 17 de março de 2.020 que trata da Situação de Emergência no Território do Estado do 
Amapá. Justificativa: O Estado do Amapá impôs diversas medidas temporárias e necessárias de 
prevenção e controle para enfrentamento da pandemia supracitada, através dos Decretos Estaduais nº 
1.375, 1.376, 1.377, 1.413, 1.414 e 1.497 de março de 2020, considerando que a situação demanda o 
emprego urgente de medidas de prevenção e controle de riscos, danos e agravos a saúde pública; 
Considerando que a ocorrência do novo Coronavírus (Covid-19) importa na disponibilidade direta, de 
urgência e emergência no atendimento aos acometidos, com medicamentos, e atendimento médico – 
hospitalar, atendimento psicológico e social. Com base nas boas práticas e experiências bem exitosas 
no Brasil (p.ex. Piauí, Ceará) e em outros países (por exemplo, na Espanha), e manifestações técnicas 
das autoridades locais (por exemplo, Pareceres Técnicos Nº 002 e 003/2020-CEDEC/AP, Nota 
Informativa do Ministério da Saúde Nº 05/2020-DAF/SCTIE/MS), recomendações do MP/AP (p.ex. 
Recomendação Nº 10/2020), e a criticidade da curva de contágio verificada no Amapá. Valor Global: 
R$ R$ 575.750,00 (Quinhentos e setenta e cinco mil e setecentos e cinquenta reais). 
CONTRATADA: C. F. DE SOUSA SOBRINHO EIRELI. CNPJ: 05.932.395/0001-84. Atendendo ao § 
2º, art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020, procede-se com a publicação deste ato. 

 

 

Macapá 27 de julho de 2020. 

 

 

Juan Mendes da Silva 
Secretário de Estado da Saúde 

 
 
 
 
 
 

 

Cód. verificador: 16189357. Cód. CRC: 91F3FF8
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CPL/COGEC/SESA 

 

Fl. _______ 

 

Prodoc: 300101.0005.2584.0052/2020 

 

EXTRATO DE DISPENSA Nº 065-C/2020-CPL/SESA 

  

Nº Processo: 300101.0005.2584.0052/2020. Objeto: Dispensa de Licitação. COMPRA 
EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO DE PARA COMPOR KIT DE TRATAMENTO PARA ATENDER 
50 MIL INDÍGENAS E CIVIS CASOS POSITIVOS COVID-19. Total de Item Licitado: 02 (dois). Total 
de Item Adjudicado. 01. Fundamento Legal: Art. 4º, Lei Federal nº 13.979/2020; Decreto Estadual n° 
1.375 de 17 de março de 2.020 que trata da Situação de Emergência no Território do Estado do 
Amapá. Justificativa: O Estado do Amapá impôs diversas medidas temporárias e necessárias de 
prevenção e controle para enfrentamento da pandemia supracitada, através dos Decretos Estaduais nº 
1.375, 1.376, 1.377, 1.413, 1.414 e 1.497 de março de 2020, considerando que a situação demanda o 
emprego urgente de medidas de prevenção e controle de riscos, danos e agravos a saúde pública; 
Considerando que a ocorrência do novo Coronavírus (Covid-19) importa na disponibilidade direta, de 
urgência e emergência no atendimento aos acometidos, com medicamentos, e atendimento médico – 
hospitalar, atendimento psicológico e social. Com base nas boas práticas e experiências bem exitosas 
no Brasil (p.ex. Piauí, Ceará) e em outros países (por exemplo, na Espanha), e manifestações técnicas 
das autoridades locais (por exemplo, Pareceres Técnicos Nº 002 e 003/2020-CEDEC/AP, Nota 
Informativa do Ministério da Saúde Nº 05/2020-DAF/SCTIE/MS), recomendações do MP/AP (p.ex. 
Recomendação Nº 10/2020), e a criticidade da curva de contágio verificada no Amapá. Valor Global: 
R$ 343.440,00 (trezentos e quarenta e três mil e quatrocentos e quarenta reais). CONTRATADA: 
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA. CNPJ: 05.049.432/0001-00. Atendendo ao § 2º, 
art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020, procede-se com a publicação deste ato. 

 

 

Macapá 27 de julho de 2020. 

 

 

Juan Mendes da Silva 
Secretário de Estado da Saúde 

 
 
 
 
 
 

 

Cód. verificador: 16189358. Cód. CRC: 459A210
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES em 28/07/2020 16:45, conforme decreto nº 0829/2018. A
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC - NL

DESPACHO

Em 29 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Interessado(s): COGEC

Assunto: COMPRA EMERGENCIAL E REGISTRO DE PREÇO PARA PROTOCOLO DE

TRATAMENTO DE COVID-19 EM ALDEIAS INDÍGENAS DO AP

Senhora Coordenadora,

Restituo  os  autos,  para  conhecimento  e  análise  dos  despacho  acima  do

membro da CPL Eder Rodrigues.

Neste sentido, com intuito de finalizae este processo em tempo célere visto

suas particularidades, PEÇO:

• Que seja avaliado, autorizado e ratificado pela autoridade competente, a justificativa o

termo de dispensa e extrato de dispensa; Após, 

• Que se realize a classificação e dotação orçamentária, e demais procedimentos deste setor –

ADINS; e

•  Autorizado  a  classificação  orçamentária  pela  autoridade  competente  encaminhe  ao,

encaminhe ao FES para liberação de cotas e Empenho.

LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES

Cód. verificador: 16243008. Cód. CRC: 0790F37
Documento assinado eletronicamente por LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES em 29/07/2020 11:30, 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 29 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Interessado(s): SAEC/SESA

Assunto: COMPRA EMERGENCIAL E REGISTRO DE PREÇO PARA PROTOCOLO DE

TRATAMENTO DE COVID-19 EM ALDEIAS INDÍGENAS DO AP

  AO GABINETE/SESA

Encaminho despacho as  fls.  104/NL/COGEC,  juntamente  com Relatório

Circunstanciado para conhecimento, bem como os Termos de Dispensa de Licitação para

conhecimento e ratificação.

ANA MONTEIRO FERNANDES

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

COMPRAS)

Cód. verificador: 16274254. Cód. CRC: D855C25
Documento assinado eletronicamente por ANA MONTEIRO FERNANDES, COORDENADOR(A) DE UNIDADE
(COGEC - COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS), em 30/07/2020 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

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS - COGEC

DESPACHO

Em 30 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Interessado(s): SAEC/SESA

Assunto: COMPRA EMERGENCIAL E REGISTRO DE PREÇO PARA PROTOCOLO DE

TRATAMENTO DE COVID-19 EM ALDEIAS INDÍGENAS DO AP

   AO GABINETE/SESA,

Encaminho  despacho  as  fls.104/NL/COGEC,  juntamente  com Relatório

Circunstanciado para conhecimento, bom como os Termos de Dispensa de Locitação para

conhecimento e Ratificação.

ANA MONTEIRO FERNANDES

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

COMPRAS)

Cód. verificador: 16274255. Cód. CRC: 63D3C0C
Documento assinado eletronicamente por ANA MONTEIRO FERNANDES, COORDENADOR(A) DE UNIDADE
(COGEC - COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS), em 30/07/2020 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

GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

DESPACHO

Em 30 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Interessado(s): ADINS

Assunto: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE

MEDICAMENTOS PARA COMPOR KITS

À ADINS,

Senhor  chefe,  solicitamos  que  seja  efetuada classificação  e  dotação

orçamentária, e demais procedimentos por essa Assessoria; e, posteriormente, restituir a este

Gabinete para que seja autorizado, pela autoridade competente, e encaminhado ao FES para

empenho.

 

WELLINGTON DO NASCIMENTO MORAES

Cód. verificador: 16298634. Cód. CRC: 3E87CCC
Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON DO NASCIMENTO MORAES em 30/07/2020 11:39,
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 30 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Interessado(s): GABINETE DA SECRETARIA DA SAUDE - GABINETE

Assunto: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

Ao Gabinete da Secretaria de Saude,

Res t i tuem-se  os  au tos  a  esse  Gabin te  após  a  rea l ização  da

classificação orçamentária e a anexação do QDD correspondente.

