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DESPACHO 

 
Considerando a necessidade de aquisição emergencial para as upas e hospitais 

de insumos e reagentes de gasometria; 
 

Considerando o teor do artigo 3º do Decreto Municipal nº. 75.004/2013, o qual 
determina ao Ordenador de Despesas da Administração Pública Direta e Indireta a autorização 
para instauração de processo licitatório, bem como aprovação de editais de licitação e seus 
anexos; 

Considerando o teor do artigo 4º, caput e §3º do Decreto Municipal nº. 
75.004/2013, o qual determina que, até que os órgãos e entidades municipais se ajustem às 
regras legais estipuladas pelo próprio Decreto Municipal, os procedimentos licitatórios, para 
atendimento de suas necessidades, poderão ser realizados pela Comissão Permanente de 
Licitação da SEGEP; 

 
APROVO O TERMO DE REFERÊNCIA e AUTORIZO a DEFLAGRAÇÃO DO 

PROCESSO LICITATÓRIO, na forma do artigo 38, caput, da Lei nº. 8.666/93. 
 
Encaminhem-se os autos à CGL/SEGEP para providências quanto à pesquisa 

mercadológica, elaboração da minuta do edital e seus anexos. 
  
Belém, 14 de abril de 2020. 

 
 
 
 

Sérgio de Amorim Figueiredo 
Secretário Municipal de Saúde 
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Assunto Re: 2ª Reiteração Processo nº 9640/2019 - INSUMOS E
REAGENTES PARA DOSAGEM DE GASOMETRIA

De Departamento de Urgencia SESMA <deuesesma@gmail.com>
Para <gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br>
Data 2020-04-16 12:28

Boa tarde

 No momento a SESMA encontra-se sem empresa com contrato ativo, pois a empresa que fornecia os insumos e
reagentes teve o contrato finalizado em fevereiro de 2020.

Atenciosamente
Osmar Reis Junior
Assessor Técnico do DEUE

 

Em qua., 15 de abr. de 2020 às 19:41, <gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br> escreveu:

O ponto a ser respondido seria 

1. Tais soluções não possuem empresas atualmente contratadas que usam
insumos para gasometria?     

 

Em 2020-04-15 19:38, Departamento de Urgencia SESMA escreveu:

O Termo de Referência encaminhado foi aprovação em seu inteiro teor. Em relação aos
questionamentos citados, entende-se que os mesmo foram modificados no corpo do TR ajustado, se
ainda houver duvidas retorna-las.  
 
Atenciosamente
 
Osmar Reis Junior
Assessor Técnico do DEUE

Em qua., 15 de abr. de 2020 às 19:19, <gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br> escreveu:

Prezado,

Segue Termo de Referência para aprovação em seu inteiro teor, outrossim, alerto que os questionamentos abaixo não
foram sanados.

 

Em 2020-04-15 17:47, Departamento de Urgencia SESMA escreveu:

Boa Tarde 
 
Conforme solicitado, encaminhamos TR com os ajuste para analise.
 
Atenciosamente
 
Osmar Reis Junior

Em qua., 15 de abr. de 2020 às 17:00, <gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br> escreveu:

Prezada,

É fundamental que as perguntas elencadas sejam respondidas no corpo do e-mail e no TR quando necessário,
consoante consta no e-mail, visto que, um dos questionamentos diz respeito à justificativa apresentada, que não deve
ser genérica e sim de acordo com o objeto do TR, especificando o porquê ele é necessário e para que, bem como,
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qual sua relação de ter a sua compra enquadrada nos requisitos legais das legislações que abordam sobre o COVID-
19.

Outrossim, insta esclarecer o que segue:

1 - O pagamento será em até 30 dias? Consoante TRS anteriores o prazo fora de 10 (dez) dias;

2 - No TR faz referência a aquisição de equipamentos, todavia, o presente objeto é aquisição de insumos e
reagentes;

3 - Há referência a tópicos que dizem respeito a dispensa de licitação enquadrada na Lei 8.666/93, entretanto, para a
presente aquisição não é o adequado, visto que, conforme e-mail se trata de assunto inerente ao COVID-19;

4 - Questionamos o porquê de terem suprimido o ANEXO I, no qual constava modelo de contratação a ser
apresentado pela empresa, na qual abordava que não se emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Sendo essencial, consoante modelos da AGU.

À vista disso, enviamos novamente modelo utilizado pelos processos que estão ligados ao COVID-19, que deve ser
adequado ao objeto. Bem como, ressaltamos que questionamentos supracitadas neste e-mail e anterior, devem ser
sanados, para não restarem dúvidas nos autos. Dessarte, em consonância do que fora ponderado, é imprescindível o
envio de um novo Termo de Referência.

 

Cordialmente,

 

Gerson Augusto

GERIN

Em 2020-04-15 16:09, Departamento de Urgencia SESMA escreveu:

Boa Tarde
 
Segue conforme solicitado TR ajustado
 
Lidiane Silva
Assessora Técnica do DEUE

Em qua., 15 de abr. de 2020 às 12:32, <gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br> escreveu:

Reiteramos novamente o presente e-mail

 

Em 2020-04-15 09:56, gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br escreveu:

Reiteramos o presente e-mail

 

Em 2020-04-14 18:25, gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br escreveu:

Prezados,

Em virtude da urgência do processo, informamos que  o prazo para resposta é até as 9 horas do dia
15/04/2020.
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Em 2020-04-14 16:57, gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br escreveu:

Boa tarde, 

Esta CGL informa que analisou o processo e suscita os seguintes pontos:

1. Que o TR seja enviado em anexo a este e-mail em formato WORD;
2. No item 2.1 a fundamentação legal está correta, estando omissa apenas a

fundamentação da aquisição, que benefícios trará a presente aquisição em
relação ao codiv?;

3. Ainda no item da justificativa legal precisa do enquadramento legal no DF
10.282/2020?

4. Restam omissos itens que possuem obrigatoriedade legal como: estimativa de
custo/dotação; disposições relativas a propostas de preços; do recebimento;
responsabilidade do contratante e da contratada; dotação orçamentária e
disposições finais;

5. Para as soluções do presente objeto terão qual finalidade? serão para
manutenção? limpeza?;

6. Em virtude do ponto 5 justificar se tais soluções não possuem empresas
atualmente contratadas que fazem manutenção ou limpeza para gasometria?   
 

Segue em anexo modelo de TR adequado as novas legislações relativas ao coronavirus, para que seja
utilizado como molde. Solicitamos que todos os arquivos que sejam enviado sejam em formato
editável/word.

Att,

CGL/SEGEP/PMB      

 
-- 

     Departamento de Urgência e Emergência - DEUE/SESMA

 

Av. Governador José Malcher, nº 2820 

Bairro: São Bráz – CEP: 66.090-100 - Belém/PA Tel: (91) 3184-6116

 
-- 

     Departamento de Urgência e Emergência - DEUE/SESMA

 

Av. Governador José Malcher, nº 2820 

Bairro: São Bráz – CEP: 66.090-100 - Belém/PA Tel: (91) 3184-6116

 
-- 

     Departamento de Urgência e Emergência - DEUE/SESMA

 

Av. Governador José Malcher, nº 2820 

Bairro: São Bráz – CEP: 66.090-100 - Belém/PA Tel: (91) 3184-6116

-- 
     Departamento de Urgência e Emergência - DEUE/SESMA

Av. Governador José Malcher, nº 2820 

Bairro: São Bráz – CEP: 66.090-100 - Belém/PA Tel: (91) 3184-6116
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE - SESMA 

 

Av. Governador José Malcher, nº 2821 
Bairro São Brás – CEP: 66090-100 

E-mail: deuesesma@gmail.comTel: (91) 3184-1664 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO 

(§1º, ART.4º-E, da Lei 13.979/2020) 

 

1. DECLARAÇÃO DO OBJETO 

 

1.1. O presente Termo de Referência tem por finalidade a AQUISIÇÃO 

EMERGENCIAL DE INSUMOS E REAGENTES PARA DOSAGEM DE 

GASOMETRIA DOS EQUIPAMENTOS ABLS800 – RADIOMETER, 

objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo 

COVID-19 no Município de Belém, conforme os prazos, especificações e quantitativos 

discriminados neste Termo de Referência Simplificado (T.R.S.), observando-se às 

recomendações do Decreto Municipal 95.955/2020: 

 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO UNID.                   QUANT. 
PREÇO 

ESTIMADO 

1 
SOLUÇÃO RINSE 600 ml Radiometer, 
S4980 (944-132) “APRESENTAÇÃO 
FRASCO COM 600 ML". 

UND 
 

672 
 

2 

SOLUÇÃO LIMPEZA, 175 ml, 
Radiometer S8370 (944-126),  
"APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 
175 ML" 

UND 
 

84 
 

3 

SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 1,200 
ml, Radiometer S1820 (944-128), 
“APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 
200 ML"slpm; -,+ 160 mbar; 0 a 50ºc; 

0 a 100%, características 

 
UND 

 
140 

 

4 

SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 2, 200 
ml, Radiometer S1830 (944-129), 
“APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 
200 ML" 

UND 
 

70 
 

5 PAPEL TERMOSENSÍVEL (984-070). 

 
UND 

 
 

 
420 

 
 

6 

SOLUÇÃO REMOVEDORA DE 

PROTEÍNA, Radiometer S5362 (943-

906), APRESENTAÇÃO EM FRASCO 

DE100 ML. 

UND 
 

21 
 

  

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1. A transmissão do coronavírus no Brasil já foi considerada comunitária, conforme 

Portaria do Ministério da Saúde n. 454/2020, com possibilidade de aumento e 
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agravamento de casos. O enfrentamento de uma epidemia requer a aquisição de 

insumos para o auxílio nos casos de COVID-19. A necessidade da contratação pública 

se fundamenta em critérios técnicos tomando por base a doença e transmissão do 

vírus, assim como as projeções do seu comportamento, além das orientações dos 

órgãos oficiais de saúde 

 

2.2. Neste sentido é necessária a contratação Pública de insumos de forma 

emergencial para o enfrentamento da transmissão comunitária do vírus em 

conformidade com a lei 13.979 de 2020. 

 

2.3. Justifica-se esta COMPRA EMERGENCIAL com enquadramento legal na Lei 

13.979/2020, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.282/2020, para a  

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS E REAGENTES PARA DOSAGEM DE 

GASOMETRIA DOS EQUIPAMENTOS ABLS800 – RADIOMETER, a fim de suprir as 

necessidades da SESMA nas medidas de enfrentamento à Pandemia do COVID-19. 

 

2.4. Esta aquisição se torna essencial diante da situação emergencial nacional por 

conta da Pandemia do COVID-19, uma vez que os pacientes acometidos com a 

infecção por COVID-19 apresentam desconforto respiratório grave, sendo necessária 

a verificação das trocas gasosas através do exame de gasometria, que para sua 

realização é necessário os insumos e reagentes solicitados. Pois a partir do resultado 

do exame de gasometria pode-se corrigir a perdas gasosas e com isso melhorar a 

qualidade respiratória e quadro de saúde do paciente.  

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

  

3.1. Os bens objeto da presente aquisição são classificados como comuns, pois os 

padrões de desempenho e qualidade encontram-se objetivamente definidos no item 1. 

DECLARAÇÃO DO OBJETO, por meio de especificações usuais no mercado.  

 

4. ESTIMATIVA DE CUSTO/DOTAÇÃO 

 

4.1 A estimativa de custo para a aquisição do objeto deste TRS será realizada após a 

ampla consulta/pesquisa no mercado do valor dos itens a serem licitados, devendo 

obrigatoriamente ser elaborada. 

 

5. DISPONIBILIZAÇÃO RELATIVA A PROPOSTA DE PREÇOS 

 

5.1. A proponente deverá na ocasião da apresentação da proposta:  

 

5.1.1. Apresentar proposta de preços e documentações de forma clara e 

detalhada dos insumos, citando especificação, fabricante, de acordo com os 

requisitos indicados no item 01 deste Termo de Referência Simplificado; 

 

5.1.2. Indicar o valor unitário e total de cada item e o valor total da proposta 

que a proponente se propõe a fornecer, em algarismo e por extenso, já incluídas 

mailto:deuesesma@gmail.com


 
 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE - SESMA 

 

Av. Governador José Malcher, nº 2821 
Bairro São Brás – CEP: 66090-100 

E-mail: deuesesma@gmail.comTel: (91) 3184-1664 

 
 

discriminadamente, todas e quaisquer despesas tais como frete, taxas e 

impostos, observadas as isenções previstas na legislação, com cotações em 

moeda corrente nacional; 

 

5.1.3. Indicar o prazo de validade da proposta, contados da data de sua 

apresentação, que não poderá ser inferior a 10 dias; 

 

5.1.4. Havendo o livre interesse da proponente, esta poderá a seu critério 

fornecer mediante doação, no todo ou em parte, do quantitativo que consta 

especificado no objeto deste TRS descrito no item 1.1; 

 

5.1.5. Os Itens, que porventura, sejam doados pelo participante deste 

Chamamento Público, deverão observar todas as regras e disposições contidas 

no Edital e neste TRS;  

 

5.1.6. Ressalte-se que para fins de julgamento e escolha da proposta mais 

vantajosa, à Administração Pública, será considerado o menor preço por item 

ofertado pelo participante, independentemente da quantidade de insumos, que 

pelo mesmo sejam doados;  

 

5.1.7. Os Insumos doados pelo participante serão objeto de Formalização de 

Termo de Doação, a ser assinado entre as partes interessadas, devendo conter 

informações quanto aos valores da doação, direitos do doador e donatário, bem 

como, conferirá à Administração os direitos patrimoniais e autorização para 

utilizá-los livremente, segundo às finalidades deste Chamamento Público.  

 

5.1.8. A entrega deverá ocorrer em até 2 (dois) dias corridos, nos endereços 

constantes no ANEXO A, de acordo com a solicitação do Órgão. 

 

5.1.9. Apresentar garantia do fabricante atendendo a legislação vigente, 

relativa à solução de problemas no que tange as embalagens, produtos 

avariados, bem como todo e qualquer defeito de fabricação apresentado e terá 

início a partir da data do recebimento definitivo, sem ônus adicional para a 

SESMA/PMB;  

 

5.1.10. Deverá ser apresentada, juntamente com a proposta de preços, 

comprovação de Registro dos insumos ofertado junto ao Ministério da Saúde – 

ANVISA, dentro do período de vigência para os itens que necessitem da referida 

exigência; 

 

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

6.1. Na hipótese de haver restrição de fornecedores, a Autoridade Competente, 

excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de 

documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de 

um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de 
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prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no 

inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição, conforme modelo constante do 

Anexo B. 

 

6.2. O prazo de entrega dos bens é conforme subitem 5.1.8, contados da 

apresentação da nota fiscal ou fatura correspondente que, depois de conferida e 

atestada, será paga em até 10 (dez) dias após recebimento da(s) Nota(s) Fiscal(is). 

 

6.3. O recebimento e a aceitação definitiva dos itens estará condicionado após 

avaliação pelo responsável técnico da SESMA/PMB, sendo atestados, mediante 

avaliação técnica favorável; 

 

6.4. A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações 

mínimas constantes neste Termo de Referência Simplificado; 

 

6.5. Não serão aceitos produtos diferentes dos especificados neste Termo de 

Referência Simplificado, fora dos prazos mínimos estipulados, em mau estado de 

conservação, de qualidade inferior, com a embalagem danificada ou com os lacres de 

segurança rompidos (quando houver); 

 

6.6. O item objeto deste TRS deverão ser novos e de primeiro uso e que estejam 

na linha de produção atual do fabricante, em perfeitas condições de uso e de 

consumo, nos termos da legislação vigente; 

 

6.7. Caso, durante o prazo de garantia, seja constatado quaisquer defeitos ou 

divergências nas características dos produtos, o Contratante, comunicará o fato, por 

escrito, ao Fornecedor Contratado, sendo de até 24 (vinte e quatro) horas o prazo 

para correção dos defeitos e/ou troca dos produtos, contadas a partir da 

solicitação efetuada, sem qualquer ônus à Administração Pública.  

 

6.8. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade do CONTRATADO 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

6.9. A contratação deverá seguir os seguintes parâmetros de Responsabilidade 

Socioambientais:  

 

6.9.1. Os critérios de sustentabilidade da demanda deverão estar alinhados a 

diretriz do art. 3 da Lei 8666/93, Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da 

Advocacia Geral da União e normativos correlatos. 

 

6.9.2. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: A empresa deverá apresentar 

material constituído e embalado com critérios socioambientais vigentes 

decorrentes da Lei 6.938/81 e regulamentos, com os respectivos registros e 

comprovações oficiais (exemplo: Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras, ANVISA ou Certificação enérgica quando 
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necessário, de acordo com a legislação vigente para o objeto a ser adquirido), 

além de atentar para as exigências da Política de Resíduos Sólidos. 

 

6.9.3. DA SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL E CULTURAL: A 

aquisição atenderá as diretrizes da Lei 13.979/2020, além de atingir diretamente 

as necessidades sociais, haja vista ser o objetivo para imediato combate a 

pandemia ocasionada pelo coronavírus, bem como seguir alinhada aos padrões 

nacionais de aquisição para enfrentamento da calamidade. 

 

7. DO RECEBIMENTO 

 

7.1. O recebimento e a aceitação dos itens licitados dar-se-ão por comissão ou 

servidor responsável, sendo atestados, mediante termo circunstanciado, e serão 

recebidos:  

 

a) Provisoriamente: no ato da entrega, para posterior verificação da 

conformidade do item, com as especificações contidas no Termo de Referência 

Simplificado, mediante a emissão do termo de Recebimento Provisório; e, 

 

b) Definitivamente: no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, contados a 

partir da assinatura do termo de recebimento provisório e após a verificação de 

sua compatibilidade com as especificações do objeto desta licitação, mediante a 

emissão de Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes. 

 

8. RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO  

 

São responsabilidades do CONTRATADO: 

 

8.1. Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos no TRS, 

atendidos os requisitos e observadas às normas constantes neste instrumento; 

 

8.2. Colocar à disposição da SESMA/PMB, os meios necessários à comprovação 

da qualidade do item, permitindo a verificação das especificações em conformidade 

com o descrito no item 1;  

                                                                        

8.3. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos 

federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste 

Termo;  

 

8.4. Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) produto(s), objeto do Chamamento 

Público, dentro dos padrões de certificação de qualidade, segurança, durabilidade e 

desempenho, conforme previsto na legislação em vigor; 

 

8.5. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 

cumprimento das obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos; 
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8.6. Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido 

pelo contratante, sem prévia autorização;  

 

8.7. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela SESMA/PMB, ou 

pelo órgão participante, durante a vigência do contrato. 

 

9. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

 

São obrigações da SESMA/PMB:  

 

9.1. Proporcionar todas as facilidades para que o Contratado possa cumprir suas 

obrigações dentro das condições estabelecidas;  

 

9.2. Rejeitar o objeto cuja especificação não atenda aos requisitos mínimos 

constantes no item 1 deste Termo de Referência Simplificado;  

 

9.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio de 

representante devidamente designado na qualidade de fiscal do contrato, nos termos 

do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93;  

 

9.4. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) do 

CONTRATADO, após a efetiva entrega dos produtos e emissão dos Termos de 

Recebimentos Provisório e Definitivo;  

 

9.5. Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação dos itens que 

compõem o objeto deste termo a ser recebido;  

 

9.6. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constantes do item que compõe o objeto deste termo, para que sejam adotadas as 

medidas corretivas necessárias;  

 

9.7. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para 

ajustes e/ou substituições dos produtos permanentes que compõem o objeto deste 

termo.  

 

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1. As despesas decorrentes das aquisições serão arcadas através das dotações 

orçamentárias próprias, indicadas antes da formalização do(s) contrato(s), conforme 

previsões/suplementações no Orçamento da SESMA/PMB. 

 

11. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E PAGAMENTO 

 

11.1.  O pagamento será realizado no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados 

a partir do recebimento da(s) Nota(s) Fiscal(is). 
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11.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

 

11.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável, conforme o caso: 

 

11.3.1. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos 

termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária 

quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, 

o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 

referida Lei Complementar. 

 

11.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o FORNECEDOR 

não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 

efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = (TX)              I = (6/100)                             I = 0,00016438 

                                365                                   TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Será competente para dirimir divergências decorrentes do presente Termo de 

Referência Simplificado, que não poderem ser resolvidas administrativamente, o foro 

da Capital do Estado do Pará, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

Belém, 15 de Abril de 2020. 

 

_______________________________________ 

OSMAR DE SOUZA REIS JUNIOR 

Mat. 0458872/016 
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ANEXO A 

 

ENDEREÇOS DAS UNIDADES 

 

UNIDADE ENDEREÇO 

 

HPSM-MP 

 

Travessa 14 de Março n°500, entre Diogo 

Moía e Bernal do Couto –Umarizal- 

Belém/PA 

 

HPSM-HMP 

 

Rua São Miguel n°1239, Guama – 

Belém/PA 

 

HGM 

 

 Rua 15 de Novembro, 

S/N- Mosqueiro – Belém/PA 

 

HRDVZ 

 

Travessa Lomas Valentina, n° 2586 – 

Marco 

Belém/PA 

  

 

UPA DASAC 

 

Av. Doutor Freitas nº 860 – Sacramenta – 

Belém/PA 

UPA DAICO 
Rodovia Augusto Montenegro - S/N Km 

11-Tenone – Belém/PA 
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ANEXO B 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 

Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 

 

 

BELÉM, XXX DE XXX DE 2020. 

  

 

______________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 018/2020
VALIDADE: 17/02/2020 ATÉ 17/10/2020

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA, no uso de 
suas atribuições descritas na LEI MUNICIPAL Nº 8233 de 31 de janeiro 2003, e de 
acordo com o disposto na Lei n° 6938/81, que dispõe sobre a Politica Nacional de 
Meio Ambiente, e, em consonância com a Lei Municipal n° 8.655/08, Plano Diretor 
Urbano de Belém – PDU, e Resolução n° 237/97 no CONAMA em seus Art. 2°, § 1 º 
e § 2° e Paragrafo Único e Art. 6°. Expede a presente LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
que autoriza a:

EMPRESA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMEC
CNPJ: 05.055.033/0001-52
ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº 1291
MUNICIPIO: BELÉM BAIRRO NAZARÉ
ESTADO: PARÁ  CEP: 66.060-230 TELEFONE: 3075-5439
PROTOCOLO Nº 7983/2018.
EMPREENDIMENTO: “ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª CARLA ADRIANA BELÉM RODRIGUES (MALVINAS)”.

ATIVIDADE: OUTROS TIPOS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE.

ÁREA: 353,00M²
ENDEREÇO: RUA JOSÉ MODESTO S/N ENTRE A PASSAGEM ANA DANTAS 

E RUA TEODORO PALMEIRA-SECRAMENTA

PORTE: A
P. POLUIDOR: II
BELÉM, 17 de FEVEREIRO DE 2020.

REGINALDO CÉSAR SANCHES DA SILVA
Departamento de Controle Ambiental

Diretor

PIO MENEZES VEIGA NETTO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Secretário

LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 054/2018
VALIDADE: 28/06/2018 ATÉ 30/04/2020

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA, no uso de 
suas atribuições descritas na LEI MUNICIPAL Nº 8233 de 31 de janeiro de 2003, e 
de acordo com o disposto na Lei n° 6938/81, que dispõe sobre a Politica Nacional de 
Meio Ambiente, e, em consonância com a Lei Municipal n° 8.655/08, Plano Diretor 
Urbano de Belém – PDU, e Resolução n° 237/97 no CONAMA em seus Art. 2°, § 1 º 
e § 2° e Paragrafo Único e Art. 6°. Expede a presente LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
que autoriza a:

EMPRESA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMEC
CNPJ: 05.055.033/0001-52
ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº 1291
MUNICIPIO: BELÉM BAIRRO NAZARÉ
ESTADO: PARÁ  CEP: 66.060-230 TELEFONE: 98494-5615
PROCESSO Nº 4068/2018
EMPREENDIMENTO: “LICEU ESCOLA MESTRE RAIMUNDO CARDOSO”.

ATIVIDADE: REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR.
ÁREA: 12.632,87 M²
ENDEREÇO: RUA DOS ANDRADAS Nº 1110-AGULHA/ICOARACI

PORTE: E
P. POLUIDOR: II
Licença de Instalação nº 054/18 prorrogada em 05/03/2020
BELÉM, 05 DE MARÇO DE 2020.

ROSA MARIA OLIVEIRA
Departamento de Controle Ambiental

Diretora, em exercício.

PIO MENEZES VEIGA NETTO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – COMPRA EMERGENCIAL
(CAMPO SESMA)

A Secretaria Municipal de Saúde convoca as empresas interessadas em fornecer, 
via contratação direta (emergencial), para os seguintes processos: Processo n° 9889 / 
2020 – SESMA, os seguintes medicamentos: HEPARINA (Dosagem 5000 UI/ML, 
Frasco de 5ml, solução injetável), NOREPINEFRINA (2mg/ml solução injetável 4ml) 
E IOXITAMALATO DE MEGLUMINA (300mg/ml de 50 ml); Processo n° 9640 / 
2020 – SESMA para aquisição AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA AS UPAS E 
HOSPITAIS DE INSUMOS E REAGENTES DE GASOMETRIA, com os seguintes 
itens: Solução Rinse 600ml, Solução Limpeza 175ml, Solução de calibração 1200ml, 
Solução de Calibração 2 de 200ml, Papel Termosensível (984-70) e Solução Remove-
dora de Proteína, Radiometer S5362 (943-906) DE 100ml.

Prazo para apresentação das propostas será até o dia 17/04/2020. Prazo de entrega 
dos itens para o Processo 9889/2020: 02(dois) dias úteis e para o Processo 9640/2020: 
Imediata. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido no site da 
Prefeitura (Contratações – COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: cota-
caosegep@gmail.com

Belém/PA, 14 de abril de 2020.

Sérgio de Amorim Figueiredo
Secretária Municipal de Saúde de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SECON

PORTARIA Nº 120/2020/NUSP/SECON

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA, ROSIVALDO BATISTA, no 
uso das atribuições previstas no Art. 8º, XI C/C o artigo 2º, III e VII, no que refere-
-se as funções da SECON, ambos do Regimento Interno da Secretaria, aprovado pelo 
Decreto nº 22.253/1990 de 20 de setembro de 1990 e a COORDENADORA GERAL 
DO FUNDO VER-O-SOL CARMEN SILVIA MACEDO MENDES.

R E S O L V E M :
Art. 1º - Revogar a Portaria N° 091/2020 – FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDA-

RIEDADE PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA VER-O-SOL / SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SECON, de 23 de março de 2020, Publicada 
no Diário Oficial do Município – DOM N° 13.965 de 01 de abril de 2020, a qual 
Estabelece normas para processamento da descentralização de crédito orçamentário 
do Fundo Ver-o-Sol, em favor da Secretaria Municipal de Economia – SECON, nos 
termos em que especifica.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém, 08 de abril de 2020.

ROSIVALDO BATISTA
Secretário Municipal de Economia

CARMEN SILVIA MACEDO MENDES
Coordenadora geral do Fundo Ver-o-Sol

PORTARIA CONJUNTA Nº 122/2020 – FUNDO MUNICIPAL DE SOLI-
DARIEDADE PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA VER-O-SOL / 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SECON, DE 08 DE ABRIL 
DE 2020.

Estabelece normas para processamento da descentralização de crédito orçamen-
tário do Fundo Ver-o-Sol, em favor da Secretaria Municipal de Economia – SECON, 
nos termos em que especifica.

Considerando a Lei n° 8.488, de 29 de dezembro de 2005, que instituiu o procedi-
mento da descentralização de crédito orçamentários, regulamentada através do Decreto 
Municipal n° 55.300/2008-PMB, de 01 de abril de 2008, em face da necessidade de 
se racionalizar o emprego dos recursos públicos, reduzir e otimizar os custos opera-
cionais;

Considerando a Licitação realizada para contratação de Empresa Especializada 
para Fornecimento e Instalação de Lonas, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Economia – SECON, mediante Pregão Eletrônico N° 103/2019 do Pro-
cesso N° 567/2019 de 12/03/2019, firmado com a empresa SILK BRINDES COMU-
NICAÇÃO VISUAL, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
ME (CNPJ/MF sob o n° 19.814.481/0001-05);

O Fundo Municipal de Solidariedade para Geração de Emprego e Renda Ver-
-o-Sol, sediado na Av. Cipriano Santos n° 40, São Brás, inscrito no CNPJ n° 
21.700.218/0001-29 na condição de usuário dos serviços do contrato e a Secretária 
Municipal de Economia – Secon, sediada na Tv. Piedade n° 651, Reduto, inscrita no 
CNPJ n° 10.245.579/0001-06 na condição de gestora do contrato, ambas por intermé-
dio de seus representantes legais infra-assinados;

R E S O L V E :
Art. 1° - Estabelecer as bases da descentralização dos créditos orçamentários alo-

cados no orçamento do ano vigente no Fundo Municipal de Solidariedade para Geração 
de Emprego e Renda Ver-o-Sol em favor da Secretária Municipal de Economia – Se-
con, permitindo a execução orçamentário-financeiro das despesas da referida Secreta-
ria em decorrência do Pregão Eletrônico N° 103/2019.

Art. 2° - Esta Portaria Conjunta visa à transferência de recursos orçamentários 
com a finalidade de execução do Processo N° 567/2019, para Contratação de Empresa 
Especializada para Fornecimento e Instalação de Lonas do Espaço Palmeira.

Art. 3° - Ao Fundo Municipal de Solidariedade para Geração de Emprego e Renda 
Ver-o-Sol compete:

I – Promover a descentralização de crédito orçamentários em favor da Secretaria 
Municipal de Economia – Secon, para a consecução das disposições contidas nesta 
Portaria Conjunta;

II – Acompanhar o processo de descentralização dos créditos orçamentários, de 
forma a subsidiar a elaboração do orçamento correspondente em conjunto com a Secre-
taria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão – SEGEP.

Art. 4°À Secretaria Municipal de Economia – SECON, compete:
I – Aplicar os Recursos orçamentários recebidos, única e exclusivamente no ob-

jeto descrito no Art. 2° desta Portaria Conjunta, executar, direta e indiretamente, os 
trabalhos necessários à sua consecução, observando sempre os critérios de qualidade, 
técnica, custos e prazos previstos;

II – Supervisionar, controlar e fiscalizar a execução orçamentária, e os serviços 
objeto desta Portaria Conjunta;

III – Orientar, técnica e administrativamente, os procedimentos necessários à exe-
cução do objeto desta Portaria Conjunta.

Art. 5° O valor do crédito orçamentário oriundo do Fundo Municipal de Soli-
dariedade para Geração de Emprego e Renda Ver-o-Sol a ser descentralizado para 
pagamento de Despesas do Exercício 2020 é de R$ 94.997,00 (noventa e quatro mil, 
novecentos e noventa e sete reais).

Art. 6° Serão repassados para a Secretaria Municipal de Economia – SECON os 
seguintes créditos previstos no orçamento para o desenvolvimento das atividades das 
obrigações assumidas nesta Portaria Conjunta conforme abaixo:

Ano LXI - Nº 13.974
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Bannach - PA e suas secretarias, exercício 2020. Pregão Presencial nº005/2020, Vigência:
07/04/2020 a 31/12/2020, Recurso Orçamentário: Recursos Próprios, Valor R$160.854,50
(cento e sessenta mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), pelo
Contratante: Lucineia Alves da Silva, CPF: 934.063.982-00 e pela Contratada: Odalia
Rodrigues da Silva Costa, CPF: 022.069.531-88, Bannach - PA, 14/04/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 9-011/2020
O município de Barcarena, Estado do Pará, através da Secretaria Municipal de

Saúde de Barcarena/PA e Pregoeira, no uso das atribuições que lhes são conferidas, TORNA
PÚBLICO, para que chegue ao conhecimento dos interessados, a ALTERAÇÃO do edital do
processo licitatório em destaque, cujo objeto é o registro de preços para futura aquisição
de equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, móveis e equipamentos e materiais
permanentes hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
de Barcarena/PA, conforme termo de referência e demais anexos, em obediência ao que
determina o item 21, subitem 21.20 do edital, e Art. 21, §4o da Lei n°. 8.666/93. A
alteração completa encontra-se disponível na sala da CPL, no endereço constante no
preâmbulo do edital e, também poderá ser adquirida, no Portal da Transparência da
Prefeitura Municipal de Barcarena, no seguinte endereço:
www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao. A alteração do edital afeta a formulação das
propostas, e por este motivo serão reabertos os prazos inicialmente estabelecidos no
edital, inclusive o dia de abertura da sessão, marcada para o dia 20.04.2020 às 09h00min,
sendo remarcada para o dia 29.04.2020, no mesmo horário.

Barcarena/Pa, 14 de abril de 2020
SHEILA DE JESUS SILVA DA SILVA

Pregoeira

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de
Saúde de Barcarena/PA, em cumprimento da ratificação procedida pelo Prefeito Municipal
de Barcarena, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO a
seguir:

OBJETO: Locação De Imóvel Para Instalação E Funcionamento Dos Serviços Do
Caps-Ad (Centro De Atenção Psicossocial Álcool E Drogas-Cpas Ad), Atendendo A Secretaria
Municipal De Saúde. Contratada: Otavio Lopes da Cruz Filho. Valor Global: R$ 15.000,00
(quinze mil reais). Fundamento Legal: Art. 24, inciso X, da Lei nº. 8.666/93 e suas
alterações. Declaração de Dispensa: Pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação
e ratificada pela Srª. Eugênia Janis Chagas Teles, na qualidade de Secretaria Municipal de
Saúde de Barcarena-Pa. Data de Assinatura: 03 de Março de 2020.

Barcarena/Pa, 14 de abril de 2020
LEANDRA MARIA DOS SANTOS NERI

Presidente da Comissão Permanente de Licitação/Decreto
nº 0071/2020-GPMB

EXTRATO DE CARTA CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 097/2020. Dispensa de Licitação n° 7-101/2020. Carta
contrato Nº: 20200618. Contratante: secretaria municipal de saúde. Contratado: Otavio
Lopes da cruz filho; CPF nº 154.543.552-91. Objeto: Locação de Imóvel Para Instalação e
Funcionamento dos Serviços do Caps-Ad (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas-
Cpas AD), atendendo a secretaria municipal de saúde. Fundamento legal: lei nº. 8.666/93,
art. 24, inciso x. Vigência: 05 de março de 2020 a 05 de janeiro de 2021. Valor global: R$
15.000,00 (quinze mil reais). Dotação orçamentária: as despesas de execução do presente
instrumento correrão por conta da dotação orçamentária do orçamento do ano vigente.
ORÇAMENTO 2020: 10 Secretaria Municipal de Saúde, 10.15 Secretaria Municipal de
Saúde, 10 301 0058 2.094 - Manutenção Dos Programas De Saúde. 3.3.90.36.00 Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Física. 3.3.90.36.15 Locação De Imóveis. Foro: Barcarena/Pa.
Data de Assinatura: 05 de março de 2020.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Barcarena, no uso de suas
atribuições, homologa o resultado do julgamento e adjudica a Licitação: Modalidade:
Pregão Eletrônico SRP 9-004/2020 - SEMUSB, Objeto: O objeto da presente licitação é o
Registro de preços para eventual e futura aquisição de Exames Médicos Especializados,
para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena, estado do
Pará, conforme condições, quantidades e especificações constantes dos itens do Termo de
Referência. Empresas Vencedoras: Centro de Diagnosticos de Barcarena Ltda, CNPJ sob nº
09.268.313/0001-08 - Total do Vencedor: R$ 586.727,86; JN Med Ltda, CNPJ sob nº
26.499.703/0001-08 - Total do Vencedor: R$ 1.151.940,00: Saboya Silva Clinica Medica
Ltda, CNPJ sob nº 33.661.306/0001- 48 - Total do Vencedor: R$ 3.130.440,00. Total Geral
do Pregão: R$ 4.869.107,86. Data da Homologação: 14/04/2020.