Respeitosamente,

 

 

DIMAS LÚCIO DA SILVA RIBAMAR

Cód. verificador: 16318941. Cód. CRC: 407D595
Documento assinado eletronicamente por DIMAS LÚCIO DA SILVA RIBAMAR em 30/07/2020 15:15, 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.                                     
(Plano Orçamentário)

NATUREZA FONTE TOTAL

2624 00829 33.90.30 215 575.750,00         

575.750,00      

Medicamentos 

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: 300101.0005.2584.0052/2020 
CREDOR: C.F. DE SOUSA SOBRINHO EIRELI

CNPJ: 05.932.395/0001-84

             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:

DESCRIÇÃO

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  

TOTAL

OBJETO: Compra emergencial de medicamento para compor kit de tratamento para atender 

50 mil indígenas e civis casos positivos Covid-19, enfretamento à pandemia de coronavírus 

(Covid-19). Dispensa de licitação com base na Lei n° 13.979/2020. Termo de Dispensa n° 65-

B/2020 - CPL/SESA. 

Macapá/AP, 30/07/2020.

ENÍGNO B. RIBEIRO

Assessoria de Desenvolvimento Institucional - ADINS

Decreto n° 1977/2020
         

Cód. verificador: 16316047. Cód. CRC: ACC87A5
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES em 30/07/2020 14:38 e ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
em 30/07/2020 14:29, 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.                                     
(Plano Orçamentário)

NATUREZA FONTE TOTAL

2624 0829 33.90.30 215 343.440,00         

343.440,00      

Medicamentos

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: 300101.0005.2584.0052/2020 
CREDOR: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA

CNPJ: 05.049.432/0001-00

             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:

DESCRIÇÃO

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  

TOTAL

OBJETO: Compra emergencial de medicamento para compor kit de tratamento para atender 

50 mil indígenas e civis casos positivos Covid-19, enfretamento à pandemia de coronavírus 

(Covid-19). Dispensa de licitação com base na Lei n° 13.979/2020. Termo de Dispensa n° 65-

C/2020 - CPL/SESA. 

Macapá/AP, 30/07/2020.

ENÍGNO B. RIBEIRO

Assessoria de Desenvolvimento Institucional - ADINS

Decreto n° 1977/2020
         

Cód. verificador: 16316049. Cód. CRC: B726EBC
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES em 30/07/2020 14:39 e ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
em 30/07/2020 14:29, 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.                                     
(Plano Orçamentário)

NATUREZA FONTE TOTAL

2624 00829 33.90.30 215 1.126.500,00      

1.126.500,00  

OBJETO: Compra emergencial de medicamento para compor kit de tratamento para atender 

50 mil indígenas e civis casos positivos Covid-19, enfretamento à pandemia de coronavírus 

(Covid-19). Dispensa de licitação com base na Lei n° 13.979/2020. Termo de Dispensa n° 65-

A/2020 - CPL/SESA. 

TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA/AP

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
(Art. 12 da Lei nº 4.320/64) 

ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – ADINS/SESA-AP

DESCRIÇÃO

Medicamentos 

PRODOC: 300101.0005.2584.0052/2020 
CREDOR: SEIVA COMERCIAL LTDA

CNPJ: 12.395.979/0001-23

             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:

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  

Macapá/AP, 30/07/2020.

ENÍGNO B. RIBEIRO

Assessoria de Desenvolvimento Institucional - ADINS

Decreto n° 1977/2020
         

Cód. verificador: 16316230. Cód. CRC: 0DB1067
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES em 30/07/2020 14:39 e ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
em 30/07/2020 14:30, 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 32.585.093,00 13.635.829,63

   215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos - SUS/PANDEMIA COVID 19 0,00 32.585.093,00 13.635.829,63

      2624 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00 32.585.093,00 13.635.829,63

         000829 - - 0,00 32.585.093,00 13.635.829,63

            339030 - Material de Consumo 0,00 32.585.093,00 13.635.829,63
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

DESPACHO

Em 30 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Interessado(s): FES

Assunto: LIBERAÇÃO DE COTAS E EMPENHO

AO FES,

Autorizo liberação de cota orçamentária e empenho.

JUAN MENDES DA SILVA

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

SECRETARIA DA SAÚDE)

Cód. verificador: 16322259. Cód. CRC: 3DC8484
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES DA SILVA, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO
AMAPÁ (GABINETE - GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE), em 30/07/2020 16:09, 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

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES COORD-

DESPACHO

Em 31 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Assunto: LIBERAÇÃO DE COTA

ENCAMINHO ESTE DOCUMENTO PARA LIBERAÇÃO DE COTA.

ROBERTO ZANATA FURRIEL AMANAJAS

Cód. verificador: 16339765. Cód. CRC: 1577E8E
Documento assinado eletronicamente por ROBERTO ZANATA FURRIEL AMANAJAS em 31/07/2020 09:06,
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 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FES - NEO

DESPACHO

Em 31 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

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: 16347853. Cód. CRC: 8CF9557
Documento assinado eletronicamente por DEIVISON HENRIQUE FORTUNATO MOREIRA em 31/07/2020 10:12,
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 2020LC00371 31/07/20
UG Favorecida Tipo Valor
300301 - FES Cota Normal 575.750,00
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 3 - Outras Despesas Correntes

Valor 575.750,00

Cronograma

Janeiro 0,00 Maio 0,00 Setembro 0,00
Fevereiro 0,00 Junho 0,00 Outubro 0,00

Março 0,00 Julho 575.750,00 Novembro 0,00
Abril 0,00 Agosto 0,00 Dezembro 0,00

Observação

Emitente

Usuário

Deivison Henrique Fortunato Moreira
 

Emitido/contabilizado por Deivison Henrique Fortunato Moreira em 31/07/20 às 09:55.

Impresso por Deivison Henrique Fortunato Moreira em 31/07/20 às 09:56.
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Governo do Estado do Amapá

Liberação de Cotas
Encerrado até Março 

Identif icação

UG Emitente Documento Emissão

300301 - FES 2020LC00372 31/07/20
UG Favorecida Tipo Valor
300301 - FES Cota Normal 343.440,00
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 3 - Outras Despesas Correntes

Valor 343.440,00

Cronograma

Janeiro 0,00 Maio 0,00 Setembro 0,00
Fevereiro 0,00 Junho 0,00 Outubro 0,00

Março 0,00 Julho 343.440,00 Novembro 0,00
Abril 0,00 Agosto 0,00 Dezembro 0,00

Observação

Emitente

Usuário

Deivison Henrique Fortunato Moreira
 

Emitido/contabilizado por Deivison Henrique Fortunato Moreira em 31/07/20 às 10:03.

Impresso por Deivison Henrique Fortunato Moreira em 31/07/20 às 10:04.
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Governo do Estado do Amapá

Liberação de Cotas
Encerrado até Março 

Identif icação

UG Emitente Documento Emissão

300301 - FES 2020LC00373 31/07/20
UG Favorecida Tipo Valor
300301 - FES Cota Normal 1.126.500,00
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 3 - Outras Despesas Correntes

Valor 1.126.500,00

Cronograma

Janeiro 0,00 Maio 0,00 Setembro 0,00
Fevereiro 0,00 Junho 0,00 Outubro 0,00

Março 0,00 Julho 1.126.500,00 Novembro 0,00
Abril 0,00 Agosto 0,00 Dezembro 0,00

Observação

Emitente

Usuário

Deivison Henrique Fortunato Moreira
 

Emitido/contabilizado por Deivison Henrique Fortunato Moreira em 31/07/20 às 10:08.

Impresso por Deivison Henrique Fortunato Moreira em 31/07/20 às 10:08.
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES COORD-

DESPACHO

Em 31 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Assunto: EMPENHOS - COMPRA EMERGENCIAL E REGISTRO DE PREÇO PARA

PROTOCOLO DE TRATAMENTO DE COVID-19 EM ALDEIAS INDÍGENAS DO AP

SAEC,

Segue  anexo  os  empenhos  referentes  à  aquisição  de  medicamentos  para

providências.