Barcarena/Pa, 14 de abril de 2020
EUGENIA JANIS CHAGAS TELES
Secretária Municipal de Saúde

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7-101/2020

A Senhora Secretária de Saúde de Barcarena, no uso das atribuições que são
conferidas pela legislação vigente, e de acordo com as determinações constantes no Art.
24, inciso X, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e, considerando o que consta
do processo administrativo que trata da locação de imóvel para instalação e
funcionamento dos serviços do CAPS-AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas-
CPAS AD), atendendo a Secretaria Municipal de Saúde, vem RATIFICAR no dia 02/03/2020
a declaração de Dispensa de Licitação para a contratação da pessoa jurídica Otavio Lopes
da Cruz Filho, determinando que se proceda à publicação do devido extrato no flanelógrafo
municipal.

Barcarena-Pa, 14 de abril de 2020
EUGÊNIA JANIS CHAGAS TELES
Secretária Municipal de Saúde

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Após análise conjunta deste Gabinete do Exm°. Sr. Prefeito Municipal e do
Pregoeiro, responsável pelo PREGÃO ELETRÔNICO N°. 9-019/2020, e considerando a
publicidade dada ao processo licitatório, o qual foi devidamente publicado no quadro de avisos
da Prefeitura, no Diário Oficial da União seção 3, nº 60, página 135, Diário Oficial dos
Municípios do Estado do Pará da FAMEP, n°2455, Jornal Diário do Pará, página B14, no Portal
da Transparência Municipal e no sistema Comprasnet, ambos de 27/03/2020, em
conformidade com o Art. 21 da Lei nº. 8.666/93, Art. 4º, inciso I da Lei n°. 10.520/2002 e Art.
11, inciso I do Decreto Municipal n°. 0858/2013-GPMB. Sendo assim, decido pela
HOMOLOGAÇÃO do resultado do pregão em destaque, para a aquisição de
materiais/equipamentos permanentes e de consumo para a biblioteca itinerante do município
de Barcarena/PA, conforme termo de referência e demais anexos. Empresas vencedoras e
valores: Alfa Trailers Veiculos Eireli - R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais); R. Cardoso Dias
- R$ 5.003,55 (cinco mil, três reais e cinquenta e cinco centavos); Dirceu Longo & Cia Ltda - R$
1.625,58 (Um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos). Itens
Fracassados: 02,09 e 11. Data da Homologação: 14 de abril de 2020.

Barcarena-Pa, 14 de abril de 2020
PAULO SERGIO DE MATOS ALCÂNTARA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL

DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEGEP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°55/2020 - SESMA
A Prefeitura Municipal de Belém, através do órgão interessado, a Secretária de

Saúde, por intermédio da Coordenação Geral de Licitações/PMB, torna público que fará
realizar o certame licitatório, em referência, no dia 29/04/2020 às 09h00 (Horário de
Brasília/DF) - Tipo Menor Preço por item.

OBJETO: Registro de Preços em ata, para futura e eventual "AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS TECNICOS DA CATEGORIA TUBOS, SONDAS E DRENOS", objetivando abastecer os
estabelecimentos de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Belém - SESMA, conforme
as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

LOCAL: A abertura da sessão será efetuada no site: www.comprasnet.gov.br
O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo

site/portal da Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao

Belém/PA, 14 de Abril de 2020.
ISIS SOUZA COIMBRA

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 60/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM através do órgão interessado a
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE BELÉM - CINBESA, por intermédio do
Pregoeiro designado pelo Decreto Municipal nº 94.386/2019-PMB, torna público que fará
realizar o certame licitatório, em referência, no dia 08/05/2020 às 09h00 (Horário de
Brasília/DF) - Tipo Menor Preço por Lote.

OBJETO: Registro de Preços em Ata, para futura e eventual "CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO", pela Companhia de
Tecnologia da Informação de Belém - CINBESA, entidade da Prefeitura Municipal de Belém
- PMB, Conforme Especificações contidas no Edital e seus Anexos.

LOCAL: A abertura da sessão pública será efetuada no site:
www.comprasnet.gov.br

O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo
site/portal da Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao

Belém/PA, 14 de abril de 2020.
MARCELO CANTÃO LOPES

Pregoeiro

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 5/2020-FUNPAPA

COMPRA EMERGENCIAL Proc. 2592/2020-FUNPAPA
A Fundação Papa João XXIII - FUNPAPA convoca as empresas interessadas em

fornecer, via contratação direta (emergencial), MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE
CONSUMO, conforme Termo de Referência Simplificado disponibilizado no site:
www.belem.pa.gov.br/licitacoes (Campo: FUNPAPA/CHAMADA PÚBLICA). Prazo para
apresentação das propostas até o dia 16/04/2020, às 14:00h exclusivamente por meio
eletrônico sendo obrigatória a indicação de marca dos produtos ofertados. Prazo de
Entrega: DOIS DIAS CORRIDOS. Instrumento complementar a esta convocação também
poderá ser solicitado através do endereço eletrônico: cotacaosegep@gmail.com

Belém, 14 de abril de 2020.
ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO

Presidente da FUNPAPA

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

COMPRA EMERGENCIAL
A Secretaria Municipal de Saúde convoca as empresas interessadas em fornecer,

via contratação direta (emergencial), para os seguintes processos: Processo n° 9889 / 2020
- SESMA, os seguintes medicamentos: HEPARINA (Dosagem 5000 UI/ML, Frasco de 5ml,
solução injetável), NOREPINEFRINA (2mg/ml solução injetável 4ml) E IOXITAMALATO DE
MEGLUMINA (300mg/ml de 50 ml); Processo n° 9640 / 2020 - SESMA para aquisição
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA AS UPAS E HOSPITAIS DE INSUMOS E REAGENTES DE
GASOMETRIA, com os seguintes itens: Solução Rinse 600ml, Solução Limpeza 175ml,
Solução de calibração 1200ml, Solução de Calibração 2 de 200ml, Papel Termosensível (984-
70) e Solução Removedora de Proteína, Radiometer S5362 (943-906) DE 100ml.

Prazo para apresentação das propostas será até o dia 17/04/2020. Prazo de
entrega dos itens para o Processo 9889/2020: 02(dois) dias úteis e para o Processo
9640/2020: Imediata. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido no
site da Prefeitura (Contratações - COVID) e solicitado através do endereço eletrônico:
cotacaosegep@gmail.com

Belém-PA, 14 de abril de 2020.
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO

Secretária Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

AVISO DE ALTERAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N° 1/2020 - SEMED
A SEMED através da Comissão de licitação, torna público para conhecimento

ERRATA da TOMADA DE PREÇO que tem como objeto: CONTRATAÇÃO DE ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE 3(TRÊS) ESCOLAS,
TIPO QUATRO SALAS, NA COMUNIDADE DE PIQUIATUBA, COMUNIDADE DE PRAINHA E NA
ALDEIA DE TAQUARA, TODAS ÀS MARGENS DO RIO TAPAJÓS NO MUNICÍPIO DE BELTERRA-PA ,.
Permanece inalterada a data de abertura do certame . O edital, informações e errata poderão
ser obtidos no site www.belterra.pa.gov.br.

Belterra (PA), 14 de ABRIL de 2020.
SIMARA MARIA BRASIL DOS SANTOS

Presidente CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES

AVISO DE ANULAÇÃO

O Município de Benevides/PA, por meio do Pregoeiro Oficial, designado pela
Portaria 109, de 12 de fevereiro de 2019, torna público para conhecimento dos interessados,
que decidiu tornar sem efeito as publicações dos editais de licitações referente aos Pregões
Presenciais SRP nºs 01-013/2020, Objeto: aquisição de Material de Consumo (pneumáticos e
correlatos) e 01-014/2020, Objeto: aquisições de materiais hidráulicos (bombas d'água, painéis
e conexões), no desempenho das atividades precípuas da Prefeitura Municipal de Benevides,
circulados em 13/04/2020, no Diário Oficial da União - DOU - Edição 70 - Seção 3 - página 152
e Jornal de grande circulação no Estado - Jornal Amazônia. Motivo: Para adequação aos termos
da orientação técnica da 2ª Controladoria/TCM-PA, após serem realizadas as referidas
alterações, os Avisos de Licitações e Editais serão republicados com uma nova data para
abertura dos certames. Informações pelo email cplbenevides@yahoo.com.

Benevides (PA), 14 de abril de 2020.
JOZIMAR DOS SANTOS SILVA

Pregoeiro
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A chuva que caiu em Be-
lém desde a madru-
gada desta terça-feira 

(14) voltou a alagar um tre-
cho da avenida João Paulo II, 
no bairro Curió-Utinga. É a 
área que sempre vai ao fun-
do no período de chuvas. A 
Prefeitura Municipal de Be-
lém está realizando obras na 
área, exatamente para acabar 
com essas enchentes. Mas os 
moradores pedem soluções 
mais urgentes.

“De manhã cedo, novamen-
te aquele transtorno com o ala-
gamento. Qualquer chuva que 
dá esse trecho é conhecido pe-
los alagamentos. Teve morador 
que às 14h estava com água na 
sua casa e teve que levantar os 
móveis. Um transtorno muito 
grande”, disse André Pinheiro, 
morador do Curió-Utinga. Ele 
lembrou que, desde dezembro, 
os moradores fecharam quatro 
vezes a avenida João Paulo II. 

“Devido à pressão popular, 
à pressão da mídia e do Mi-
nistério Público, a prefeitura 
começou a obra no último dia 
9 de março. É o 36º dia de obra 
e a gente ainda não viu nenhu-
ma melhoria ainda”, explicou. 
“Mas o povo está de olho, � sca-

lizando. E com a esperança de 
que ao � nal desses seis meses, 
o problema venha a ser solu-
cionado. A gente está no � nal 
do período do inverno ama-
zônico e a gente espera, com 
a diminuição das chuvas, que 
essa obra se acelere”, concluiu 
André Pinheiro.

Afonso Coutinho, 62 anos, 
disse que a prefeitura “cavou o 
canal na parte da passagem El-
vira até a passagem Xavier. Só 
que era para ter cavado lá para 
trás. E o que acontece? A água 
está vindo toda a passagem 
Elvira. A prefeitura começou 
a obra, mas tem que dar uma 
solução urgente. Pelo menos 
fazer um dreno para evacuar 
essa água, que está alagando 
todas as casas. Mas a prefeitura 
tem que dar uma pressão para 
adiantar esse serviço aí”, a� r-
mou Afonso. Esse trecho que 
alaga � ca na área das passa-
gens Osvaldo Coelho, Matilde 
e Elvira.

A Prefeitura Municipal de 
Belém informou que a obra 
no bairro do Curió-Utinga 
está em execução. A etapa 
da escavação do dreno foi 
concluída e agora estão sen-
do preparadas as tubulações 

Água invade avenida
CHUVA QUE CAIU EM BELÉM DESDE A MADRUGADA PROVOCA NOVO ALAGAMENTO EM TRECHO DA JOÃO PAULO II

TRANSTORNOS

e aduelas. Antes da obra, os 
alagamentos na avenida João 
Paulo II demoravam mais de 
uma hora pra secar. Com a 
obra em execução, a via agora 
seca em 20 minutos. Porém, a 
chuva que se iniciou duran-
te a madrugada, prosseguiu 

durante toda a manhã desta 
terça, o que di� cultou o esco-
amento da água.

Em nota, a Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento Ur-
bano e Obras Públicas (Sedop) 
informou que o canal do Már-
tir, no bairro Curió-Utinga, re-

cebeu, nas últimas semanas, 
ações de limpeza manual e 
mecânica. O trabalho fez par-
te das ações emergenciais do 
governo do Estado de limpeza 
dos principais canais de Be-
lém, com o objetivo de reduzir 
os alagamentos na cidade.

  Pedestres e motoristas precisaram de coragem e muita paciência para enfrentar a aguaceira que tomou a pista
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Gizelly foi a eliminada des-
te paredão de terça-feira (14) 
do “Big Brother Brasil 20”. 
Uma das protagonistas da 
noite, a sister teve 54,79% dos 
votos, enquanto Babu somou 
41,33%. Mari, longe do con-
fronto direto, � cou com 3,88% 
dos mais de 240 mi-
lhões de votos. 

Depois de encerrar 
a votação do paredão, 
Tiago Leifert entrou 
em contato com os participan-
tes do “BBB20”. O apresenta-
dor discursou: “O Big Brother 
é desenhado exatamente com 
provas, com dinâmicas, que 
trazem à tona o que você tem 
de melhor, e o que você tem de 
pior também. A sua luz e a sua 
sombra. E a forma como você 
lida com esses dois lados é fun-
damental”.

Na sequência, o apresen-
tador a� rmou: “O medo é a 
porta de entrada para o lado 
sombrio. E a responsabilidade 
é sua, de colocar a sua energia 
de um lado, ou de outro”. Em 
seguida, Leifert anuncia: “A 
pessoa que sai hoje tem muita 

força. Quando ela 
colocou essa força 
no lado da luz, bri-
lhou demais. Esta-
va tudo indo bem. 

Calma. Diminui. Vento muito 
forte machuca. Meu furacão, 
vem para cá”.

Na sala, a advogada foi 
abraçada pelos colegas de 
con� namento. Logo depois, 
os participantes se dirigem à 
área externa. Em frente à porta 
da Eliminação, os con� nados 
aplaudem a capixaba. “Estou 
tão feliz, gente. Aproveitem 

Gizelly recebe 54,79%  
dos votos e é eliminada

tudo! A piscina, que eu apro-
veitei pouco”, declarou Gizelly.

Para Leifert, a sister disse 
que pagou o preço por ser ver-
dadeira. “Não gosto quando eu 
� co com raiva. Uma palavra 
lançada não volta. Que bom 
que gostaram de mim”.

va tudo indo bem. 

  Gizelly deixou a casa do “BBB20”
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 6/2020 - SESMA

Data de Publicação: Data de Realização:

Local de Realização:

15/04/2020 00:00 17/04/2020 23:59

Solicitado através do

 Gerado no endereço http://www.belem.pa.gov.br/licitacao/ em 15/04/2020 21:09

Edital Inicial: edital_6_2020_263636584.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SISTEMA DE LICITAÇÃO

Termo de Referência tem por finalidade a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS E REAGENTES PARA DOSAGEM DE GASOMETRIA DOS

Objeto:



ITENS PROCESSO Nº9547/2020 

 

1. 408233 

2. 408234 

3. 408235 

4. 408236 

5. 408237 

6. 408238 



29/04/2020

COPTEC RIO 

INSTRUMENTOS 

CIENTIFICOS 

EIRELI CNPJ: 

03.055.938/0001-

05

SCAN MEDICA 

INSTRUMENTOS 

CIENTIFICOS 

EIRELI CNPJ: 

04.964.379/0001-

00

NETMED 

INSTRUMENTOS 

CIENTIFICOS 

EIRELI CNPJ: 

04.206.016/0001-

06

1
SOLUÇÃO RINSE 600 ml Radiometer, S4980 (944-132)

“APRESENTAÇÃO FRASCO COM 600 ML".
UND 672 1.950,00R$           1.890,00R$           2.000,00R$            R$            1.946,67  R$                  1.308.162,24 

2
SOLUÇÃO LIMPEZA, 175 ml, Radiometer S8370 (944-126),

"APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 175 ML"
UND 84 2.050,00R$           2.020,00R$           2.232,00R$            R$            2.100,67  R$                     176.456,28 

3

SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 1,200 ml, Radiometer S1820 (944-128),

“APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 200 ML"slpm; -,+ 160 mbar; 0 a

50ºc; 0 a 100%, características

UND 140 2.500,00R$           2.410,00R$           2.870,00R$            R$            2.593,33  R$                     363.066,20 

4
SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 2, 200 ml, Radiometer S1830 (944-129), 

“APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 200 ML"
UND 70 2.500,00R$           2.430,00R$           2.875,00R$            R$            2.601,67  R$                     182.116,90 

5 PAPEL TERMOSENSÍVEL (984-070). UND 420 130,00R$              100,00R$              133,00R$               R$               121,00  R$                       50.820,00 

6
SOLUÇÃO REMOVEDORA DE PROTEÍNA, Radiometer S5362 (943-

906), APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE100 ML.
UND 21  R$           1.900,00  R$           1.890,00  R$           1.969,00  R$            1.919,67  R$                       40.313,07 

2.120.934,69R$    

DANIEL SANTOS

ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 9060/2020 SESMA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS E REAGENTES PARA DOSAGEM DE GASOMETRIA DOS 