 

atenciosamente,

JOSÉ ALBERTO DA SILVA TORRES FILHO

Cód. verificador: 16382818. Cód. CRC: 61F6EAA
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ALBERTO DA SILVA TORRES FILHO em 31/07/2020 16:44,
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

Nota de Empenho
Encerrado até Março 

Identif icação

Unidade Gestora Documento Emissão

300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 2020NE01390 31/07/20
Credor 12395979000123 - SEIVA COMERCIAL LTDA - EPP
Valor 1.126.500,00 (Hum milhão e cento e vinte e seis mil e quinhentos reais)

Classificação

Programa de trabalho 2.10.302. 0021. 2624 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Natureza 339030 - Material de Consumo 
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

Or igem 1 - Origem nacional Data Entrega 31/07/2020 Local Entrega SESA

Processo 300101.0005.2584.0052/2020 U F Amapá Município Macapá

I tens

Tipo Patrimonial Sub-item da Despesa Classificação Complementar Valor

Material de Consumo 59 (Subitem 99) - OUTROS 
MATERIAIS DE CONSUMO (SICONFI)

1.126.500,00

Cronograma

Julho 1.126.500,00

Saldo Dotação

Créd. Disp. Indisponível antes NE 0,00 Valor NE Saldo após NE
12.716.639,63 Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 1.126.500,00 11.590.139,63

Observação

Produtos

Produto Quant idade Und. Fornec. Preço Unitário Preço Total

ITEM 01 55500 COMP. 3,0000 166.500,00
Descrição Azitromicina 500mg
ITEM 02 200000 COMP. 4,8000 960.000,00

Descrição Ivermectina 6mg 

 

______________________________________________________ ______________________________________________________

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

Ordenador de Despesas Gerência do NAF
Emitido/contabilizado por Roberto Zanata Furriel Amanajás em 31/07/20 às 13:
20.

Impresso por Roberto Zanata Furriel Amanajás em 31/07/20 às 13:20.
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Governo do Estado do Amapá

Nota de Empenho
Encerrado até Março 

Identif icação

Unidade Gestora Documento Emissão

300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 2020NE01392 31/07/20
Credor 05932395000184 - C. F. DE SOUZA SOBRINHO - ME
Valor 575.750,00 (Quinhentos e setenta e cinco mil e setecentos e cinquenta reais)

Classificação

Programa de trabalho 2.10.302. 0021. 2624 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Natureza 339030 - Material de Consumo 
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

Or igem 1 - Origem nacional Data Entrega 31/07/2020 Local Entrega SESA

Processo 300101.0005.2584.0052/2020 U F Amapá Município Macapá

I tens

Tipo Patrimonial Sub-item da Despesa Classificação Complementar Valor

Material de Consumo 59 (Subitem 99) - OUTROS 
MATERIAIS DE CONSUMO (SICONFI)

575.750,00

Cronograma

Julho 575.750,00

Saldo Dotação

Créd. Disp. Indisponível antes NE 0,00 Valor NE Saldo após NE
13.635.829,63 Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 575.750,00 13.060.079,63

Observação

Produtos

Produto Quant idade Und. Fornec. Preço Unitário Preço Total

ITEM 01 122500 COMP. 4,7000 575.750,00
Descrição Azitromicina 500mg

 

______________________________________________________ ______________________________________________________

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

Ordenador de Despesas Gerência do NAF
Emitido/contabilizado por Roberto Zanata Furriel Amanajás em 31/07/20 às 13:
10.

Impresso por Roberto Zanata Furriel Amanajás em 31/07/20 às 13:11.
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Governo do Estado do Amapá

Nota de Empenho
Encerrado até Março 

Identif icação

Unidade Gestora Documento Emissão

300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 2020NE01391 31/07/20
Credor 05049432000100 - COM. REP. PRADO LTDA.
Valor 343.440,00 (Trezentos e quarenta e três mil e quatrocentos e quarenta reais)

Classificação

Programa de trabalho 2.10.302. 0021. 2624 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Natureza 339030 - Material de Consumo 
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

Or igem 1 - Origem nacional Data Entrega 31/07/2020 Local Entrega sesa

Processo 300101.0005.2584.0052/2020 U F Amapá Município Macapá

I tens

Tipo Patrimonial Sub-item da Despesa Classificação Complementar Valor

Material de Consumo 59 (Subitem 99) - OUTROS 
MATERIAIS DE CONSUMO 
(SICONFI)

343.440,00

Cronograma

Julho 343.440,00

Saldo Dotação

Créd. Disp. Indisponível antes NE 0,00 Valor NE Saldo após NE
13.060.079,63 Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 343.440,00 12.716.639,63

Observação

EMPENHO PARA A  Compra emergencial de medicamento para compor kit de tratamento para atender 50 mil indígenas e civis casos positivos Covid-19, 
enfretamento à pandemia de coronavírus (Covid-19). Dispensa de licitação com base na Lei n° 13.979/2020. Termo de Dispensa n° 65-C/2020 - CPL/SESA.

Produtos

Produto Quant idade Und. Fornec. Preço Unitário Preço Total

ITEM 01 72000 COMP. 4,7700 343.440,00
Descrição Azitromicina 500mg

 

______________________________________________________ ______________________________________________________

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

Ordenador de Despesas Gerência do NAF
Emitido/contabilizado por Roberto Zanata Furriel Amanajás em 31/07/20 às 13:
16.

Impresso por Roberto Zanata Furriel Amanajás em 31/07/20 às 13:16.
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

SECRETARIA ADJUNTO DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 - SAEC

DESPACHO

Em 14 de agosto de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Interessado(s): SESA

Assunto: ALTERAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA, CLASSIFICAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA E NOTA DE EMPENHO.

    A COGEC;

   Em  atenção  ao  MEMORANDO  Nº  300101.0005.1850.0114/2020  -

COGEC/SESA em anexo, o qual versa em suas paginás 04, em documento da Empresa

Comercio e Representações Prado LTDA, que solicita Adequação do valor unitário do

Empenho em questão nº 2020NE01391 para R$ 4,36 ( QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS

CENTAVOS).

    Neste sentido solicito que seja realizada as alterações indicadas as fls, 16 do

memorando supracitado para alteração do Termo de Dispensa, Classificação Orçamentária e

Nota de Empenho.

     Atenciosamente.

MARACY LAURINDO DANTAS DOS SANTOS ANDRADE

Cód. verificador: 16984653. Cód. CRC: BB89DBF
Documento assinado eletronicamente por MARACY LAURINDO DANTAS DOS SANTOS ANDRADE em
14/08/2020 11:25, 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

MEMORANDO Nº 300101.0005.1850.0114/2020 - COGEC/SESA

Macapá-AP, 03 de agosto de 2020

A(o) NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC - NL

Assunto: NOTA DE EMPENHO N° 2020NE01391

Encaminho documentação referente a Nota de Empenho N°2020NE01391,

que trata da "AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR

KITS DE TRATAMENTO PARA 50 MIL INDIGENAS E CIVIS, CASOS POSITIVOS DE

COVID-19", para conhecimento e providências do Núcleo de Licitação 

Atenciosamente, 

SIMONE PANTOJA DE CANTUARIA

Cód. verificador: 16443646. Cód. CRC: 6301C60
Documento assinado eletronicamente por SIMONE PANTOJA DE CANTUARIA em 03/08/2020 17:00, 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 300101.0005.1850.0114/2020

Interessado(s): NL - ALYSSON SOUZA

Assunto: NOTA DE EMPENHO N° 2020NE01391 - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES

PRADO LTDA

Encaminho os autos, para conhecimento e análise que trata da "AQUISIÇÃO

EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR KITS DE TRATAMENTO

PARA 50 MIL INDIGENAS E CIVIS, CASOS POSITIVOS DE COVID-19.

LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES

Cód. verificador: 16572425. Cód. CRC: 9622289
Documento assinado eletronicamente por LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES em 05/08/2020 16:26, 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 300101.0005.1850.0114/2020

Interessado(s): LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES

Assunto: NOTA DE EMPENHO 2020NE01391 - ALTERAÇÃO DE VALOR -

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA.

Vieram os autos para manifestação deste presidente da Comissão Permanente de Licitações -

CPL.

 

Através do presente documento, a empresa Comércio e Representações Prado

Ltda,  CNPJ  05.049.432/0001-00,  propõe  a  correção  para  menos  do  valor  unitário  do

medicamento  ASTRO (Azitromicina  -  Di-hidratada)  500mg  comprimido,  Cx  com 60

comprimidos.

 

Aduz  a  empresa  que  após  o  período  do  acolhimento  das  propostas

(09/07/2020), encaminhou novo e-mail (22/07/2020), informando sobre a redução do valor

do medicamento objeto da contratação, conforme resumo abaixo:

 



- Preço Unitário Inicial: R$ 4,77 (Quatro reais e setenta e sete centavos);

- Preço Unitário Proposto: R$ 4,36 (Quatro reais e trinta e seis centavos);

- Diferença Unitária Proposta: R$ 0,41 (Quarenta e um centavos);

- Total de comprimidos: 72.000 (Setenta e dois mil);

- Valor da Economia: R$ 29.520,00 (Vinte e nove mil e quinhentos e vinte

reais).

 

Ora, o processo administrativo nº 300101.0005.2584.0052/2020, que originou

a  presente  contratação  e  que  gerou  o  Termo  de  Dispensa  nº  065-C/2020-CPL/SESA

(Documento Anexo), foi devidamente instruído e autorizado pela autoridade competente.

 

Porém,  considerando  o  princípio  da  economicidade,  da  supremacia  do

interesse público e a economia para os cofres públicos, sou favorável pela alteração do

Termo de Dispensa, Classificação Orçamentária e Nota de Empenho.

 

Contudo, como o ato administrativo praticado revela-se composto - ou seja, é

concretizado com base na análise de outros departamentos para se tornar exequível -  a

reformulação da decisão carecerá de reanálise e aprovação da autoridade competente.

 



Assim, sugiro encaminhar ao Gabinete para apreciação e manifestação do

Senhor Secretário de Estado da Saúde.

 

 

 

 

ALYSSON ROBERTO CASSIANO DE SOUZA

Cód. verificador: 16572426. Cód. CRC: 1688C2E
Documento assinado eletronicamente por ALYSSON ROBERTO CASSIANO DE SOUZA em 05/08/2020 16:26,
conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS 
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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 65-C /2020 - CPL/SESA 

 

PROCESSO: 300101.0005.2584.0052/2020. 

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO – EMERGÊNCIA REAL 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4, da Lei 13.979/2020; Caput, Art. 4º, do Decreto Estadual N° 1.375 de 17 
de março de 2.020. 

ADJUDICADO: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA.  

CNPJ: 05.049.432/0001-00. 

VALOR: R$ 343.440,00 (trezentos e quarenta e três mil e quatrocentos e quarenta reais). 

OBJETO: COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO DE PARA COMPOR KIT DE TRATAMENTO 
PARA ATENDER 50 MIL INDÍGENAS E CIVIS CASOS POSITIVOS COVID-19, ENFRENTAMENTO A 
PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19). DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NA LEI Nº 
13.979/2020.   

 

Exmo. Sr.  Secretário, 

 

 Submeto à elevada apreciação de Vossa Excelência a presente justificativa sobre dispensa de 
licitação, em favor da empresa COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ: 
05.049.432/0001-00, que tem como objetivo a COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO DE 
PARA COMPOR KIT DE TRATAMENTO PARA ATENDER 50 MIL INDÍGENAS E CIVIS CASOS 
POSITIVOS COVID-19, em caráter de urgência para o enfrentamento da emergência de Saúde 
Pública, de acordo com as especificações contidas no Anexo do Projeto Básico.   

1. JUSTIFICATIVA  

  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”; 
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 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 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, e atendimento 
médico – hospitalar, atendimento psicológico e social; 

 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 nas boas práticas e experiências bem exitosas no Brasil (p.ex. Piauí, Ceará) e em 
outros países (por exemplo, na Espanha), e manifestações técnicas das autoridades locais (por exemplo, 
Pareceres Técnicos Nº 002 e 003/2020-CEDEC/AP, Nota Informativa do Ministério da Saúde Nº 05/2020-
DAF/SCTIE/MS), recomendações do MP/AP (p.ex. Recomendação Nº 10/2020), e a criticidade da curva 
de contágio verificada no Amapá. 

2. FUNDAMENTACAO JURÍDICA LEGAL 

 É patente a urgência em relação de emergência de saúde pública, conforme Lei Federal 
n°13.979/2020, bem como, dos Decretos Estaduais n° 1.375, 1.376 e 1.377/2020, do Estado do Amapá-
AP, que consideram que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção e controle 
de riscos, danos e agravos à saúde pública; 
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 Considerando o que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas 
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; 

 Esteado no Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93; ipsis litteris: 

Art. 24. É dispensável a licitação: 
“IV- nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens 
necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para 
as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação 
dos respectivos contratos;” (grifou-se) 

 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 encontra na realização do processo de licitação o instrumento hábil à resolução desse 
desequilíbrio.  

Nesse mister, as contratações diretas realizadas com base nessas situações atípicas têm por 
único objetivo suprimir ou mitigar transitoriamente o prejuízo potencial ou efetivo ao interesse público, 
enquanto é providenciado o devido processo licitatório. Portanto, a contratação de emergência tem 
função basicamente acautelatória.  
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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 objeto desejado, visando selecionar 
licitante habilitado, conforme estabelece o inciso IV, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93. 

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. 

3. CONCLUSÃO  

Destarte, a partir de análise percuciente desta comissão, 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. 

Quanto à escolha da Contratada, esta se encontra diretamente ligada a três fatores, a saber:  

1) PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO PELO SEU CARÁTER EMERGENCIAL; 
2) APRESENTAÇÃO DOCUMENTALMENTE IDÔNEA DA LICITANTE;  
3) POSSUIR ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE PROCESSO 
(GARANTIA DE ENTREGA DO OBJETO);  
4) OFERTA DE PREÇO COMPATÍVEL COM MERCADO. 

Em vista dos argumentos apresentados, a decisão de adjudicar a licitante COMERCIO E 
REPRESENTACOES PRADO LTDA, deu-se, principalmente, em decorrência do FATOR PRAZO DE 
ENTREGA e MENOR PREÇO, pois dentre as propostas apresentadas FOI A DE MENOR PRAZO 
POSSÍVEL CONCOMITANTEMENTE COM EXISTÊNCIA DE ESTRUTURA PARA EFETIVA 
ENTREGA DO OBJETO (GARANTIA DE ENTREGA) para atender a demanda emergencial do estado 
ALINHADA COM A DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA dentre as propostas apresentadas, estando compatível 
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com o mercado nacional. Na oportunidade, passo a demonstrar os itens e quantitativos adjudicados por 
este licitante. 

Item Descrição Quantitativo P. unitário Valor Total 

01 Azitromicina 500mg 72.000  R$ 4,77 R$ 343.440,00 

Valor Total = (trezentos e quarenta e três mil e quatrocentos e quarenta reais) R$ 343.440,00 

 

Diante o exposto, se sabe que nas contratações diretas, a escolha do contratado é opção 
discricionária do gestor (autoridade competente), desde que satisfeito os requisitos dispostos no Art. 26 
da Lei 8.666/93: no caso em tela a autoridade compete em busca do menor preço, e de acordo com 
mapa comparativo é visível tal economicidade, o qual ocasionou a escolha do contratado, neste sentindo, 
reitero, que seja ratificado pela autoridade competente tal justificativa.   

Desse modo, com fulcro Art. 4º, §1° da Lei nº 13.979/2020; 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 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos – SUS/Pandemia COVID-19;  
Ação: 2624 – Assistência Farmacêutica;  
PO: 0829 -Emergência em Saúde Pública; 
Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo.  

Isto posto, submeto a presente Justificativa para ratificação e, após tal procedimento, seja 
determinada sua publicação no Diário Oficial do Estado, conforme determina o artigo 26, da Lei n° 
8.666/93, como condição de sua eficácia. 

  

Macapá-AP, 27 de julho de 2020. 

 

 

EDER RODRIGUES FARIAS 

Membro CPL/SESA-AP 
Portaria nº 0369/2019-SESA 

 

 

 

IGOR OEIRAS CORDEIRO 

Membro CPL/SESA-AP 
Portaria nº 0369/2019-SESA 

MARCUS PAULO SILVA DOS SANTOS 

Membro CPL/SESA-AP 
Portaria nº 0369/2019-SESA 

 

 

 

ALYSSON ROBERTO CASSIANO DE SOUZA 
Presidente da CPL/SESA-AP  

Portaria 0396/2019

 

Cód. verificador: 16189306. Cód. CRC: 21A2CE6
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES em 28/07/2020 16:43, IGOR CORDEIRO em 28/07/2020
12:48 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 300101.0005.1850.0114/2020

Interessado(s): COGEC

Assunto: NOTA DE EMPENHO N° 2020NE01391 - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES

PRADO LTDA

Senhora Coordenadora,

Encaminho os autos, para conhecimento do despacho acima e análise feita

pelo  Presidente  da  CPL,  Alysson  Souza  e Assim,  suge encaminhar  ao  Gabinete  para

apreciação e manifestação do Senhor Secretário de Estado da Saúde.

LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES

Cód. verificador: 16572428. Cód. CRC: C3C25E6
Documento assinado eletronicamente por LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES em 05/08/2020 16:26, 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 06 de agosto de 2020

Documento Nº 300101.0005.1850.0114/2020

Interessado(s): COGEC/SESA

Assunto: NOTA DE EMPENHO N° 2020NE01391 - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES

PRADO LTDA

  AO GABINETE/SESA

Encaminho os autos n° 300101.0005.1850.0114/2020 para conhecimento e

manifestações que se fizerem necessárias (quanto a proposta apresentada pela empresa

comércio  e  representações  Prado LTDA),  sobre  o  despacho NL/COGEC exarado pelo

presidente da CPL/SESA fls.15-17.

 

Atenciosamente,

ANA MONTEIRO FERNANDES

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

COMPRAS)

Cód. verificador: 16617939. Cód. CRC: 3FDE840
Documento assinado eletronicamente por ANA MONTEIRO FERNANDES, COORDENADOR(A) DE UNIDADE
(COGEC - COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS), em 06/08/2020 12:38, 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 DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

DESPACHO

Em 14 de agosto de 2020

Documento Nº 300101.0005.1850.0114/2020

Interessado(s): SESA

Assunto: AUTORIZO

Senhora Secretaria,

Em atenção as fls. 16, autorizo que se realize procedimentos sugeridos pelo

presidente da CPL.

Atenciosamente,

JUAN MENDES DA SILVA

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

SECRETARIA DA SAÚDE)

Cód. verificador: 16980088. Cód. CRC: 5259E0B
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 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 19 de agosto de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Interessado(s): SAEC/SESA

Assunto: COMPRA EMERGENCIAL E REGISTRO DE PREÇO PARA PROTOCOLO DE

TRATAMENTO DE COVID-19 EM ALDEIAS INDÍGENAS DO AP

 AO NL/COGEC

Encaminho os autos para conhecimento do despacho exarado em 14.08.2020,

pelo GABINETE/SESA (fl.1480) e demais providências.

 

Atenciosamente,

ANA MONTEIRO FERNANDES

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

COMPRAS)

Cód. verificador: 17200963. Cód. CRC: 3F06852
Documento assinado eletronicamente por ANA MONTEIRO FERNANDES, COORDENADOR(A) DE UNIDADE
(COGEC - COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS), em 19/08/2020 10:24, 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 20 de agosto de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Interessado(s): NL - EDER RODRIGUES

Assunto: COMPRA EMERGENCIAL E REGISTRO DE PREÇO PARA PROTOCOLO DE

TRATAMENTO DE COVID-19 EM ALDEIAS INDÍGENAS DO AP

Encaminho os autos, para prosseguimento e reanálise do processo.

 

LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES

Cód. verificador: 17329085. Cód. CRC: 69B6710
Documento assinado eletronicamente por LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES em 21/08/2020 09:43, 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 20 de agosto de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Interessado(s): NÚCLEO DE LICITAÇÕES-CGC

Assunto: RETIFICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA.

Em atençao a solicitação das paginas 138 a 140 do processo em tela, onde o

Presidente da CPL-SESA, sugeri pela retificação do Termo de Dispensa N° 065-C, que trata

da empresa COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, onde as paginas 125 a

136,  apresenta  documento,  solicitando a  feitura  da redução do valor  do preço do item

ofertado, que no momento do acolhimento da proposta era de R$ 4,77 (quatro reais e setenta

e sete centavos) passa a ser R$ 4,36 (quatro reais e trinta e seis centavos), solicitação essa

disponibilizada em razao de a empresa em atençao ser a representante da distribuidora, onde

a mesma nao pode vender com valor acima do ofertado pela mesma. Neste sentido, em

acordo com o despacho do Presidente  da CPL-SESA, e  com a ratificação do Ato pela

Autoridade compente, sito as paginas 148. 

Neste  diapasão,  com  intuito  de  dar  continuidade,  para  a  entrega  do

medicamento ora preterido e arrematado pelo licitante, de posse dos dados apresentedos em

Documento que será juntado aos autos, SOLICITO, que seja encaminhado ao FES, sugerindo

que:

Que seja realizado Novo empenho com valor diminuto;●

 e/ou que no momento da liquidação do Empenho, seja feito o pagamento●



do  valor  de  acordo  com  a  NOTA  FISCAL,  e  que  seja  cancelado  o

excendente do valor do Empenho em questao 2020NE01391, cabendo ao

FES, escolher a alternativa mais celere/cabível para a ocasião. 

Observando que tal procedimento solicitado/sugerido, ja fora autorizado pela

autoridade competente as paginas 148.

EDER RODRIGUES FARIAS

Cód. verificador: 17329086. Cód. CRC: 894E906
Documento assinado eletronicamente por EDER RODRIGUES FARIAS em 21/08/2020 09:43, 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

MEMORANDO Nº 300101.0005.1850.0114/2020 - COGEC/SESA

Macapá-AP, 03 de agosto de 2020

A(o) NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC - NL

Assunto: NOTA DE EMPENHO N° 2020NE01391

Encaminho documentação referente a Nota de Empenho N°2020NE01391,

que trata da "AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR

KITS DE TRATAMENTO PARA 50 MIL INDIGENAS E CIVIS, CASOS POSITIVOS DE

COVID-19", para conhecimento e providências do Núcleo de Licitação 

Atenciosamente, 

SIMONE PANTOJA DE CANTUARIA

Cód. verificador: 16443646. Cód. CRC: 6301C60
Documento assinado eletronicamente por SIMONE PANTOJA DE CANTUARIA em 03/08/2020 17:00, 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 300101.0005.1850.0114/2020

Interessado(s): NL - ALYSSON SOUZA

Assunto: NOTA DE EMPENHO N° 2020NE01391 - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES

PRADO LTDA

Encaminho os autos, para conhecimento e análise que trata da "AQUISIÇÃO

EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR KITS DE TRATAMENTO

PARA 50 MIL INDIGENAS E CIVIS, CASOS POSITIVOS DE COVID-19.

LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES

Cód. verificador: 16572425. Cód. CRC: 9622289
Documento assinado eletronicamente por LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES em 05/08/2020 16:26, 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 300101.0005.1850.0114/2020

Interessado(s): LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES

Assunto: NOTA DE EMPENHO 2020NE01391 - ALTERAÇÃO DE VALOR -

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA.

Vieram os autos para manifestação deste presidente da Comissão Permanente de Licitações -

CPL.

 

Através do presente documento, a empresa Comércio e Representações Prado

Ltda,  CNPJ  05.049.432/0001-00,  propõe  a  correção  para  menos  do  valor  unitário  do

medicamento  ASTRO (Azitromicina  -  Di-hidratada)  500mg  comprimido,  Cx  com 60

comprimidos.

 

Aduz  a  empresa  que  após  o  período  do  acolhimento  das  propostas

(09/07/2020), encaminhou novo e-mail (22/07/2020), informando sobre a redução do valor

do medicamento objeto da contratação, conforme resumo abaixo:

 



- Preço Unitário Inicial: R$ 4,77 (Quatro reais e setenta e sete centavos);

- Preço Unitário Proposto: R$ 4,36 (Quatro reais e trinta e seis centavos);

- Diferença Unitária Proposta: R$ 0,41 (Quarenta e um centavos);

- Total de comprimidos: 72.000 (Setenta e dois mil);

- Valor da Economia: R$ 29.520,00 (Vinte e nove mil e quinhentos e vinte

reais).

 

Ora, o processo administrativo nº 300101.0005.2584.0052/2020, que originou

a  presente  contratação  e  que  gerou  o  Termo  de  Dispensa  nº  065-C/2020-CPL/SESA

(Documento Anexo), foi devidamente instruído e autorizado pela autoridade competente.

 

Porém,  considerando  o  princípio  da  economicidade,  da  supremacia  do

interesse público e a economia para os cofres públicos, sou favorável pela alteração do

Termo de Dispensa, Classificação Orçamentária e Nota de Empenho.