EQUIPAMENTOS ABLS800 – RADIOMETER 

ITEM FORMA DE APRESENTAÇÃO UNID QTD
 PREÇO MÉDIO 

POR ITEM  

 TOTAL PREÇO MÉDIO 

POR ITEM 

EMPRESAS

TOTAL GLOBAL >>>



28/04/2020

1
SOLUÇÃO RINSE 600 ml Radiometer, S4980 (944-132)

“APRESENTAÇÃO FRASCO COM 600 ML".
UND 672 1.950,00R$           1.310.400,00R$      1.890,00R$           1.270.080,00R$      2.000,00R$           1.344.000,00R$     

2
SOLUÇÃO LIMPEZA, 175 ml, Radiometer S8370 (944-126),

"APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 175 ML"
UND 84 2.050,00R$           172.200,00R$         2.020,00R$           169.680,00R$         2.232,00R$           187.488,00R$        

3

SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 1,200 ml, Radiometer S1820 (944-128),

“APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 200 ML"slpm; -,+ 160 mbar; 0 a

50ºc; 0 a 100%, características

UND 140 2.500,00R$           350.000,00R$         2.410,00R$           337.400,00R$         2.870,00R$           401.800,00R$        

4
SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 2, 200 ml, Radiometer S1830 (944-129), 

“APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 200 ML"
UND 70 2.500,00R$           175.000,00R$         2.430,00R$           170.100,00R$         2.875,00R$           201.250,00R$        

5 PAPEL TERMOSENSÍVEL (984-070). UND 420 130,00R$              54.600,00R$           100,00R$              42.000,00R$           133,00R$              55.860,00R$          

6
SOLUÇÃO REMOVEDORA DE PROTEÍNA, Radiometer S5362 (943-

906), APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE100 ML.
UND 21  R$           1.900,00 39.900,00R$            R$           1.890,00 39.690,00R$            R$           1.969,00 41.349,00R$          

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 9060/2020 SESMA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS E REAGENTES PARA DOSAGEM DE GASOMETRIA DOS EQUIPAMENTOS 

ABLS800 – RADIOMETER 

ITEM FORMA DE APRESENTAÇÃO UNID QTD

ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL

EMPRESAS

NETMED INSTRUMENTOS 

CIENTIFICOS EIRELI CNPJ: 

04.206.016/0001-06

COPTEC RIO INSTRUMENTOS 

CIENTIFICOS EIRELI CNPJ: 

03.055.938/0001-05

SCAN MEDICA INSTRUMENTOS 

CIENTIFICOS EIRELI CNPJ: 

04.964.379/0001-00

2.102.100,00R$                   2.028.950,00R$                   TOTAL POR EMPRESA >>>

OBS: O PRESENTE MAPA CONTÉM O PREÇO GLOBAL POR EMPRESA

E DESTAQUE DO MENOR PREÇO APRESENTADO.

2.231.747,00R$                  

DANIEL SANTOS



 
 

 

FOLHA DE INSTRUÇÃO 

PROTOCOLO            
N° 6040/2020 

SESMA 

FOLHA N° 

 

A Diretoria de Análise e Cotações, 

  

Certificamos o recebimento do processo para realização da pesquisa de mercado 

no dia 16/04/2020. 

Iniciamos de imediato a pesquisa de mercado na internet, em Atas vigentes, na 

plataforma do Banco de Preços e do Painel de Preços, e junto às empresas, de acordo 

com a tabela abaixo. 

Empresa E-mail 

1. VITALABE vitalabe02@gmail.com 

2. COPTEC coptec@uol.com.br 

3. GASOMEX contato@gasomex.com.br 

4. SCAN MÉDICA scanmedica@yahoo.com.br 

5. NET MED netmed.instrumentos@gmail.com 

6. ALFAMED licitacao@alfamedcomercial.com 

7. ER TRINDADE trimedpa@gmail.com 

8. ONCONORTE licitacao@onconorte.com.br 

9. KANNER MANUTENÇÃO kannermanutencao@gmail.com 

10. AC FRANCO rozalbacoely@hotmail.com 

11. PREMINUM HOSPITALAR licitacao@preminumhosp.com.br 

 

Das empresas informadas, 03 (três) nos enviaram orçamento; a saber: COPTEC 

RIO INSTRUMENTOS CIENTIFICOS EIRELI; SCAN MEDICA INSTRUMENTOS 

CIENTIFICOS EIRELI e NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS EIRELI. As demais não 

se manifestaram até a presente data. 

Ressaltamos que no período em que o processo esteve em cotação de preços 

estávamos em constante contato telefônico com as empresas citadas de modo a reforçar o 

pedido dos orçamentos e, considerando se tratar de uma aquisição emergencial fora feito 

também o Chamamento Público. 



Informamos que não foi possível localizar preços de internet e Atas vigentes que 

atendessem ao descritivo do item em questão. Ressaltamos que a pesquisa fora feita de 

forma incansável para responder da melhor forma a demanda processual.  

Dessa forma, finalizamos a pesquisa de mercado e de ordem da Dir. de Análise e 

Cotações/CGL, elaboramos 02 (dois) mapas comparativos de preços:  

 O primeiro completo nos moldes da Instrução Normativa nº 5/2014 - 

SLTI/MPOG e suas alterações; e 

 O segundo com as propostas das empresas, destacando a empresa com 

menor preço global. 

Informamos também, que todas as propostas encontram-se anexadas na integra nos 

autos. 

Assim sendo, e após análise da Gerencia de Cotação, encaminhamos os autos para 

conhecimento e providências que julgarem necessárias. 

 

Belém, 29 de Abril de 2020. 

 

Atenciosamente, 

 

Daniel Santos 

Assessor Superior 

CGL/SEGEP/PMB 

 

Ciente, 

 

Paula Nascimento 

Gerente de Cotação 

CPL/SEGEP/PMB 

  
 

paula.nascimento
Carimbo

daniel.santos
Carimbo



 

SEGEP 
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL 

DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

 
                                                                                                               Belém, 16 de Abril de 2020. 

    PROCESSO N° 9060/2020 

 

          Solicitamos com a maior brevidade possível, a orçamento para AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 

INSUMOS E REAGENTES PARA DOSAGEM DE GASOMETRIA DOS EQUIPAMENTOS 

ABLS800 – RADIOMETER conforme demonstrativo de planilha em anexo, objetivando atender as 

necessidades desta Administração Municipal.  

CONDIÇÕES GERAIS PARA ACEITAÇÃO DA COTAÇÃO 

1 A proposta tem que ser enviada no papel timbrado da empresa 

2 A proposta tem que ser assinada 

3 
Informar os valores Unitários e Totais de cada item e valor global, já estando inclusos 

todos os impostos, taxas, fretes e outras despesas incidentes; 

4 Informar validade da Proposta não inferior a 120 (cento e vinte) dias. 

5 INFORMAR SE ACEITA PAGAMENTO POR EMPENHO. 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QNT VL. UNT VL TOTAL 

1 
SOLUÇÃO RINSE 600 ml Radiometer, 
S4980 (944-132) “APRESENTAÇÃO 
FRASCO COM 600 ML". 

UND 
 

672 

  

2 
SOLUÇÃO LIMPEZA, 175 ml, Radiometer 
S8370 (944-126),  "APRESENTAÇÃO EM 
FRASCO DE 175 ML" 

UND 
 

84 

  

3 

SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 1,200 ml, 
Radiometer S1820 (944-128), 
“APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 200 
ML"slpm; -,+ 160 mbar; 0 a 50ºc; 0 a 
100%, características 

 
UND 

 
140 

  

4 

SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 2, 200 ml, 
Radiometer S1830 (944-129), 
“APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 200 
ML" 

UND 
 

70 

  

5 PAPEL TERMOSENSÍVEL (984-070). 

 
UND 

 
 

 
420 

 

  

6 
SOLUÇÃO REMOVEDORA DE PROTEÍNA, 
Radiometer S5362 (943-906), 
APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE100 ML. 

UND 
 

21 

  

 
 

 

Atenciosamente, 

 

Daniel Santos/Marcus Vinicius 

CGL/SEGEP/PMB 

(91) 3202-9917  

(91) 98485-2081 

daniel.santos
Carimbo
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cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

Aquisição Emergencial de Insumos e Reagentes para Dosagem de Gasometria
dos Equipamentos ABLS800 - RADIOMETERia
20 mensagens

cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com> 16 de abril de 2020 11:57
Para: vitalabel02@gmail.com
Cco: coptec <coptec@uol.com.br>, Luiz - Gasomex <contato@gasomex.com.br>, Scan médica Instrumentos científicos
ltda <scanmedica@yahoo.com.br>, WebMed Soluções em Saúde <distribuidora.sl@gmail.com>

Bom dia!

Solicito com a maior brevidade, proposta de orçamento dos produtos em anexo.
Desde ja agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius 
CGL/SEGEP/PMB
Fone: (91) 3202-9917 
           98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27

9547 GASOMETRIA.doc
91K

cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com> 16 de abril de 2020 12:01
Para: vitalabe02@gmail.com

Assessor 
CGL/SEGEP/PMB
Fone: (91) 3202-9917 
           98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27

[Texto das mensagens anteriores oculto]

9547 GASOMETRIA.doc
91K

Luiz - Gasomex <contato@gasomex.com.br> 16 de abril de 2020 12:04

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e8a6a48aaa&view=att&th=171837ecc7edcaa9&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k92vzxbj0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e8a6a48aaa&view=att&th=1718382454b9bf3e&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k92vzxbj0&safe=1&zw
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Para: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

Não temos

Att

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--  
Luiz Gonzaga 
Gasomex - Comércio de Equipamentos  
Cel/Whatsapp: (17) 99155-8400 
Tel: (17) 3223-4525 
www.gasomex.com.br

Claudine Pereira <vitalabe02@gmail.com> 16 de abril de 2020 12:26
Para: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

Bom dia

Esta direcionado para Radiometer e não trabalhamos com os reagentes deles.

 

Att.Claudine

[Texto das mensagens anteriores oculto]

cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com> 16 de abril de 2020 13:35
Para: Daniel Santos <danielsantttttos@gmail.com>

Assessor 
CGL/SEGEP/PMB
Fone: (91) 3202-9917 
           98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27

---------- Forwarded message ---------
De: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>
Date: qui., 16 de abr. de 2020 às 11:57
Subject: Aquisição Emergencial de Insumos e Reagentes para Dosagem de Gasometria dos Equipamentos
ABLS800 - RADIOMETERia
To: <vitalabel02@gmail.com>

Bom dia!

Solicito com a maior brevidade, proposta de orçamento dos produtos em anexo.
Desde ja agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente,

http://www.gasomex.com.br/
mailto:cotacaosegep@gmail.com
mailto:vitalabel02@gmail.com
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DANIEL SANTOS 
CGL/SEGEP/PMB
[Texto das mensagens anteriores oculto]

9547 GASOMETRIA.doc
91K

Scan médica Instrumentos científicos ltda <scanmedica@yahoo.com.br> 16 de abril de 2020 17:26
Para: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

Prezado Marcus, boa tarde.
Segue anexa nossa proposta para o processo 9547.

At.

Rodrigo Coutinho

Scan Médica Instrumentos Científicos Eireli
Tel/FAX.: (11) 5816-6241
E-mail: scanmedica@yahoo.com.br 

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PRP5832 PMB-SESMA - PROC 9547.pdf
956K

cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com> 17 de abril de 2020 11:59
Para: Miterran Lopes - Bio Diagnóstica <miterran@biodiagnostica.com.br>

Assessor 
CGL/SEGEP/PMB
Fone: (91) 3202-9917 
           98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27

---------- Forwarded message ---------
De: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>
Date: qui., 16 de abr. de 2020 às 11:57
Subject: Aquisição Emergencial de Insumos e Reagentes para Dosagem de Gasometria dos Equipamentos
ABLS800 - RADIOMETERia
To: <vitalabel02@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

9547 GASOMETRIA.doc
91K

Miterran Lopes - Bio Diagnóstica <miterran@biodiagnostica.com.br> 17 de abril de 2020 16:03
Para: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e8a6a48aaa&view=att&th=17183dc900e1b14d&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k92vzxbj0&safe=1&zw
mailto:scanmedica@yahoo.com.br
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e8a6a48aaa&view=att&th=17184aea3d6f817c&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
mailto:cotacaosegep@gmail.com
mailto:vitalabel02@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e8a6a48aaa&view=att&th=17188a73c3ac1364&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k92vzxbj0&safe=1&zw
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Boa tarde !

O ideal seria você fazer uma cotação de comodato ou aluguel, dessa forma ai ninguém consegue participar porque
você está solicitando um reagentes que é padrão de uma marca, onde somente uma empresa vai concorrer.

Atenciosamente,

Miterran Lopes Feitosa
Diretor Presidente
BIO DIAGNÓSTICA - Soluções e Tecnologia para a Saúde
+55 (94) 99125-2708 Vivo
+55 (91) 98307-0666 Tim
+55 (94)  3324-1760 Fixo

Site: http://www.biodiagnostica.com.br
skype: miterran.lopes

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, não
podendo ser retransmitida sem autorização do remetente. Se você não é o destinatário ou pessoa autorizada a
recebê-la, informamos que o seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são proibidos. Portanto, se você recebeu
esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida apague-
a.
 
This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to
receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any
information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail
and delete this message. Thank you for your cooperation.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com> 20 de abril de 2020 00:18
Para: vendas1@medcomex.com.br
Cco: contato@dcruzcomercial.com.br

Assessor 
CGL/SEGEP/PMB
Fone: (91) 3202-9917 
           98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27

---------- Forwarded message ---------
De: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

http://www.biodiagnostica.com.br/
mailto:cotacaosegep@gmail.com
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Date: qui., 16 de abr. de 2020 às 11:57
Subject: Aquisição Emergencial de Insumos e Reagentes para Dosagem de Gasometria dos Equipamentos
ABLS800 - RADIOMETERia
To: <vitalabel02@gmail.com>

Boa noite!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

9547 GASOMETRIA.doc
91K

cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com> 20 de abril de 2020 09:46
Para: Miterran Lopes - Bio Diagnóstica <miterran@biodiagnostica.com.br>

Assessor 
CGL/SEGEP/PMB
Fone: (91) 3202-9917 
           98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27

---------- Forwarded message ---------
De: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>
Date: qui., 16 de abr. de 2020 às 11:57
Subject: Aquisição Emergencial de Insumos e Reagentes para Dosagem de Gasometria dos Equipamentos
ABLS800 - RADIOMETERia
To: <vitalabel02@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

9547 GASOMETRIA.doc
91K

cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com> 20 de abril de 2020 10:08
Para: andersmiguel@hotmail.com

Assessor 
CGL/SEGEP/PMB
Fone: (91) 3202-9917 
           98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27

mailto:vitalabel02@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e8a6a48aaa&view=att&th=1719597b505561fd&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k92vzxbj0&safe=1&zw
mailto:cotacaosegep@gmail.com
mailto:vitalabel02@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e8a6a48aaa&view=att&th=171979fe7c85d87d&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k92vzxbj0&safe=1&zw
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---------- Forwarded message ---------
De: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>
Date: qui., 16 de abr. de 2020 às 11:57
Subject: Aquisição Emergencial de Insumos e Reagentes para Dosagem de Gasometria dos Equipamentos
ABLS800 - RADIOMETERia
To: <vitalabel02@gmail.com>

Bom dia, Anders!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

9547 GASOMETRIA.doc
91K

cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com> 20 de abril de 2020 10:37
Para: gabriela@medtronix.com.br

Assessor 
CGL/SEGEP/PMB
Fone: (91) 3202-9917 
           98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27

---------- Forwarded message ---------
De: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>
Date: qui., 16 de abr. de 2020 às 11:57
Subject: Aquisição Emergencial de Insumos e Reagentes para Dosagem de Gasometria dos Equipamentos
ABLS800 - RADIOMETERia
To: <vitalabel02@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

9547 GASOMETRIA.doc
91K

cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com> 20 de abril de 2020 16:47
Para: rozalbacoely@hotmail.com
Cco: kannermanutencao@gmail.com, comercioglomed@gmail.com

Assessor 
CGL/SEGEP/PMB
Fone: (91) 3202-9917 
           98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27

mailto:cotacaosegep@gmail.com
mailto:vitalabel02@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e8a6a48aaa&view=att&th=17197b404674098a&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k92vzxbj0&safe=1&zw
mailto:cotacaosegep@gmail.com
mailto:vitalabel02@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e8a6a48aaa&view=att&th=17197ce771289dea&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k92vzxbj0&safe=1&zw
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---------- Forwarded message ---------
De: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>
Date: qui., 16 de abr. de 2020 às 11:57
Subject: Aquisição Emergencial de Insumos e Reagentes para Dosagem de Gasometria dos Equipamentos
ABLS800 - RADIOMETERia
To: <vitalabel02@gmail.com>

Boa tarde!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

9547 GASOMETRIA.doc
91K

cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com> 22 de abril de 2020 09:06
Para: licitacao@premiumhosp.com.br

Assessor 
CGL/SEGEP/PMB
Fone: (91) 3202-9917 
           98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27

---------- Forwarded message ---------
De: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>
Date: qui., 16 de abr. de 2020 às 11:57
Subject: Aquisição Emergencial de Insumos e Reagentes para Dosagem de Gasometria dos Equipamentos
ABLS800 - RADIOMETERia
To: <vitalabel02@gmail.com>

Ana Flávia!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

9547 GASOMETRIA.doc
91K

cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com> 22 de abril de 2020 09:49
Para: cotacao@maxlabgo.com.br