 

Contudo, como o ato administrativo praticado revela-se composto - ou seja, é

concretizado com base na análise de outros departamentos para se tornar exequível -  a

reformulação da decisão carecerá de reanálise e aprovação da autoridade competente.

 



Assim, sugiro encaminhar ao Gabinete para apreciação e manifestação do

Senhor Secretário de Estado da Saúde.

 

 

 

 

ALYSSON ROBERTO CASSIANO DE SOUZA

Cód. verificador: 16572426. Cód. CRC: 1688C2E
Documento assinado eletronicamente por ALYSSON ROBERTO CASSIANO DE SOUZA em 05/08/2020 16:26,
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 65-C /2020 - CPL/SESA 

 

PROCESSO: 300101.0005.2584.0052/2020. 

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO – EMERGÊNCIA REAL 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4, da Lei 13.979/2020; Caput, Art. 4º, do Decreto Estadual N° 1.375 de 17 
de março de 2.020. 

ADJUDICADO: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA.  

CNPJ: 05.049.432/0001-00. 

VALOR: R$ 343.440,00 (trezentos e quarenta e três mil e quatrocentos e quarenta reais). 

OBJETO: COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO DE PARA COMPOR KIT DE TRATAMENTO 
PARA ATENDER 50 MIL INDÍGENAS E CIVIS CASOS POSITIVOS COVID-19, ENFRENTAMENTO A 
PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19). DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NA LEI Nº 
13.979/2020.   

 

Exmo. Sr.  Secretário, 

 

 Submeto à elevada apreciação de Vossa Excelência a presente justificativa sobre dispensa de 
licitação, em favor da empresa COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ: 
05.049.432/0001-00, que tem como objetivo a COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO DE 
PARA COMPOR KIT DE TRATAMENTO PARA ATENDER 50 MIL INDÍGENAS E CIVIS CASOS 
POSITIVOS COVID-19, em caráter de urgência para o enfrentamento da emergência de Saúde 
Pública, de acordo com as especificações contidas no Anexo do Projeto Básico.   

1. JUSTIFICATIVA  

  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”; 
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 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 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, e atendimento 
médico – hospitalar, atendimento psicológico e social; 

 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 nas boas práticas e experiências bem exitosas no Brasil (p.ex. Piauí, Ceará) e em 
outros países (por exemplo, na Espanha), e manifestações técnicas das autoridades locais (por exemplo, 
Pareceres Técnicos Nº 002 e 003/2020-CEDEC/AP, Nota Informativa do Ministério da Saúde Nº 05/2020-
DAF/SCTIE/MS), recomendações do MP/AP (p.ex. Recomendação Nº 10/2020), e a criticidade da curva 
de contágio verificada no Amapá. 

2. FUNDAMENTACAO JURÍDICA LEGAL 

 É patente a urgência em relação de emergência de saúde pública, conforme Lei Federal 
n°13.979/2020, bem como, dos Decretos Estaduais n° 1.375, 1.376 e 1.377/2020, do Estado do Amapá-
AP, que consideram que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção e controle 
de riscos, danos e agravos à saúde pública; 
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 Considerando o que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas 
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; 

 Esteado no Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93; ipsis litteris: 

Art. 24. É dispensável a licitação: 
“IV- nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens 
necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para 
as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação 
dos respectivos contratos;” (grifou-se) 

 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 encontra na realização do processo de licitação o instrumento hábil à resolução desse 
desequilíbrio.  

Nesse mister, as contratações diretas realizadas com base nessas situações atípicas têm por 
único objetivo suprimir ou mitigar transitoriamente o prejuízo potencial ou efetivo ao interesse público, 
enquanto é providenciado o devido processo licitatório. Portanto, a contratação de emergência tem 
função basicamente acautelatória.  
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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 objeto desejado, visando selecionar 
licitante habilitado, conforme estabelece o inciso IV, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93. 

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. 

3. CONCLUSÃO  

Destarte, a partir de análise percuciente desta comissão, 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. 

Quanto à escolha da Contratada, esta se encontra diretamente ligada a três fatores, a saber:  

1) PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO PELO SEU CARÁTER EMERGENCIAL; 
2) APRESENTAÇÃO DOCUMENTALMENTE IDÔNEA DA LICITANTE;  
3) POSSUIR ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE PROCESSO 
(GARANTIA DE ENTREGA DO OBJETO);  
4) OFERTA DE PREÇO COMPATÍVEL COM MERCADO. 

Em vista dos argumentos apresentados, a decisão de adjudicar a licitante COMERCIO E 
REPRESENTACOES PRADO LTDA, deu-se, principalmente, em decorrência do FATOR PRAZO DE 
ENTREGA e MENOR PREÇO, pois dentre as propostas apresentadas FOI A DE MENOR PRAZO 
POSSÍVEL CONCOMITANTEMENTE COM EXISTÊNCIA DE ESTRUTURA PARA EFETIVA 
ENTREGA DO OBJETO (GARANTIA DE ENTREGA) para atender a demanda emergencial do estado 
ALINHADA COM A DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA dentre as propostas apresentadas, estando compatível 
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com o mercado nacional. Na oportunidade, passo a demonstrar os itens e quantitativos adjudicados por 
este licitante. 

Item Descrição Quantitativo P. unitário Valor Total 

01 Azitromicina 500mg 72.000  R$ 4,77 R$ 343.440,00 

Valor Total = (trezentos e quarenta e três mil e quatrocentos e quarenta reais) R$ 343.440,00 

 

Diante o exposto, se sabe que nas contratações diretas, a escolha do contratado é opção 
discricionária do gestor (autoridade competente), desde que satisfeito os requisitos dispostos no Art. 26 
da Lei 8.666/93: no caso em tela a autoridade compete em busca do menor preço, e de acordo com 
mapa comparativo é visível tal economicidade, o qual ocasionou a escolha do contratado, neste sentindo, 
reitero, que seja ratificado pela autoridade competente tal justificativa.   

Desse modo, com fulcro Art. 4º, §1° da Lei nº 13.979/2020; 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 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos – SUS/Pandemia COVID-19;  
Ação: 2624 – Assistência Farmacêutica;  
PO: 0829 -Emergência em Saúde Pública; 
Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo.  

Isto posto, submeto a presente Justificativa para ratificação e, após tal procedimento, seja 
determinada sua publicação no Diário Oficial do Estado, conforme determina o artigo 26, da Lei n° 
8.666/93, como condição de sua eficácia. 

  

Macapá-AP, 27 de julho de 2020. 

 

 

EDER RODRIGUES FARIAS 

Membro CPL/SESA-AP 
Portaria nº 0369/2019-SESA 

 

 

 

IGOR OEIRAS CORDEIRO 

Membro CPL/SESA-AP 
Portaria nº 0369/2019-SESA 

MARCUS PAULO SILVA DOS SANTOS 

Membro CPL/SESA-AP 
Portaria nº 0369/2019-SESA 

 

 

 

ALYSSON ROBERTO CASSIANO DE SOUZA 
Presidente da CPL/SESA-AP  

Portaria 0396/2019

 

Cód. verificador: 16189306. Cód. CRC: 21A2CE6
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES em 28/07/2020 16:43, IGOR CORDEIRO em 28/07/2020
12:48 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 300101.0005.1850.0114/2020

Interessado(s): COGEC

Assunto: NOTA DE EMPENHO N° 2020NE01391 - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES

PRADO LTDA

Senhora Coordenadora,

Encaminho os autos, para conhecimento do despacho acima e análise feita

pelo  Presidente  da  CPL,  Alysson  Souza  e Assim,  suge encaminhar  ao  Gabinete  para

apreciação e manifestação do Senhor Secretário de Estado da Saúde.

LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES

Cód. verificador: 16572428. Cód. CRC: C3C25E6
Documento assinado eletronicamente por LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES em 05/08/2020 16:26, 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 06 de agosto de 2020

Documento Nº 300101.0005.1850.0114/2020

Interessado(s): COGEC/SESA

Assunto: NOTA DE EMPENHO N° 2020NE01391 - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES

PRADO LTDA

  AO GABINETE/SESA

Encaminho os autos n° 300101.0005.1850.0114/2020 para conhecimento e

manifestações que se fizerem necessárias (quanto a proposta apresentada pela empresa

comércio  e  representações  Prado LTDA),  sobre  o  despacho NL/COGEC exarado pelo

presidente da CPL/SESA fls.15-17.

 

Atenciosamente,

ANA MONTEIRO FERNANDES

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

COMPRAS)

Cód. verificador: 16617939. Cód. CRC: 3FDE840
Documento assinado eletronicamente por ANA MONTEIRO FERNANDES, COORDENADOR(A) DE UNIDADE
(COGEC - COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS), em 06/08/2020 12:38, 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 DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

DESPACHO

Em 14 de agosto de 2020

Documento Nº 300101.0005.1850.0114/2020

Interessado(s): SESA

Assunto: AUTORIZO

Senhora Secretaria,

Em atenção as fls. 16, autorizo que se realize procedimentos sugeridos pelo

presidente da CPL.

Atenciosamente,

JUAN MENDES DA SILVA

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

SECRETARIA DA SAÚDE)

Cód. verificador: 16980088. Cód. CRC: 5259E0B
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 10:59, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador

Cód. verificador: 17305295. Cód. CRC: FDD3377
Documento assinado eletronicamente por EDER RODRIGUES FARIAS em 20/08/2020 17:04, 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 65-C /2020 - CPL/SESA 

 

PROCESSO: 300101.0005.2584.0052/2020. 

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO – EMERGÊNCIA REAL 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4, da Lei 13.979/2020; Caput, Art. 4º, do Decreto Estadual N° 1.375 de 17 
de março de 2.020. 

ADJUDICADO: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA.  

CNPJ: 05.049.432/0001-00. 

VALOR: R$ R$ 313.920,00 (trezentos e treze mil e novecentos e vinte reais). 

OBJETO: COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO DE PARA COMPOR KIT DE TRATAMENTO 
PARA ATENDER 50 MIL INDÍGENAS E CIVIS CASOS POSITIVOS COVID-19, ENFRENTAMENTO A 
PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19). DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NA LEI Nº 
13.979/2020.   

 

Exmo. Sr.  Secretário, 

 

 Submeto à elevada apreciação de Vossa Excelência a presente justificativa sobre dispensa de 
licitação, em favor da empresa COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ: 
05.049.432/0001-00, que tem como objetivo a COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO DE 
PARA COMPOR KIT DE TRATAMENTO PARA ATENDER 50 MIL INDÍGENAS E CIVIS CASOS 
POSITIVOS COVID-19, em caráter de urgência para o enfrentamento da emergência de Saúde 
Pública, de acordo com as especificações contidas no Anexo do Projeto Básico.   

1. JUSTIFICATIVA  

  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”; 
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 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 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, e atendimento 
médico – hospitalar, atendimento psicológico e social; 

 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 nas boas práticas e experiências bem exitosas no Brasil (p.ex. Piauí, Ceará) e em 
outros países (por exemplo, na Espanha), e manifestações técnicas das autoridades locais (por exemplo, 
Pareceres Técnicos Nº 002 e 003/2020-CEDEC/AP, Nota Informativa do Ministério da Saúde Nº 05/2020-
DAF/SCTIE/MS), recomendações do MP/AP (p.ex. Recomendação Nº 10/2020), e a criticidade da curva 
de contágio verificada no Amapá. 

2. FUNDAMENTACAO JURÍDICA LEGAL 

 É patente a urgência em relação de emergência de saúde pública, conforme Lei Federal 
n°13.979/2020, bem como, dos Decretos Estaduais n° 1.375, 1.376 e 1.377/2020, do Estado do Amapá-
AP, que consideram que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção e controle 
de riscos, danos e agravos à saúde pública; 



 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS 
 

Página 3 de 6 
 

 Considerando o que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas 
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; 

 Esteado no Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93; ipsis litteris: 

Art. 24. É dispensável a licitação: 
“IV- nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens 
necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para 
as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação 
dos respectivos contratos;” (grifou-se) 

 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 encontra na realização do processo de licitação o instrumento hábil à resolução desse 
desequilíbrio.  

Nesse mister, as contratações diretas realizadas com base nessas situações atípicas têm por 
único objetivo suprimir ou mitigar transitoriamente o prejuízo potencial ou efetivo ao interesse público, 
enquanto é providenciado o devido processo licitatório. Portanto, a contratação de emergência tem 
função basicamente acautelatória.  
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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 objeto desejado, visando selecionar 
licitante habilitado, conforme estabelece o inciso IV, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93. 

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. 

3. CONCLUSÃO  

Destarte, a partir de análise percuciente desta comissão, 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. 

Quanto à escolha da Contratada, esta se encontra diretamente ligada a três fatores, a saber:  

1) PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO PELO SEU CARÁTER EMERGENCIAL; 
2) APRESENTAÇÃO DOCUMENTALMENTE IDÔNEA DA LICITANTE;  
3) POSSUIR ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE PROCESSO 
(GARANTIA DE ENTREGA DO OBJETO);  
4) OFERTA DE PREÇO COMPATÍVEL COM MERCADO. 

Em vista dos argumentos apresentados, a decisão de adjudicar a licitante COMERCIO E 
REPRESENTACOES PRADO LTDA, deu-se, principalmente, em decorrência do FATOR PRAZO DE 
ENTREGA e MENOR PREÇO, pois dentre as propostas apresentadas FOI A DE MENOR PRAZO 
POSSÍVEL CONCOMITANTEMENTE COM EXISTÊNCIA DE ESTRUTURA PARA EFETIVA 
ENTREGA DO OBJETO (GARANTIA DE ENTREGA) para atender a demanda emergencial do estado 
ALINHADA COM A DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA dentre as propostas apresentadas, estando compatível 
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com o mercado nacional. Na oportunidade, passo a demonstrar os itens e quantitativos adjudicados por 
este licitante antes da solicitação apresentada em instrumento o qual será apenso aos autos lastreando 
mudança no custo unitário do item arrematado por este licitante.  

Onde se lera:  

Item Descrição Quantitativo P. unitário Valor Total 

01 Azitromicina 500mg 72.000  R$ 4,77 R$ 343.440,00 

Valor Total = (trezentos e quarenta e três mil e quatrocentos e quarenta reais) R$ 343.440,00 

  

Passa a ler:  

Item Descrição Quantitativo P. unitário Valor Total 

01 Azitromicina 500mg 72.000  R$ 4,36 R$ 313.920,00 

Valor Total = (trezentos e treze mil e novecentos e vinte reais) R$ 313.920,00 

  

Diante o exposto, se sabe que nas contratações diretas, a escolha do contratado é opção 
discricionária do gestor (autoridade competente), desde que satisfeito os requisitos dispostos no Art. 26 
da Lei 8.666/93: no caso em tela a autoridade compete em busca do menor preço, e de acordo com 
mapa comparativo é visível tal economicidade, o qual ocasionou a escolha do contratado, neste sentindo, 
reitero, que seja ratificado pela autoridade competente tal justificativa.   

Desse modo, com fulcro Art. 4º, §1° da Lei nº 13.979/2020; 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 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos – SUS/Pandemia COVID-19;  
Ação: 2624 – Assistência Farmacêutica;  
PO: 0829 -Emergência em Saúde Pública; 
Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo.  

Isto posto, submeto a presente Justificativa para ratificação e, após tal procedimento, seja 
determinada sua publicação no Diário Oficial do Estado, conforme determina o artigo 26, da Lei n° 
8.666/93, como condição de sua eficácia. 

  

Macapá-AP, 20 de agosto de 2020. 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC - NL

DESPACHO

Em 21 de agosto de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Interessado(s): COGEC

Assunto: COMPRA EMERGENCIAL E REGISTRO DE PREÇO PARA PROTOCOLO DE

TRATAMENTO DE COVID-19 EM ALDEIAS INDÍGENAS DO AP

Restutuo os autos, para conhecimento do despacho do membro do NL Eder

Rodrigues e conforme despacho do Secretário de Saúde, que envie ao FES, para liberação de

cota orçamentária e empenho.

LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES

Cód. verificador: 17329087. Cód. CRC: 084A1B9
Documento assinado eletronicamente por LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES em 21/08/2020 09:43, 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 21 de agosto de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Interessado(s): SAEC/SESA

Assunto: COMPRA EMERGENCIAL E REGISTRO DE PREÇO PARA PROTOCOLO DE

TRATAMENTO DE COVID-19 EM ALDEIAS INDÍGENAS DO AP

  AO GABINETE/SESA

 Encaminho processo n°300101.0005.2584.0052/2020, para conhecimento os

despachos as fls.123-SAEC, fls.151-NL-COGEC e os devidos encaminhamentos.