Assessor 
CGL/SEGEP/PMB

mailto:cotacaosegep@gmail.com
mailto:vitalabel02@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e8a6a48aaa&view=att&th=17199216b5ab17ba&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k92vzxbj0&safe=1&zw
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Fone: (91) 3202-9917 
           98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27

---------- Forwarded message ---------
De: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>
Date: qui., 16 de abr. de 2020 às 11:57
Subject: Aquisição Emergencial de Insumos e Reagentes para Dosagem de Gasometria dos Equipamentos
ABLS800 - RADIOMETERia
To: <vitalabel02@gmail.com>

Isadora, bom dia!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

9547 GASOMETRIA.doc
91K

cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com> 22 de abril de 2020 10:00
Para: lidiane@proflab.com.br

Assessor 
CGL/SEGEP/PMB
Fone: (91) 3202-9917 
           98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27

---------- Forwarded message ---------
De: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>
Date: qui., 16 de abr. de 2020 às 11:57
Subject: Aquisição Emergencial de Insumos e Reagentes para Dosagem de Gasometria dos Equipamentos
ABLS800 - RADIOMETERia
To: <vitalabel02@gmail.com>

Bom dia, Lidiane!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

9547 GASOMETRIA.doc
91K

cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com> 22 de abril de 2020 22:04
Para: "TRIMED - E. R. TRINDADE" <trimedpa@gmail.com>

mailto:cotacaosegep@gmail.com
mailto:vitalabel02@gmail.com
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Assessor 
CGL/SEGEP/PMB
Fone: (91) 3202-9917 
           98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27

---------- Forwarded message ---------
De: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>
Date: qui., 16 de abr. de 2020 às 11:57
Subject: Aquisição Emergencial de Insumos e Reagentes para Dosagem de Gasometria dos Equipamentos
ABLS800 - RADIOMETERia
To: <vitalabel02@gmail.com>

Boa noite!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

9547 GASOMETRIA.doc
91K

cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com> 23 de abril de 2020 10:22
Para: lidiane@proflab.com.br

Assessor 
CGL/SEGEP/PMB
Fone: (91) 3202-9917 
           98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27

---------- Forwarded message ---------
De: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>
Date: qui., 16 de abr. de 2020 às 11:57
Subject: Aquisição Emergencial de Insumos e Reagentes para Dosagem de Gasometria dos Equipamentos
ABLS800 - RADIOMETERia
To: <vitalabel02@gmail.com>

Bom dia, Isadora!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

9547 GASOMETRIA.doc
91K

mailto:cotacaosegep@gmail.com
mailto:vitalabel02@gmail.com
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TRIMED - E. R. TRINDADE <trimedpa@gmail.com> 23 de abril de 2020 13:55
Para: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

A
SEGEP 
BELEM -PA

Boa tarde Marcos Vinícius 

Agradeço a solicitação, porém não temos disponibilidade dos materiais solicitados.

Grato.

Elvis Ribeiro

----

Presente em todos os momentos. Em
todas as etapas.

ELVIS RIBEIRO
Compras e Vendas
(   (91) 3014-7418 / 3019-2606 
(     (91) 98814-4784 
www.trimedpa.com.br
facebook.com/trimedpa

 

[Texto das mensagens anteriores oculto]

cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com> 23 de abril de 2020 17:05
Para: eydersabax@yahoo.com.br
Cco: paulo lima <paulolima_gold@hotmail.com>

Assessor 
CGL/SEGEP/PMB
Fone: (91) 3202-9917 
           98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27

---------- Forwarded message ---------
De: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>
Date: qui., 16 de abr. de 2020 às 11:57
Subject: Aquisição Emergencial de Insumos e Reagentes para Dosagem de Gasometria dos Equipamentos
ABLS800 - RADIOMETERia
To: <vitalabel02@gmail.com>

Boa tarde!
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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ANEXO DA 
PESQUISA 

 











8/12/2020

COPTEC RIO 
INSTRUMENTOS 

CIENTIFICOS 
EIRELI CNPJ: 

03.055.938/0001-
05

SCAN MEDICA 
INSTRUMENTOS 

CIENTIFICOS 
EIRELI CNPJ: 

04.964.379/0001-
00

NETMED 
INSTRUMENTOS 

CIENTIFICOS 
EIRELI CNPJ: 

04.206.016/0001-
06

1 SOLUÇÃO RINSE 600 ml Radiometer, S4980 (944-132)
“APRESENTAÇÃO FRASCO COM 600 ML". UND 672 1,950.00R$           1,890.00R$           2,000.00R$            R$           1,946.67  R$                 1,308,162.24 

2 SOLUÇÃO LIMPEZA, 175 ml, Radiometer S8370 (944-126),
"APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 175 ML" UND 84 2,050.00R$           2,020.00R$           2,232.00R$            R$           2,100.67  R$                    176,456.28 

3
SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 1,200 ml, Radiometer S1820 (944-128),
“APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 200 ML"slpm; -,+ 160 mbar; 0 a
50ºc; 0 a 100%, características

UND 140 2,500.00R$           2,410.00R$           2,870.00R$            R$           2,593.33  R$                    363,066.20 

4 SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 2, 200 ml, Radiometer S1830 (944-129),
“APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 200 ML" UND 70 2,500.00R$           2,430.00R$           2,875.00R$            R$           2,601.67  R$                    182,116.90 

5 PAPEL TERMOSENSÍVEL (984-070). UND 420 130.00R$              100.00R$              133.00R$               R$              121.00  R$                      50,820.00 

6 SOLUÇÃO REMOVEDORA DE PROTEÍNA, Radiometer S5362 (943-
906), APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE100 ML. UND 21  R$          1,900.00  R$          1,890.00  R$          1,969.00  R$           1,919.67  R$                      40,313.07 

2,120,934.69R$    

DANIEL SANTOS
ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 9060/2020 SESMA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS E REAGENTES PARA DOSAGEM DE GASOMETRIA DOS 
EQUIPAMENTOS ABLS800 – RADIOMETER 

ITEM FORMA DE APRESENTAÇÃO UNID QTD  PREÇO MÉDIO 
POR ITEM  

 TOTAL PREÇO MÉDIO 
POR ITEM 

EMPRESAS

TOTAL GLOBAL >>>



4/28/2020

1 SOLUÇÃO RINSE 600 ml Radiometer, S4980 (944-132)
“APRESENTAÇÃO FRASCO COM 600 ML". UND 672 1,950.00R$           1,310,400.00R$      1,890.00R$           1,270,080.00R$      2,000.00R$           1,344,000.00R$     

2 SOLUÇÃO LIMPEZA, 175 ml, Radiometer S8370 (944-126),
"APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 175 ML" UND 84 2,050.00R$           172,200.00R$         2,020.00R$           169,680.00R$         2,232.00R$           187,488.00R$        

3
SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 1,200 ml, Radiometer S1820 (944-128),
“APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 200 ML"slpm; -,+ 160 mbar; 0 a
50ºc; 0 a 100%, características

UND 140 2,500.00R$           350,000.00R$         2,410.00R$           337,400.00R$         2,870.00R$           401,800.00R$        

4 SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 2, 200 ml, Radiometer S1830 (944-129),
“APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 200 ML" UND 70 2,500.00R$           175,000.00R$         2,430.00R$           170,100.00R$         2,875.00R$           201,250.00R$        

5 PAPEL TERMOSENSÍVEL (984-070). UND 420 130.00R$              54,600.00R$           100.00R$              42,000.00R$           133.00R$              55,860.00R$          

6 SOLUÇÃO REMOVEDORA DE PROTEÍNA, Radiometer S5362 (943-
906), APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE100 ML. UND 21  R$          1,900.00 39,900.00R$            R$          1,890.00 39,690.00R$            R$          1,969.00 41,349.00R$          

TOTAL POR EMPRESA >>>

OBS: O PRESENTE MAPA CONTÉM O PREÇO GLOBAL POR EMPRESA
E DESTAQUE DO MENOR PREÇO APRESENTADO.

2,231,747.00R$                  

DANIEL SANTOS
ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL

EMPRESAS

NETMED INSTRUMENTOS 
CIENTIFICOS EIRELI CNPJ: 

04.206.016/0001-06

COPTEC RIO INSTRUMENTOS 
CIENTIFICOS EIRELI CNPJ: 

03.055.938/0001-05

SCAN MEDICA INSTRUMENTOS 
CIENTIFICOS EIRELI CNPJ: 

04.964.379/0001-00

2,102,100.00R$                   2,028,950.00R$                   

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 9060/2020 SESMA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS E REAGENTES PARA DOSAGEM DE GASOMETRIA DOS EQUIPAMENTOS 
ABLS800 – RADIOMETER 

ITEM FORMA DE APRESENTAÇÃO UNID QTD



 

SEGEP 
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL 

DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 

 
                                                                                                               Belém, 16 de Abril de 2020. 
    PROCESSO N° 9060/2020 

 

          Solicitamos com a maior brevidade possível, a orçamento para AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 

INSUMOS E REAGENTES PARA DOSAGEM DE GASOMETRIA DOS EQUIPAMENTOS 

ABLS800 – RADIOMETER conforme demonstrativo de planilha em anexo, objetivando atender as 

necessidades desta Administração Municipal.  

CONDIÇÕES GERAIS PARA ACEITAÇÃO DA COTAÇÃO 

1 A proposta tem que ser enviada no papel timbrado da empresa 

2 A proposta tem que ser assinada 

3 
Informar os valores Unitários e Totais de cada item e valor global, já estando inclusos 

todos os impostos, taxas, fretes e outras despesas incidentes; 

4 Informar validade da Proposta não inferior a 120 (cento e vinte) dias. 

5 INFORMAR SE ACEITA PAGAMENTO POR EMPENHO. 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QNT VL. UNT VL TOTAL 

1 
SOLUÇÃO RINSE 600 ml Radiometer, 
S4980 (944-132) “APRESENTAÇÃO 
FRASCO COM 600 ML". 

UND 
 

672 

  

2 
SOLUÇÃO LIMPEZA, 175 ml, Radiometer 
S8370 (944-126),  "APRESENTAÇÃO EM 
FRASCO DE 175 ML" 

UND 
 

84 

  

3 

SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 1,200 ml, 
Radiometer S1820 (944-128), 
“APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 200 
ML"slpm; -,+ 160 mbar; 0 a 50ºc; 0 a 

100%, características 

 
UND 

 
140 

  

4 

SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 2, 200 ml, 
Radiometer S1830 (944-129), 
“APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 200 
ML" 

UND 
 

70 

  

5 PAPEL TERMOSENSÍVEL (984-070). 

 
UND 

 
 

 
420 

 

  

6 
SOLUÇÃO REMOVEDORA DE PROTEÍNA, 
Radiometer S5362 (943-906), 
APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE100 ML. 

UND 
 

21 

  

 
 

 

Atenciosamente, 

 

Daniel Santos/Marcus Vinicius 

CGL/SEGEP/PMB 

(91) 3202-9917  

(91) 98485-2081 



 
 

 

FOLHA DE INSTRUÇÃO 

PROTOCOLO            
N° 6040/2020 

SESMA 

FOLHA N° 

 

A Diretoria de Análise e Cotações, 

  

Certificamos o recebimento do processo para realização da pesquisa de mercado 

no dia 16/04/2020. 

Iniciamos de imediato a pesquisa de mercado na internet, em Atas vigentes, na 

plataforma do Banco de Preços e do Painel de Preços, e junto às empresas, de acordo 

com a tabela abaixo. 

Empresa E-mail 

1. VITALABE vitalabe02@gmail.com 

2. COPTEC coptec@uol.com.br 

3. GASOMEX contato@gasomex.com.br 

4. SCAN MÉDICA scanmedica@yahoo.com.br 

5. NET MED netmed.instrumentos@gmail.com 

6. ALFAMED licitacao@alfamedcomercial.com 

7. ER TRINDADE trimedpa@gmail.com 

8. ONCONORTE licitacao@onconorte.com.br 

9. KANNER MANUTENÇÃO kannermanutencao@gmail.com 

10. AC FRANCO rozalbacoely@hotmail.com 

11. PREMINUM HOSPITALAR licitacao@preminumhosp.com.br 

 

Das empresas informadas, 03 (três) nos enviaram orçamento; a saber: COPTEC 

RIO INSTRUMENTOS CIENTIFICOS EIRELI; SCAN MEDICA INSTRUMENTOS 

CIENTIFICOS EIRELI e NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS EIRELI. As demais não 

se manifestaram até a presente data. 

Ressaltamos que no período em que o processo esteve em cotação de preços 

estávamos em constante contato telefônico com as empresas citadas de modo a reforçar o 

pedido dos orçamentos e, considerando se tratar de uma aquisição emergencial fora feito 

também o Chamamento Público. 



Informamos que não foi possível localizar preços de internet e Atas vigentes que 

atendessem ao descritivo do item em questão. Ressaltamos que a pesquisa fora feita de 

forma incansável para responder da melhor forma a demanda processual.  

Dessa forma, finalizamos a pesquisa de mercado e de ordem da Dir. de Análise e 

Cotações/CGL, elaboramos 02 (dois) mapas comparativos de preços:  

 O primeiro completo nos moldes da Instrução Normativa nº 5/2014 - 

SLTI/MPOG e suas alterações; e 

 O segundo com as propostas das empresas, destacando a empresa com 

menor preço global. 

Informamos também, que todas as propostas encontram-se anexadas na integra nos 

autos. 

Assim sendo, e após análise da Gerencia de Cotação, encaminhamos os autos para 

conhecimento e providências que julgarem necessárias. 

 

Belém, 29 de Abril de 2020. 

 

Atenciosamente, 

 

Daniel Santos 

Assessor Superior 

CGL/SEGEP/PMB 

 

Ciente, 

 

Paula Nascimento 

Gerente de Cotação 

CPL/SEGEP/PMB 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

NÚCLEO DE SETORIAL DE ASSESSORIA JURÍDICA 

  

 

 

PARECER Nº 797/2020-NSAJ 

PROCESSO Nº 9640/2020-SEGEP 

INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-DEUE/SESMA 

ASSUNTO: Contratação direta, por dispensa de licitação, de insumos e reagentes para dosagem de 

gasometria dos equipamentos ABLS800-RADIOMETER para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, conforme art. 4º da Lei nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E 

CONTRATO. ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO 

CORONAVÍRUS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E 

REAGENTE PARA DOSAGEM DE GASOMETRIA 

ABLS800-RADIOMETER. DISPENSA DE 

LICITAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 4º DA LEI Nº 

13.979, DE 2020. 

I – Contratação direta, mediante dispensa de licitação, de 

Insumos e Reagente para dosagem de Gasometria dos 

Equipamentos ABLS800-RADIOMETER para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus. 

II – Admissibilidade. Hipótese de licitação dispensável 

prevista no art. 4º da Lei nº 13.979, 2020. 

III - A contratação deve limitar-se ao atendimento da 

emergência decorrente da necessidade de combate ao 

coronavírus. 

IV – Dispensa da elaboração do estudo preliminar, de 

posturas voltadas para o gerenciamento de risco na fase de 

contratação e de minuta de contrato. 

V – Possibilidade de Termo de Referência Simplificado. 

VI – Pelo prosseguimento, com observância do constante 

no presente parecer. 
 

 

 

 

1.  - RELATÓRIO 

2. Por despacho da Diretora Geral da SESMA, dando prosseguimento ao trâmite processual, foi 

encaminhado a este Núcleo Setorial de Assessoria Jurídica-NSAJ o presente processo para análise da 

contratação direta, por dispensa de licitação, dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6  que são aquisições insumos e 

reagentes para dosagem de gasometria, que são essenciais para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus, conforme art. 4º da Lei nº 13.979, de 

6 de fevereiro de 2020. 
 

3. Instruem os autos os seguintes documentos: 
 

a) Memorando nº 155/DEUE/SESMA/PMB; 
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b) Autorização do Secretário; 

c) Termo de Referência; 

d) Pesquisa de mercado; 

e) Mapas comparativo; 

f) Publicação DOM; 

g) Publicação DOU 

h) Publicação Jornal; 

i) Publicação no Site; 

j) Arquivo Único; 

k) Mapa Excel; 

l) Relatório. 

4. É o relatório. 
 

5. Preliminarmente, oportuno esclarecer que o exame deste Núcleo Setorial de Assuntos 

Jurídicos-NSAJ é feito nos termos do art. 38, Parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, abstraindo-se os aspectos de conveniência e oportunidade da contratação em si. Nada 

obstante, recomenda-se que a área responsável atente sempre para o princípio da impessoalidade, 

que deve nortear as compras e contratações realizadas pela Administração Pública, ainda com mais 

rigidez em se tratando de contratação direta, exceção à regra da licitação. Dito isso, passa-se a 

análise do processo. 
 

 
 

I – FUNDAMENTAÇÃO 
 

I.A – Da dispensa de licitação para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus  
 

6. A Organização Mundial da Saúde reconheceu no dia 11 de março de 2020 que o 

coronavírus, responsável pela doença catalogada como COVID-19, se espalhou por diversas partes 

do mundo, a ponto de tal situação merecer ser caracterizada como uma pandemia. No Brasil, já há 

vários casos e algumas partes do território nacional já foram consideradas em situação de 

transmissão comunitária, aquela em que não é mais possível rastrear a origem da contaminação. Tal 

realidade favorece o aumento drástico do contágio viral e dificulta o combate à situação pandêmica. 
 

7. Com isso, os governos federal, estaduais, distrital e municipais têm adotado severas 

medidas de combate à transmissão do coronavírus, almejando que, assim, os danos causados pela 

COVID-19 à saúde da população e à economia da nação brasileira sejam o menor possível. Nesse 

ponto, ressalta-se a Lei nº 13.979, de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável 

pelo surto de 2019. 
 

8. Uma das medidas previstas no mencionado diploma legal é a excepcional hipótese 

de contratação de bens, serviços e insumos sem licitação, nos casos em que o objeto contratado tiver 

como finalidade o combate ao coronavírus. O art. 4º da Lei nº 13.979, de 2020, prevê que a licitação 

é dispensável nesses casos com o seguinte texto: 
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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. 

§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas 

enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus. 

§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente 

disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo,  no 

que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 

2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo 

contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição. 

§ 3º Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de 

empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou 

contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora 

do bem ou serviço a ser adquirido. 

9. Trata-se de hipótese de contratação direta temporária e destinada a uma política de 

saúde pública específica, o enfrentamento da emergência decorrente do coronavírus. Passado todo 

esse contexto de combate à transmissibilidade do referido vírus, esse caso de dispensa de licitação 

não poderá mais ser aplicado. Ou seja, o art. 4º acima transcrito é uma norma de vigência temporária, 

nos termos do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Sua vigência está 

vinculada ao estado de emergência decorrente do coronavírus. Na presente situação, ainda vigora 

atualmente a mencionada situação de urgência, de modo que a norma acima transcrita ainda se 

encontra vigente, motivo pelo qual a Administração pode seguir seus preceitos e contratar sem 

licitação. 
 

10. É lícito dizer que a aplicação escorreita da contratação direta em análise exige a 

presença de alguns requisitos de ordem temporal, material e procedimental (formal). Quanto ao  

temporal, é a já mencionada emergência em decorrência do coronavírus (item 9). Os requisitos 

procedimentais serão analisados no tópico seguinte, pelo que passamos à análise dos requisitos 

materiais. 
 

11. A exigências de ordem material dizem respeito à configuração dos fatos geradores 

da dispensa prevista no art. 4º da Lei nº 13.979, de 2020. Os elementos que caracterizam tais fatos 

geradores foram listados no art. 4º-B do mesmo diploma legal, que diz: 
 

Art. 4º-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as 

condições de: 

I - ocorrência de situação de emergência; 

II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 

III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros 

bens, públicos ou particulares; e 

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. 

12. Assim, para a incidência da hipótese de contratação direta em estudo, é preciso que: 

a) vigore a emergência de combate ao coronavírus (temporal); b) haja necessidade de atendimento 

imediato para o enfrentamento do vírus; c) estejam em risco em decorrência do coronavírus pessoas, 

obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares; e d) limitação da 

contratação ao necessário para o atendimento da emergência. 
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13. Embora a norma transcrita fale que esses elementos são presumidos, deve o gestor 
tomar o cuidado de expor nos autos cada um desses requisitos. Assim, para possibilitar a 

identificação de tais requisitos, a justificativa simplificada juntada aos autos deverá responder aos 

seguintes questionamentos: 
 

a) A Lei 13.979/20 está em vigor? 
 

b) Porque o insumo ou serviço que se pretende contratar é no contexto da contenção da crise? 
 

c) Que riscos a falta do insumo ou serviço que se pretende contratar trará a segurança de 

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

no contexto da contenção da crise? 

d) A contratação, considerando o quantitativo e o prazo do contrato, conforme o caso, está 

limitada à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência? 

 

14. No que concerne ao item “a”, constata-se que a lei está em vigor, quanto ao item “b” 

constata-se no memorando nº155/2020, no termo de referência a necessidade dos insumos para 

atender os pacientes do SUS na rede municipal da SESMApara enfrentamento de COVID-19. 

15. No que tange aos itens “c” conforme a manifestação através do termo de 

referência constata-se cumprido tais itens, deverá a área técnica se manifestar acerca da letra 

“d” no contexto da situação fática enfrentada.  

 
I.B – Dos requisitos procedimentais da dispensa e da instrução do processo 

 

 
16. A Lei nº 13.979, de 2020, é um diploma específico e destinado ao enfrentamento de 

uma situação temporária e excepcional. Desse modo, sua aplicação ocorre nas situações 

extraordinárias destinadas ao combate ao coronavírus e sua interpretação deve sempre estar focada 

nessa finalidade, de modo que eventuais entraves legais ao enfrentamento da pandemia atualmente 

vivida devem ser superados sob pena de um mal maior à saúde da população brasileira. 
 

17. Focada nesse intuito de atender às demandas de combate à transmissibilidade do  

coronavírus, assim como aos efeitos da doença COVID-19, a Lei nº 13.979, de 2020, simplificou 

consideravelmente o procedimento de contratação, afastando, total ou parcialmente, a aplicação de 

alguns institutos exigidos pelo regime geral de contratação pública, previsto na Lei nº 8.666, de 

1993. Ou seja, no aspecto procedimental, deve-se recorrer à Lei nº 8.666, de 1993, nas contratações 

por dispensa de licitação destinadas ao enfrentamento do coronavírus apenas naquilo que não 

conflite, expressa ou implicitamente, com o procedimento e com a finalidade premente de proteção 

da saúde, previstos na Lei nº 13.979, de 2020. 
 

18. Nessa linha, apontamos que a Lei de Combate ao Coronavírus expressamente 

simplifica o procedimento de contratação por dispensa de licitação nos seguintes pontos: 
 

a. Dispensa da elaboração de estudos preliminares quando se tratar te bens e serviços 

comuns (art. 4º-C); 
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b. O gerenciamento de risco não é exigido na fase da contratação, mas apenas na 

execução do contrato (art. 4º-D); 
 

c. Aceitação de projeto básico simplificado, no qual contenha os elementos previstos 

no art. 4-E, § 1º da Lei em comento; 

d. Possibilidade de, excepcionalmente, o gestor dispensar, mediante justificativa, a 

estimativa de preço exigida pelo § 1º, inciso VI, do art. 4-E da Lei nº 13.979, de 

2020; e 
 

e. Dispensa da apresentação dos documentos relativos à habilitação,  excepcionalmente 

e mediante justificativa, nas situações em que houver restrição de fornecedores ou 

prestadores de serviço, ressalvadas as habilitações relativas à regularidade com a 

Seguridade Social e o cumprimento do disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da 

Constituição (trabalho de menores) (art. 4º-F). 
 

19. Em relação ao constante na letra “e” supra, é importante destacar que a restrição de 

mercado a que alude o art. 4º-F da Lei de Combate ao Coronavírus se configura não apenas nos 

casos de restrição de fornecedores do objeto no mercado, mas também nas situações em que a 

Administração tem dificuldades em encontrar no mercado empresas em condições de preencher os 

requisitos de habilitação. 
 

20. Da análise das regras acima citadas, verifica-se que a Lei nº 13.979, de 2020, não 

excetuou a aplicação do art. 26 do procedimento de contratação por dispensa de licitação para o 

enfrentamento da emergência em decorrência do coronavírus. Assim, também devem ser observadas 

as disposições do art. 26 da Lei Geral de Licitações, que assim preconiza: 
 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as 

situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento 

previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) 

dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) 

dias, como condição para a eficácia dos atos. 

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, 

será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: 

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o  

caso; 

II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

III - justificativa do preço; 

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. 

21. Com isso, o procedimento de contratação por dispensa de licitação para o combate 

ao coronavírus deve ainda respeitar as seguintes etapas: a) ratificação do reconhecimento da 

dispensa pela autoridade superior, observados os requisitos materiais apontados no tópico anterior 

deste parecer; b) publicação do ato de dispensa no órgão de imprensa oficial; c) razão da escolha do 

fornecedor; e d) a justificativa do preço contratado. Quanto aos demais requisitos previstos no art. 

26 acima transcrito, entendemos que ou foram afastados pela Lei nº 13.979, de 2020, ou não  se 

aplicam à hipótese de contratação ora analisada. 
 

22. Quanto à publicação do ato de reconhecimento da dispensa, ressaltamos que a Lei nº 

13.979, de 2020, impõe uma superpublicização da dispensa de licitação para combate ao
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coronavírus, pois, além da publicidade do art. 26 da Lei nº 8.666, de 1993, é exigida a 

disponibilização dessa espécie de contratação no sítio oficial do órgão contratante, devendo constar 

aí os elementos exigidos pelo § 3º do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 2011) 

e mais: a) o nome do contratado; b) o número de sua inscrição junto à Receita Federal do Brasil 

(CNPJ); c) o prazo contratual; d) o valor do contrato; e e) o processo de contratação ou aquisição 

(art. 4º, § 2º, da Lei nº 13.979, de 2020). 
 

23. Em relação à justificativa do preço, ressaltamos que ela não se confunde com a 

estimativa de preço prevista, que, em regra, deve constar no projeto básico simplificado, conforme 

exigência do art. 4º-E, § 1º, inciso VI, da Lei nº 13.979, de 2020. Tal estimativa tem significativa 

utilidade para os casos de licitação, mas nas situações de contratação direta, embora se trate de uma 

prática salutar, sua exigência deve ser mitigada, sobretudo numa situação de crise como a ora 

enfrentada. Por isso, inclusive, que o § 2º do citado art. 4º-E dispensa a estimativa de preço em casos 

excepcionais.  

24. Já a justificativa de preço não é dispensada, pois ela se refere ao próprio preço 

definido concretamente no contrato. Assim, a Administração deve, minimamente, justificar os 

preços contratados, inclusive com a indicação da excepcionalidade da situação, que fundamenta 

eventuais preços elevados. 
 

25. Ainda sobre a justificativa do preço, importante mencionar que o § 3º do art. 4º-E da 

Lei nº 13.979, de 2020, desvincula o preço estimado do preço contratado, autorizando 

expressamente a Administração a contratar valores superiores ao estimado em decorrência das 

oscilações de mercado, tudo mediante justificativa nos autos.  
 

26. Compulsando os autos encaminhados a esse órgão de assessoramento jurídico, 

verificamos que consta no mesmo: a) Memorando nº 155/2020-DEUE/SESMA/PMB que solicita 

aquisição dos insumos, devido a situção grave em que se encontra a saúde pública municipal; b) 

Termo de Referência Simplificado – TRS; c) pesquisa de preço de mercado; d) Consta no TRS a 

manifestação técnica de motivação da situação de enfretamento ao coronavírus;  
 

27. Quanto ao Termo de Referência Simplificado, cabe avaliar se ele preenche os 

elementos determinados pelo § 1º do art. 4-E da Lei nº 13.979, de 2020: 
 

Declaração do objeto CONSTA 

Fundamentação simplificada da contratação CONSTA 

Descrição resumida da solução apresentada CONSTA 

Requisitos da contratação CONSTA 

Critérios de medição e pagamento NÃO SE APLICA ÀS AQUISIÇÕES 

Estimativa dos preços CONSTA - REALIZADA PELA CGL 

Adequação orçamentária NÃO CONSTA 

 
28. Portanto, preenchidos os requisitos, necessário será a adequação da dotação 

orçamentária que atenda o presente processo a sser informado pelo Fundo Municipal de Saúde.  
 

29. Quanto a razão da escolha do fornecedor e a justificativa do preço, a CGL solicitou 

cotação de preços com 11 empresas, recebendo apenas 03 empresas propostas para os itens, 

conforme demonstram nos autos nos mapas comparativos e certificados pela CGL/SEGEP, 

demonstrando através de mapa comparativo das empresas por item, o que atende a legislação de 
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referência, pelo que o processo não merece reparo quanto a esse ponto, conforme art. 26, Parágrafo 

único, incisos II e III, da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

30. Portanto, em análise ao mapa de proposta relaizado pela CGL –SEGEP deverá 

considerar além do preço menor por item a empresa que apresentar menor prazo de entrega, 

uma vez que a situação é urgente e requer abastecimentos imediatos de tais insumos, portanto, 

cabe a área técnica analisar os preços, prazos, bem como o material a ser adquirido se está em 

conformidade com a legislção.  

 

31. Os documentos de habilitação exigidos pelo art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, não 

foram juntados aos autos, razão pela qual será necessário a juntada nos autos a documentações 

das empresas para demonstração de regularidade, conforme preconiza a lei.  
 

32. Além disso, não houve a consulta o Cadastro de Empresas Inidôneas e 

Suspensas - CEIS, o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa do CNJ e o sítio oficial do Tribunal de Contas da União, devendo ser realizado 

tais consultas para fins para a contratação da empresa selecionada. 
 

33. Como já dito, área competente não carreou ao processo a informação sobre a 

Disponibilidade Orçamentária, devendo constar nos autos, para prosseguimento do feito. 
 

34. Por fim, o processo deve seguir o seu curso, passando pela ratificação da autoridade 

superior e as consequentes publicações no órgão da imprensa oficial e no sítio eletrônico oficial da 

entidade contratante, observadas as exigências do art. 8º, § 3º, da LAI e do § 2º do art. 4º da Lei nº 

13.979/2020. 

 
 

III – CONCLUSÃO 

35. Ante o exposto, conclui-se, salvo melhor juízo, presentes os pressupostos de 

regularidade jurídica dos autos, ressalvado o juízo de mérito da Administração e os aspectos 

técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à análise desse órgão de assessoramento jurídico, 

podendo o processo de contratação produzir os efeitos jurídicos pretendidos, após a área técnica 

observar especialmente o disposto nos itens  15, 30, 31, 32, 33 e 34 deste parecer, nos termos do 

Parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666, de 1993. 

36. Após, regularizado as informações sugeridas no presente parecer, Sugerimos o 

prosseguimento do feito, nos termo do artigo 26 da lei 8.666/93. 

 

 Belém, 04 de maio de 2020. 
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NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO – NCI/SESMA/PMB 

PARECER Nº 1137/2020 – NCI/SESMA 

 

INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - 

DEUE/SESMA. 

 

FINALIDADE: Manifestação quanto ao processo para a AQUISIÇÃO DE INSUMOS E 

REAGENTES PARA DOSAGEM DE GASOMETRIA. 

 

DOS FATOS: 

Chegou a este Núcleo de Controle Interno, para manifestação, Processo Administrativo nº 

8998/2020, encaminhado pelo Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos – NSAJ/SESMA, referente 

à análise quanto à AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA DOSAGEM DE 

GASOMETRIA, a fim de suprir as necessidades da SESMA/PMB nas medidas de enfrentamento 

à Pandemia do COVID-19. 

DA LEGISLAÇÃO: 

Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. 

DECRETO Nº 95.571-PMB, 03 de fevereiro de 2020. 

DA PRELIMINAR: 

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos arts. 31 e 74 da Constituição Federal, 

no art. 15, caput e § 2ª da Lei Orgânica do Município de Belém e no art. 3º, parágrafo único, letra 

“b” e “c” do Decreto nº 74.245 de 14 de fevereiro de 2013, art. 10, parágrafo único e art. 11 da 

Lei nº 8.496, de 04 de janeiro de 2006 e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de 

Controle Interno, referentes ao exercício de controle prévio e concomitante dos atos de gestão, 

cumpre-nos lembrar que a consulta, sempre que possível, deverá vir instruída com parecer do 

Núcleo de Assessoria Jurídica da secretaria, a fim de dar subsídios à manifestação deste Núcleo 

de Controle Interno, o que no caso concreto esta comprovada. Visando a orientação do 

Administrador Público, mencionamos, a seguir, os pontos anotados no curso dos exames que 

entendemos conveniente destacar. 

DA FUNDAMENTAÇÃO: 

A análise em tela, quanto à AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA 

DOSAGEM DE GASOMETRIA, a fim de suprir as necessidades da SESMA/PMB nas medidas 

de enfrentamento à Pandemia do COVID-19, ficará estritamente dentro dos parâmetros fixados 
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pela Lei nº 8.666/93 c/c Art. 4º da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, motivo pelo qual, 

como suporte legal do presente parecer, transcrevemos os seguintes fundamentos Legais: 

Lei nº 8.666/93: 

“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;”. 

(...) 

“Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2
o
 e 4

o
 do art. 17 e no inciso III e 

seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 

necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do 

parágrafo único do art. 8
o
 desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 

(três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na 

imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a 

eficácia dos atos.”. 

 

LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 

(...) 

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.         (Redação dada pela Medida 

Provisória nº 926, de 2020) 

§ 1º  A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é 

temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 

§ 2º  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta 

Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na 

rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além 

das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na 

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

processo de contratação ou aquisição. 