 Após conhecimento e concordância encaminhar ao FES para liberação de

cota orçamentaria e empenho, conforme sugerido no despacho NL-COGEC despacho as fls.

151/Éder.

ANA MONTEIRO FERNANDES

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

COMPRAS)

Cód. verificador: 17350852. Cód. CRC: FAB00A0
Documento assinado eletronicamente por ANA MONTEIRO FERNANDES, COORDENADOR(A) DE UNIDADE
(COGEC - COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS), em 21/08/2020 12:03, 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

GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

DESPACHO

Em 24 de agosto de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Interessado(s): COGEC/SESA

Assunto: ENCAMINHAMENTO

ÀCOGEC/SESA

Autorizo o termo de dispensa.

Encaminhar  para  ADINS  ,  para  que  realize  a  classificação  e  dotação

orçamentária, afim de subsidiar o emprenho do processo em questão.

JUAN MENDES DA SILVA

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

SECRETARIA DA SAÚDE)

Cód. verificador: 17441869. Cód. CRC: 58A6155
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES DA SILVA, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO
AMAPÁ (GABINETE - GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE), em 24/08/2020 17:36, 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

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS - COGEC

DESPACHO

Em 25 de agosto de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Interessado(s): SAEC/SESA

Assunto: COMPRA EMERGENCIAL E REGISTRO DE PREÇO PARA PROTOCOLO DE

TRATAMENTO DE COVID-19 EM ALDEIAS INDÍGENAS DO AP

 AO GABINETE/SESA

Senhor Secretário,

Restituo  os  autos  do  processo  nº  300101.0005.2584.0052/2020,  para

verificação do Despacho (fl.186) que contém encaminhamento para ADINS.

ANA MONTEIRO FERNANDES

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

COMPRAS)

Cód. verificador: 17458528. Cód. CRC: 3011266
Documento assinado eletronicamente por ANA MONTEIRO FERNANDES, COORDENADOR(A) DE UNIDADE
(COGEC - COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS), em 25/08/2020 09:44, 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 25 de agosto de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Interessado(s): ADINS

Assunto: ENCAMINHAMENTO

À ADINS

Autorizo a classificação orçamentária, e encaminhe ao FES, afim de subsidiar

o emprenho do processo em questão.

 

JUAN MENDES DA SILVA

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

SECRETARIA DA SAÚDE)

Cód. verificador: 17482671. Cód. CRC: 4255541
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES DA SILVA, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO
AMAPÁ (GABINETE - GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE), em 25/08/2020 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

ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - ADINS

DESPACHO

Em 26 de agosto de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Interessado(s): NEO - NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Assunto: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Prezados,

Segue  Classsificação  Orçamentária  da  despesa,  a  anterior  (página

110) referente a empresa Comércio e Representações Prado LTDA estava com valor errado.

A citada corrigiu e nos enviou o valor correto. 

Atenciosamente,

EDIVALDO RODRIGUES LACERDA NETO

Cód. verificador: 17517644. Cód. CRC: ED66836
Documento assinado eletronicamente por EDIVALDO RODRIGUES LACERDA NETO em 26/08/2020 08:53,
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.                                     
(Plano Orçamentário)

NATUREZA FONTE TOTAL

2624 829 33.90.30 215 313.920,00         

313.920,00     

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  

TOTAL

OBJETO: VALOR QUE SE REGISTRA PARA  COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS  

PARA COMPOR KIT DE TRATAMENTO PARA ATENDER 50 MIL INDÍGENAS E CIVIS CASOS 

POSITIVOS COVID-19, ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19). 

DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NA LEI Nº 13.979/2020. TERMO DE DISPENSA Nº 65-C 

/2020 - CPL/SESA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4, da Lei 13.979/2020; Caput, Art. 4º, do 

Decreto Estadual N° 1.375 de 17de março de 2.020.

Macapá/AP, 25/08/2020.

ENÍGNO B. RIBEIRO

Assessoria de Desenvolvimento Institucional - ADINS

Decreto n° 1977/2020
         

MEDICAMENTOS KIT 

COVID.

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: 300101.0005.2584.0052/2020 
CREDOR: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA.

CNPJ: 05.049.432/0001-00.

             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:

DESCRIÇÃO

Cód. verificador: 17508078. Cód. CRC: D6A8F16
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES em 26/08/2020 08:33 e ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
em 25/08/2020 18:38, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FES - NEO

DESPACHO

Em 26 de agosto de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Interessado(s): FES COORD

Assunto: ENCAMINHAMENTO PARA EMPENHO

Encaminha-se o processo para anulação da nota de empenho 2020NE01391 e

para que seja emitido um novo empenho com base em nova classificação orçamentária da

ADINS.

Atenciosamente.

DEIVISON HENRIQUE FORTUNATO MOREIRA

Cód. verificador: 17529707. Cód. CRC: 1932EBB
Documento assinado eletronicamente por DEIVISON HENRIQUE FORTUNATO MOREIRA em 26/08/2020 10:43,
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

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES COORD-

DESPACHO

Em 28 de agosto de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Assunto: ALTERAÇÃO DE EMPENHO

ENCAMINHO  A  COASF  O  NOVO  EMPENHO  2020NE01684,  DA

EMPRESA PRADO , CRIADO CONFORME CLASSIFICAÇÃO.

ROBERTO ZANATA FURRIEL AMANAJAS

Cód. verificador: 17690386. Cód. CRC: 2987061
Documento assinado eletronicamente por ROBERTO ZANATA FURRIEL AMANAJAS em 28/08/2020 14:55,
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

Nota de Empenho
Encerrado até Julho 

Identif icação

Unidade Gestora Documento Emissão

300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 2020NE01684 26/08/20
Credor 05049432000100 - COM. REP. PRADO LTDA.
Valor 313.920,00 (Trezentos e treze mil e novecentos e vinte reais)

Classificação

Programa de trabalho 2.10.302. 0021. 2624 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Natureza 339030 - Material de Consumo 
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

Or igem 1 - Origem nacional Data Entrega 26/08/2020 Local Entrega SESA
Processo  300101.0005.2584.0052/2020 U F Amapá Município Macapá

I tens

Tipo Patrimonial Sub-item da Despesa Classificação Complementar Valor

Material de Consumo 59 (Subitem 99) - OUTROS 
MATERIAIS DE CONSUMO (SICONFI)

313.920,00

Cronograma

Agosto 313.920,00

Saldo Dotação

Créd. Disp. Indisponível antes NE 0,00 Valor NE Saldo após NE
6.173.579,63 Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 313.920,00 5.859.659,63

Observação

VALOR QUE SE REGISTRA PARA COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR KIT DE TRATAMENTO PARA ATENDER 50 MIL 
INDÍGENAS E CIVIS CASOS POSITIVOS COVID-19, ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19). DISPENSA DE LICITAÇÃO COM 
BASE NA LEI Nº 13.979/2020. TERMO DE DISPENSA Nº 65-C /2020 - CPL/SESA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4, da Lei 13.979/2020; Caput, Art. 4º, do 
Decreto Estadual N° 1.375 de 17de março de 2.020. PRODOC: 300101.0005.2584.0052/2020 , FONTE 215.

Produtos

Produto Quant idade Und. Fornec. Preço Unitário Preço Total

ITEM 01 72000 COMP. 4,3600 313.920,00
Descrição Azitromicina 500mg.

 

______________________________________________________ ______________________________________________________

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

Ordenador de Despesas Gerência do NAF
Emitido/contabilizado por Roberto Zanata Furriel Amanajás em 26/08/20 às 11:
42.
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COASF

DESPACHO

Em 15 de setembro de 2020

Documento Nº 300101.0005.2584.0052/2020

Assunto: NOTA DE EMPENHO- AZITROMICINA

Boa Tarde,

Reintero este prodoc pois, não trata-se de processo de aquisição demandado

por esta Coordenadoria.

Atenciosamente,

URIEL DAVI DE ALMEIDA E SILVA

Farmaceutico-Bioquimico / SESA

Cód. verificador: 18573161. Cód. CRC: E870763
Documento assinado eletronicamente por URIEL DAVI DE ALMEIDA E SILVA, FARMACEUTICO-BIOQUIMICO /
SESA , em 15/09/2020 13:40, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no
site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador
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