§ 3º  Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de 

bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade 

declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o 

Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única 

fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.          (Incluído pela 

Medida Provisória nº 926, de 2020) 

Art. 4º-A  A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere 

o caput do art. 4º não se restringe a equipamentos novos, desde que o 

fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e 

funcionamento do bem adquirido.          (Incluído pela Medida Provisória 

nº 926, de 2020) 

Art. 4º-B  Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, 

presumem-se atendidas as condições de:           (Incluído pela Medida 

Provisória nº 926, de 2020) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.979-2020?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
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I - ocorrência de situação de emergência;         (Incluído pela Medida 

Provisória nº 926, de 2020) 

II - necessidade de pronto atendimento da situação de 

emergência;          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de 

serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; 

e          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da 

situação de emergência.        (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 

2020) 

Art. 4º-C  Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários 

ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, não será exigida a 

elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços 

comuns.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

Art. 4º-D  O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será 

exigível durante a gestão do contrato.         (Incluído pela Medida 

Provisória nº 926, de 2020) 

Art. 4º-E  Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos 

necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será 

admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de 

projeto básico simplificado.          (Incluído pela Medida Provisória nº 

926, de 2020) 

§ 1º  O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado 

a que se refere o caput conterá:           (Incluído pela Medida Provisória 

nº 926, de 2020) 

I - declaração do objeto;         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 

2020) 

II - fundamentação simplificada da contratação;         (Incluído pela 

Medida Provisória nº 926, de 2020) 

III - descrição resumida da solução apresentada;          (Incluído pela 

Medida Provisória nº 926, de 2020) 

IV - requisitos da contratação;          (Incluído pela Medida Provisória nº 

926, de 2020) 

V - critérios de medição e pagamento;          (Incluído pela Medida 

Provisória nº 926, de 2020) 

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos 

seguintes parâmetros:            (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 

2020) 

a) Portal de Compras do Governo Federal;            (Incluído pela Medida 

Provisória nº 926, de 2020) 

b) pesquisa publicada em mídia especializada;             (Incluído pela 

Medida Provisória nº 926, de 2020) 

c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;            (Incluído 

pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

d) contratações similares de outros entes públicos; ou         (Incluído pela 

Medida Provisória nº 926, de 2020) 

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e          (Incluído 

pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

VII - adequação orçamentária.          (Incluído pela Medida Provisória nº 

926, de 2020) 

§ 2º  Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade 

competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso 

VI do caput.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

§ 3º  Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI 

do caput não impedem a contratação pelo Poder Público por valores 

superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
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preços, hipótese em que deverá haver justificativa nos 

autos.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

Art. 4º-F  Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores 

de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante 

justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa 

à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou 

mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação 

de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento 

do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da 

Constituição.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

Art. 4º-G  Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou 

presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos 

necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os 

prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela 

metade.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

§ 1º  Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este 

será arredondado para o número inteiro antecedente.          (Incluído pela 

Medida Provisória nº 926, de 2020) 

§ 2º  Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito 

devolutivo.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

§ 3º  Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere 

o art. 39 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para as licitações de 

que trata o caput.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

Art. 4º-H  Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de 

até seis meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, 

enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da 

situação de emergência de saúde pública.              (Incluído pela Medida 

Provisória nº 926, de 2020) 

Art. 4º-I  Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos 

nesta Lei, a administração pública poderá prever que os contratados 

fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por 

cento do valor inicial atualizado do contrato.           (Incluído pela 

Medida Provisória nº 926, de 2020) 

 

DA ANÁLISE: 

O processo foi autuado pela Direção do Departamento de Urgência e Emergência - 

DEUE/SESMA através do MEMO Nº 155/2020, solicitando autorização para a AQUISIÇÃO DE 

INSUMOS E REAGENTES PARA DOSAGEM DE GASOMETRIA, a fim de suprir as 

necessidades da SESMA/PMB nas medidas de enfrentamento à Pandemia do COVID-19. 

Na data de 04 de maio de 2020, os autos foram remetidos a este Núcleo de Controle 

Interno para analise e manifestação dos procedimentos adotados. Foram juntados nos autos: 

MEMO Nº 155/2020; Termo de Referencia devidamente ajustado e aprovado pelo ordenador de 

despesa; Aviso da Chamada Publica; pesquisa mercadológica; despacho e Relatório da 

CGL/SEGEP; mapas comparativos; e Parecer nº 797/2020 – NSAJ/SESMA. 

Diante da Análise dos documentos acostados nos autos temos a destacar: 
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1 – Primeiramente vamos destacar a obrigatoriedade quanto à realização de licitação. A 

licitação é uma aplicação concreta do princípio da igualdade, o qual, na Constituição Federal é 

descrito como um dos direitos e garantias fundamentais. Decorre diretamente da Carta Magna o 

dever de licitar, em seu art. 37, inciso XXI. Portanto considerando que a licitação é o 

procedimento administrativo por meio do qual o Poder Público, mediante critérios 

preestabelecidos, isonômicos e públicos, busca escolher a melhor alternativa para a celebração de 

um ato jurídico. Em síntese, é um procedimento que antecede a celebração de contratos pela 

Administração Pública e tem por finalidade buscar a melhor proposta, estimulando a 

competitividade entre os potenciais contratados, e, oferecer iguais condições a todos que queiram 

contratar com a Administração. Se por um lado licitar se constitui em um dever do administrador 

público, por outro, não menos importante, se torna também uma garantia para os administrados, 

especialmente para os licitantes. Portanto, a licitação é sinônima de um legítimo instrumento de 

gestão pública proba, eficiente e transparente. 

2 - Como vimos a Licitação é a regra. Em outros casos ainda, a licitação pública poderia 

mesmo se revelar absolutamente inócua, como ocorre nos casos das contratações realizadas com 

fornecedores de produtos ou prestadores de serviço exclusivo, bem como as aquisições diretas 

emergencialmente. Não por outro motivo o Constituinte, reconhecendo que não será em todos os 

casos o torneio licitatório útil ao desiderato a que se destina, fez inaugurar o texto constitucional 

suso citado com a expressão ― “Ressalvados os casos especificados na legislação...”, 

admitindo, pois, a existência de excepcionalidades casuísticas, atribuindo competência para que 

norma infraconstitucional pudesse discorrer sobre as possíveis hipóteses nas quais seria aceitável 

o afastamento do Dever Geral de Licitar. Assim, são previstas na Lei Geral das Licitações e 

Contratos Administrativos, Lei Federal nº. 8.666/93, em seus artigos 24 e 25 as situações em que 

o agente público poderá deixar de promover o prélio licitatório, realizando contratação por 

indicação direta da pessoa do contratado, estabelecendo ainda as condições e requisitos a cada 

caso para fazê-lo. No primeiro dispositivo, temos os casos de dispensa e, no segundo, os de 

inexigibilidade de licitação. 

3 – Antes de tecer considerações sobre o processo, vale esclarecer que a fundamentação 

para a dispensa de licitação, no caso concreto, consta no art. 4º, da Lei nº 13.979 de 6 de fevereiro 

de 2020, ou seja, apesar da emergencialidade do caso, não há relação com a hipótese aventada no 

art. 24, IV, da Lei nº 8.666 de 1993, já que aquela é específica ao caso em questão. Dessa forma, 

a análise aqui terá como base as hipóteses previstas na lei do Coronavírus. A Lei Federal nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, assim 

estatui, em seu art. 4º: 

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. 
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§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e 

aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus. 

§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão 

imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de 

computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações 

previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome 

do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo 

contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição. 

 

4 – Trata-se de hipótese de contratação direta contemplada em lei específica, 

exclusivamente relacionada à pandemia causada pelo coronavírus. De se destacar que a 

contratação direta ora examinada está adstrita ao prazo em que ocorrer a emergência em saúde 

pública internacional, sem, contudo, haver qualquer limitação quanto ao prazo máximo de 

duração da emergência. Desse modo, conquanto muito se assemelhem à dispensa emergencial do 

art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, as contratações emergenciais lastreadas na presente lei não se 

circunscrevem ao período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do fato emergencial. 

5 – O fato emergencial é, portanto, reconhecido nas normas legais, sendo, portanto, 

possível realizar contratações diretas, durante a vigência da pandemia, desde que haja 

compatibilidade entre a necessidade administrativa e os acontecimentos decorrentes da 

emergência em saúde pública causada pelo coronavírus. 

6 – É importante esclarecer que emergência é a situação decorrente de fatos imprevisíveis 

que impõem imediatas providências por parte da Administração sob pena de potenciais prejuízos. 

Assim, deve estar bem evidenciado o risco de prejuízo ou comprometimento da segurança de 

pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares. 

7 – Assim, deve ser evidenciado o nexo causal entre a contratação direta e a eliminação 

do risco de dano com a efetiva demonstração da relação entre a necessidade a ser atendida e a 

solução concreta adequada. Comprovando que a contratação emergencial é a via adequada e 

efetiva para a eliminação do risco, a Administração Pública somente poderá contratar nos limites 

estabelecidos na lei: “dispensa de licitação é temporária", "aplica-se apenas enquanto perdurar a 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus" , não sendo 

possível ultrapassar tais limites. Logo, para a configuração da contratação direta emergencial por 

dispensa de licitação, devem ser preenchidos os seguintes pressupostos: a) Demonstração 

concreta e efetiva de que a aquisição de bens e insumos de saúde serão destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus; e b) Demonstração de que a contratação é via adequada e efetiva para eliminar o 

risco. 



 

 

 
 

 

Av. Gov. José Malcher, 2821 - Nazaré, Belém - PA, 66090-100 

E-mail: sesmagab@gmail.com 
 Tel: (91) 3236-1608/98413-2741   

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO – NCI/SESMA/PMB 

8 – A Medida Provisória nº 926/2020, introduziu alterações na Lei nº 13.979, dentre elas 

temos a destacar o §3º do art. 4º da Lei nº 13.979/2020, que passa a admitir, excepcionalmente, a 

possibilidade de contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas que estejam 

com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder 

Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a 

ser adquirido. Foi introduzido o art. 4º-A, para esclarecer que a dispensa tratada no caput do 

artigo 4º não se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas 

plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido. 

9 – No art. 4º-B, estabeleceu-se a presunção das seguintes condições nas dispensas 

tratadas na Lei: a) ocorrência de situação de emergência; b) necessidade de pronto atendimento 

da situação de emergência; c) existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de 

serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e d) limitação da contratação à 

parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. 

10 – Quanto ao art. 4º-C, informa-se não ser exigível a elaboração de estudos preliminares 

quando se tratar de bens e serviços comuns. O art. 4º-D esclarece que o gerenciamento de riscos 

somente será exigível durante a gestão do contrato. Quanto ao termo de referência ou projeto 

básico, o art. 4º-E admite que este seja apresentado de forma simplificada, com os elementos 

indicados no §1º do artigo. Nos termos do §2º do art. 4º-E, dispensar-se-á, excepcionalmente, 

mediante justificativa da autoridade competente, a estimativa de preços de que trata o inciso VI 

do caput do artigo. Já o §3º do art. 4º-E permite a contratação pelo Poder Público por valores 

superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá 

haver justificativa nos autos. Já o art. 4º-F permite, em caso de restrição de fornecedores ou 

prestadores de serviço, que a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, a 

dispensa da apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o 

cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de 

prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso 

XXXIII do caput do art. 7º da Constituição Federal. 

11 – Ainda, quanto aos pontos incluídos pela Medida Provisória nº 926/2020, destacamos 

o art. 4º-H estabelece que os prazos de duração dos contratos regidos pela Lei serão de até seis 

meses, podendo ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de 

enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública. E, por último, o art. 4º-I 

previu a obrigatoriedade de os contratados aceitarem, nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial 

atualizado do contrato. 

12 – Portanto, é necessário, assim, que os autos sejam instruídos com: a) termo de 

referência simplificado, contendo os elementos indicados no art. 4º-E, §1º da Lei nº 13.979/2020, 

aprovado pela autoridade competente (art. 7º, §2º, I, Lei 8.666/93), contendo orçamento 
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detalhado (art. 7º, §2º, II, Lei 8.666/93); b) Comprovação da existência de recursos orçamentários 

para fazer frente à futura contratação (art. 4º-E, §1º, VII da Lei nº 13.979/2020 c/c art. 7º, §2º, III, 

Lei 8.666/93); c) Habilitação jurídica, dispensada mediante justificativa da autoridade 

competente em caso de restrição de fornecedores ou prestadores de serviço (art. 28 da Lei 

8.666/93 c/c art. 4º-F da Lei nº 13.979/2020); d) Documentação relativa à regularidade fiscal e 

trabalhista, dispensada mediante justificativa da autoridade competente em caso de restrição de 

fornecedores ou prestadores de serviço (art. 29, Lei 8.666/93 c/c art. 4º-F da Lei nº 13.979/2020). 

A dispensa de apresentação da documentação não poderá recair, no entanto, sobre a prova de 

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

caput do art. 7º da Constituição; e) Documentação relativa à capacidade técnica, dispensada 

mediante justificativa da autoridade competente em caso de restrição de fornecedores ou 

prestadores de serviço (art. 30, Lei 8.666/93 c/c art. 4º-F da Lei nº 13.979/2020); f) 

Documentação relativa à qualificação econômico-financeira, dispensada mediante justificativa da 

autoridade competente em caso de restrição de fornecedores ou prestadores de serviço (art. 31, 

Lei 8.666/93 c/c art. 4º-F da Lei nº 13.979/2020). 

13 – No que diz respeito às exigências previstas no art. 26, da Lei nº 8.666/93, também a 

Lei nº 13.979/2020, em sua nova redação, mitigou as exigências previstas na lei nacional de 

licitações e contratos. Estabelece o dispositivo: “Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do 

art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 

necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º 

desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação 

e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos 

atos. Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto 

neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: I - caracterização da 

situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que jus?fique a 

dispensa, quando for o caso; II - razão da escolha do fornecedor ou executante; III - justificativa 

do preço. Como já se viu, as presunções estabelecidas no art. 4º-B da Lei nº 13.979/2020 tornam 

desnecessário que o gestor público instrua os autos com a justificativa atinente à “caracterização 

da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que 

justifique a dispensa”, prevista no art. 26, parágrafo único, I, da Lei 8.666/93. Persiste, no 

entanto, a necessidade de cumprimento das exigências do art. 26, parágrafo único, II e III da Lei 

nº 8.666/93, instruindo-se os autos com: a) A razão da escolha do fornecedor ou executante; b) A 

justificativa do preço. 

14 - No toante à justificativa do preço, não obstante tenha a Lei nº 13.979/2020 indicado 

parâmetros para a realização da estimativa de preço, entendemos que devem ser observadas, no 

que couber, as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93. 

15 – Outras duas regras especiais presentes na Lei nº 13.979/2020 destoam das regras 

gerais previstas na Lei nº 8.666/93. A primeira regra, presente no art. 4º-E, § 2º da Lei nº 
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13.979/2020, diz respeito à possibilidade excepcional, mediante justificativa da autoridade 

competente, de dispensa da apresentação da estimativa de preços de que trata o inciso VI do 

mencionado dispositivo. No entanto, que tal possibilidade somente poderá ser utilizada pelo 

gestor público em casos excepcionalíssimos nos quais a necessidade de aquisição é tão urgente, e 

o risco do perecimento do bem jurídico que se visa proteger com a contratação é tão elevado, que 

não se mostraria razoável a realização de qualquer diligência para a realização da estimativa de 

preços. Poder-se-ia, da mesma forma, dispensar a realização de tal estimativa de preços caso 

houvesse demonstração inequívoca de que a aferição de preços em mercado revela-se 

manifestamente impossível. Por se tratar de dispensa de exigência que, caso mal utilizada, poderá 

frustrar os princípios da economicidade e da obtenção da proposta mais vantajosa, deve portanto 

o gestor, ao assim proceder, apresentar a devida justificativa para não realizar a estimativa de 

preços. 

16 – A segunda regra, prevista no art. 4º-E, § 3º da Lei nº 13.979/2020, diz respeito à 

possibilidade de contratação pelo Poder Público por valores superiores ao encontrado na 

estimativa de preços, desde que esses decorram de oscilações ocasionadas pela variação de 

preços. Mostra-se razoável a regra, tendo em vista que a pandemia do COVID-19 repercutiu 

abruptamente nas diversas cadeias de produção dos bens e serviços, desequilibrando, assim, os 

mercados. Com efeito, a intensa procura por alguns bens, serviços e insumos, tem o potencial 

para deslocar os preços do mercado para patamar superior àquele observado em cenário anterior à 

crise, sendo, nesses casos, inviável a comparação. No entanto, para a contratação em valores 

acima do estimado, imprescindível que o gestor público apresente robusta justificativa acerca da 

elevação abrupta dos preços, declinando as razões que acarretaram tal quadro. 

17 – No caso concreto, a existência da situação de emergência encontra respaldo na 

edição da Lei Federal nº 13.979/20, que reconhecem a urgência na contratação de bens, insumos 

e serviços para enfrentamento da pandemia da COVID-19. O fato emergencial, público e notório, 

encontra-se evidenciado e justificado na edição da referida norma, cumprindo, assim, o requisito 

contemplado no inciso I do parágrafo único do art. 26 da Lei nº 8.666/93, sem a necessidade de 

explicações adicionais. Cabe ressaltar que os insumos e reagentes ora solicitados são necessários 

para as dosagens de gasometria dos aparelhos instalados nas unidades de Urgência e Emergência 

de Belém, devido a necessidade de serem utilizados nos tratamentos a pacientes infectados com o 

CIVID-19 a demanda aumentou exponencialmente, fazendo crucial a aquisição emergencial afim 

de resguardar vidas. 

18 – O Departamento de Urgência e Emergência informa em seu memorando que efetuou 

solicitação para a contratação para aquisição dos insumos com a sessão de equipamentos 

analisadores de gases sanguíneos automatizados, no mês de julho de 2019, no entanto até a 

presente data o processo regular licitatório ainda não obteve êxito e não foi concluído. Diante da 

necessidade DEUE elaborou o Termo de Referencia, que em linhas gerais, contem a descrição do 

objeto a ser contratado e suas especificações técnicas, além de outras informações necessárias à 
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execução contratual e a seleção simplificada do contratado. A excepcionalidade da contratação 

justifica a adoção de procedimento simplificado de formação de preços, sobretudo porque as 

demandas pelos bens e serviços necessários ao enfrentamento da pandemia encontram-se 

substancialmente alteradas, o que, por certo, impactará nos preços. Assim, entendeu por bem o 

legislador incluir o parágrafo quarto, prevendo a possibilidade de contratar a preços superiores 

aos valores estimados, mediante justificativa da autoridade competente, quando as medidas forem 

imprescindíveis e circunstâncias do mercado interferirem nos preços praticados no momento da 

contratação. 

19 – Considerando que foi realizada pesquisa mercadológica pela CGL/SEGEP, no 

período de 16 à 29 de abril de 2020, mediante o recebimento de proposta de empresa por força da 

publicação do aviso de chamamento publico. Foram recebidas apenas 3 (cinco) propostas de 

empresas, e ainda foram pesquisadas na internet, em atas de registro de preços vigentes, nas 

plataformas de banco de preços e do painel de preços. Foram as propostas das empresas: 1 – 

COPTEC RIO INSTRUMENTOS CIENTIFICOS EIRELI; 2 – SCAN MEDICA 

INSTRUMENTOS CIENTIFICOS EIRELI; e 3 – NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS 

EIRELI. 

20 – Na referida pesquisa mercadológica, podemos observar que: 

a) A empresa SCAN MEDICA INSTRUMENTOS CIENTIFICOS EIRELI, inscrita no 

CNPJ sob o nº 04.964.379/0001-00, foi quem apresentou o menor valor para os itens 1 

à 6, com valor global de R$ 2.028.950,00 (dois milhões vinte e oito mil novecentos e 

cinquenta reais). A proposta da empresa citada atendeu as especificações do termo de 

referencia. Vale destacar que o prazo de entrega discriminado na proposta da empresa 

é de até 15 dias que após empenho. 

b) Portanto os insumos deverão ser adquiridos da empresa que apresento. 

21 – Vale destacar que não foram localizados nos autos documentos de regularidade fiscal 

e trabalhista, dentre elas a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Municipais, em obediência ao 

que dispõe o DECRETO Nº 95.571-PMB, 03 de fevereiro de 2020. Portanto, necessitam ser 

juntados nos autos: 

DECRETO Nº 95.571 - PMB, 03 DE FEVEREIRO DE 2020. 

“Art. 3º - Ficam estabelecidas as seguintes medidas administrativas para racionalização, 

controle orçamentário e financeiro das despesas classificadas no Grupo de Despesa 

“Outras Despesas Correntes”: 

(...) 

III – Condicionar o pagamento de credores à apresentação de todas as certidões 

negativas de débitos municipais (mobiliária e Imobiliária) estaduais e federais, se o for o 

caso, de quaisquer naturezas, ficando o Gestor responsável em cumprir essa obrigação;” 

 

22 – Vale registrar que o §3º do art. 4º da Lei nº 13.979/2020, incluído pela MP 926/2020, 

autoriza a contratação de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de 
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participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar, 

comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. Caso a proposta de 

menor preço não seja acolhida, devem ser analisadas as propostas subsequentes, cumprindo o 

procedimento acima descrito, até que seja identificada uma proposta que atenda aos requisitos 

necessários. A razão de escolha do contratado estará demonstrada pela sua classificação como 

melhor proposta e por atender aos requisitos técnico-jurídicos de habilitação, atendendo ao 

disposto no inciso II do parágrafo único do art. 26 da Lei nº 8.666/93. 

23 – Ressaltamos que o processo de dispensa deverá ser encaminhado à autoridade 

superior competente para ratificação. A Lei Federal nº 13.979/2020 exige a publicidade dos 

contratos realizados com base na emergência ocasionada pela pandemia do coronavírus, logo, em 

observância ao §2º do art. 4º devem todas as contratações ou aquisições realizadas deverão 

imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores 

(internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 

12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita 

Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição. 

24 – Por fim, observamos que não foi localizado nos autos manifestação do Fundo 

Municipal de Saúde quanto a disponibilidade de dotação financeira necessária para 

cumprimento das obrigações, bem como recomendamos que o Departamento Financeiro de 

manifeste quanto a disponibilidade de caixa. Quanto ao tema vale lembrar o que prescreve 

o art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, senão vejamos: “Art. 42. É vedado ao titular de 

Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair 

obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha 

parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa 

para este efeito.”. Logo, antes da celebração do contrato deverá ser comprovada a 

disponibilidade de caixa e que será cumprida integralmente a obrigação no exercício 

financeiro corrente. 

25 – Diante do exposto, este Núcleo de Controle Interno tem a concluir: 

CONCLUSÃO: 

No transcorrer dos trabalhos de análise do Processo em referência, conclui-se, 

sinteticamente, que a AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA DOSAGEM DE 

GASOMETRIA, a fim de suprir as necessidades da SESMA/PMB nas medidas de enfrentamento 

à Pandemia do COVID-19, ENCONTRA AMPARO LEGAL. 

Para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Para, nos 

termos do §1º, do art. 11, da Resolução nº 11.410/TCM, de 25 de fevereiro de 2014, face à 

correta aplicação dos ditames da Lei nº 8.666/93, considerando que fora analisado integralmente 

o referido processo, pelo que declaramos que o processo encontra-se EM CONFORMIDADE, 
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revestido de todas as formalidades legais, na fase interna, portanto encontra-se apto a gerar 

despesas para a municipalidade, com a RESSALVA apresentada na manifestação: 

 

 

 

MANIFESTA-SE: 

a) Pela manifestação do Fundo Municipal de Saúde quanto a disponibilidade de dotação 

financeira necessária para o cumprimento das obrigações, bem como recomendamos que o 

Departamento Financeiro de manifeste quanto a disponibilidade de caixa para cumprimento 

integral da obrigação no exercício financeiro corrente. 

b) Pela apresentação das certidões de regularidade fiscal e trabalhista atualizadas da empresa 

a ser contratada; 

c) Depois de atendidos os itens anteriores, nos manifestamos pelo DEFERIMENTO da 

solicitação do requerente, quanto a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS E 

REAGENTES PARA DOSAGEM DE GASOMETRIA, a fim de suprir as necessidades da 

SESMA/PMB nas medidas de enfrentamento à Pandemia do COVID-19, através de dispensa de 

licitação com fundamento no art. 4º, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

d) Pela publicação da ratificação da autoridade superior, para condição de eficácia do ato, 

conforme disposto no art. 26, da Lei nº 8.666/93. 

e) Pela imediata disponibilidade em sítio oficial específico na rede mundial de computadores 

(internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 

12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita 

Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição. 

 

É o nosso parecer salvo melhor entendimento. À elevada apreciação Superior. 

Belém/PA, 07 de abril de 2020. 

ÉDER DE JESUS FERREIRA CARDOSO 

Coordenador do Núcleo de Controle Interno – NCI/SESMA 
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DESPACHO 

 
Considerando a manifestação do Departamento de Urgência e Emergência – DEUE 

quanto à necessidade de contratação de empresa para fornecimento de insumos e reagentes 
para dosagem de gasometria dos equipamentos ABLS800-RADIOMETER para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus; 

 
Considerando, ainda, a manifestação do Controle Interno nº. 1137/2020; 
 
 Acolho o parecer jurídico nº. 797/2020-NSAJ/SESMA e, autorizo a dispensa de 

licitação, com fulcro na Lei nº. 13.7979/2020, para contratação de empresa para fornecimento 
de insumos e reagentes para dosagem de gasometria dos equipamentos ABLS800-
RADIOMETER, desde que atendidos os requisitos do parecer jurídico e as recomendações do 
NCI.   

 
Ao Setor de Contratos para as providências cabíveis quanto à confecção dos termos 

e demais atos necessários para inclusão do processo no portal do TCM/PA para posterior 
realização de empenho, observando-se as orientações do Núcleo de Assessoria Jurídica, bem 
como cadastramento das informações referente às contratações relacionadas ao combate ao 
Covid-19 na plataforma da Prefeitura Municipal de Belém (0 

 
Belém, 07 de maio de 2020. 

 
 
 
 
 

Sérgio de Amorim Fiqueiredo 
Secretário Municipal de Saúde  

 
 
 
 
 

     
 

 
 

 

http://coronavirus.belem.pa.gov.br/
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SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA AS UPAS E HOSPITAIS 
DE INSUMOS E REAGENTES DE GASOMETRIA – SCAN MEDICA 

rçamentaria e Quota. 

44.90.52 
2.09.22.10.302.0001 

Gerson Gama 
Assessor FMS/SESMA 

 
 
 
 

Fátima Pompeu 
Dir. FMS/SESMA 
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TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 046/2020 – PROCESSO GDOC Nº 9640/2020 - SESMA 

 

 

 

AUTORIZO e RATIFICO a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo objeto é 

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA AS UPAS E HOSPITAIS DE INSUMOS E 

REAGENTES DE GASOMETRIA, junto ao fornecedor SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS 

CIENTÍFICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 04.964.379/0001-00 no valor de R$ 2.028.950,00 

(Dois milhões, vinte e oito mil, novecentos e cinquenta reais), com amparo no parecer do 

Núcleo de Assessoria Jurídica, nos termos do art. 4 da Lei nº 13.979/2020.  

 

Belém/PA, 05 de Junho de 2020. 

 

 

 

 

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 

Secretário Municipal de Saúde de Belém – SESMA 
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TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2020 

 

Fica dispensada de licitação, condicionado ao devido processo de justificação, a despesa abaixo 

especificada, com fulcro no art. 4 da Lei nº 13.979/2020, em consonância ao Parecer Jurídico 

acostado aos autos. 

PROCESSO GDOC Nº 9640/2020 - SESMA 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA AS UPAS E HOSPITAIS DE INSUMOS 

E REAGENTES DE GASOMETRIA. 

 

NOME DOS CREDORES: SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI - 

CNPJ nº 04.964.379/0001-00. 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 2.09.22.10.302.0001 

ATIVIDADE: 2003 

ELEMENTO: 44.90.52 

FONTE: 1214010100 

 

 

VALOR GLOBAL: R$ 2.028.950,00 (Dois milhões, vinte e oito mil, novecentos e cinquenta 

reais). 

 

Belém/PA, 05 de Junho de 2020. 

 

 

 

 

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 

Secretário Municipal de Saúde de Belém - SESMA 

 

 

 



 

 

 
 

 

Página 1 de 9 
 

MINUTA DO CONTRATO Nº 300/2020 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

BELÉM DO PARÁ, REPRESENTADO PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA E A EMPRESA 

SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI 

 

O MUNICÍPIO DE BELÉM, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA, com sede na Av. 

Governador José Malcher, 2821 (entre Av. Almirante Barroso e Av. José Bonifácio), bairro: São Brás, CEP: 66.090-100, 

Belém/PA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.917.818/0001-12, neste ato representado por seu representante legal, Sr. 

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO, brasileiro, casado, Bacharel em Administração Pública e Empresarial, portador 

do RG nº 2472473 – SSP/PA e inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF nº 243.372.262-49, residente e domiciliado nesta 

capital, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS 

CIENTÍFICOS EIRELI, inscrita no CNPJ n° 04.964.379/0001-00, com sede  na Estrada do Campo Limpo, nº 354, Conj. 

2020, Bairro: Vila Prel, São Paulo/SP, CEP: 05777-000, telefone: (11) 5816-6241, e-mail: scanmedica@yahoo.com.br, 

doravante denominada CONTRATADA e neste ato representada por seu Sr. RODRIGO ALMEIDA COUTINHO, RG nº 

114429715 – SSP/RJ, CPF nº 079.286.867-67, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente 

CONTRATO Nº 300/2020, com fundamento na Lei Federal nº 13.979/2020 c/c a  Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, 

bem como o Decreto nº 95.571-PMB, 03 de fevereiro de 2020, resultante da Dispensa de Licitação nº 046/2020, consoante 

o processo nº 9640/2020-SESMA,  mediante as cláusulas e condições que reciprocamente se outorgam e se obrigam: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1. O presente Contrato é celebrado em conformidade com o disposto no art. 4º da Lei nº 13.979/2020, bem como na Lei 

nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, resultante da  Dispensa de Licitação nº 046/2020.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA APROVAÇÃO DA MINUTA 

2.1   A minuta deste Contrato foi aprovada pela Assessoria Jurídica da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 

SESMA, conforme PARECER NSAJ N° XXX/2020, nos termos do Parágrafo Único do art. 38, da Lei Federal nº 8.666/93 

e inciso X, do art. 10, do Decreto Municipal nº 47.429/05. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO 

 

4.1. O presente Contrato tem como objeto a “AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA AS UPAS E HOSPITAIS DE 

INSUMOS E REAGENTES DE GASOMETRIA”, consoante com o quadro que segue: 

 

ITEM 

Especificação Clara e Detalhada do Material 

Técnico ofertado, e ainda informação de: 

Marca, Fabricante, País de Procedência, nº 

Registro e Garantia/Validade. 

UNID. QUANT. 

VALOR 

UNITÁRIO 

 

VALOR 

TOTAL 

 

1 

SOLUÇÃO RINSE 600 ml Radiometer, 

S4980 (944-132) “APRESENTAÇÃO 

FRASCO COM 600 ML". 

UND 672 R$ 1.890,00 R$ 1.270.080,00 

2 

SOLUÇÃO LIMPEZA, 175 ml, Radiometer 

S8370 (944-126),  "APRESENTAÇÃO EM 

FRASCO DE 175 ML" 

UND 84 R$ 2.020,00 R$ 169.680,00 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:11305777000180

Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:11305777000180 DN: c=BR, st=PA, l=BELEM, o=ICP-Brasil, ou=000001009458787, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=AC SERASA RFB v5, ou=21286543000197, ou=AR CERTIFICAR, cn=FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:11305777000180 Dados: 2020.06.05 11:22:40 -03'00'
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3 

SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 1,200 ml, 

Radiometer S1820 (944-128), 

“APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 200 

ML"slpm; -,+ 160 mbar; 0 a 50ºc; 0 a 100%, 

características 

UND 140 R$ 2.410,00 R$ 337.400,00 

4 

SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 2, 200 ml, 

Radiometer S1830 (944-129), 

“APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 200 

ML" 

UND 70 R$ 2.430,00 R$ 170.100,00 

5 PAPEL TERMOSENSÍVEL (984-070). 

 

UND 

 

 

420 

 
R$ 100,00 R$ 42.000,00 

6 

SOLUÇÃO REMOVEDORA DE 

PROTEÍNA, Radiometer S5362 (943-906), 

APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE100 

ML. 

UND 21 R$ 1.890,00 R$ 39.690,00 

 

VALOR TOTAL DO CONTRATO  

 

R$ 2.028.950,00 

VALOR TOTAL POR EXTENSO: Dois milhões, vinte e oito mil, novecentos e cinquenta reais 

 

4.2. Passam a fazer parte integrante deste Contrato, sob a forma de anexos, como se nele fossem transcritos, os seguintes 

documentos: 

 

4.2.1. Termo de Referência e Proposta de Preços. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO 

 

5.1. Os objetos serão ENTREGUES conforme abaixo: 

 

a) Local da Entrega: Almoxarifado Central – Rua: Travessa Timbó nº 2303, Bairro:  Marco, Belém-PA - Horário 

de 08h às 17h, de 2ª a 6ª-feira, após prévio agendamento através dos telefones: (91) 3246-3889 e (91) 3246-3062 

 

b) Prazo de Entrega: IMEDIATO, após a emissão da Nota Fiscal.  

 

5.2. O recebimento e a aceitação dos Materiais estarão condicionados após avaliação pelo responsável, sendo atestados, 

mediante avaliação técnica favorável. 

 

5.3. O recebimento dos Materiais estarão condicionados à observância de suas descrições técnicas, cabendo à verificação 

pelo CONTRATANTE. 

 

5.4. No ato da entrega, os Materiais, não poderá conter prazo de validade “INFERIOR A 75% (SETENTA E CINCO 

POR CENTO)” da validade total do material ofertado. 

 

5.5. Os Materiais deverão obedecer as normas divulgadas pela AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA (ANVISA), com as edições mais recentes, de acordo com o exigido nas especificações técnicas do Termo de 

Referência, no que couber. 
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5.6. Não serão aceitos produtos diferentes dos especificados no Termo de Referência, fora dos prazos mínimos 

estipulados, em mau estado de conservação, de qualidade inferior, com a embalagem danificada ou com os lacres de 

segurança (para aqueles produtos que houver) rompidos. 

 

5.7. Caso, durante o prazo de garantia, seja constatado quaisquer defeitos ou divergências nas características dos produtos, 

o CONTRATANTE, comunicará o fato, por escrito, a CONTRATADA, sendo de até 5 (cinco) dias úteis o prazo para 

correção dos defeitos e/ou troca do produto, contadas a partir da solicitação efetuada, sem qualquer ônus à Administração 

Pública. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA MANUTENÇÃO PELA CONTRATADA DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: 

 

6.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante a vigência contratual, todas as condições demonstradas para 

habilitação na Dispensa efetuada, de modo a garantir o cumprimento das obrigações assumidas, e, deverá atualizar os 

documentos cuja validade expire durante a vigência contratual, bem como garantir o cumprimento das obrigações assumidas. 

 

6.2. Previamente à emissão da Nota de Empenho, à contratação e ao pagamento, o Órgão CONTRATANTE deverá 

realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão 

ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

 

6.3. A CONTRATADA deverá ser informada sempre que houver alteração do Contrato Social da Empresa, através do 

envio de cópia do contrato atualizado. 

 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

7.1. São obrigações da CONTRATANTE, além das contidas no Termo de Referência: 

 

7.1.1. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações; 

 

7.1.2. Rejeitar os Materiais Técnicos cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos requisitos 

mínimos constantes no Termo de Referência; 

7.1.3. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal (ais)/ Fatura(s) da CONTRATADA, após a efetiva entrega 

dos Materiais Técnicos, observando ainda as condições estabelecidas no Termo de Referência; 

7.1.4. Notificar a empresa CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes 

em cada um dos itens que compõem o objeto deste Termo de Referência para que sejam adotadas as medidas 

corretivas necessárias; 

7.1.5. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou substituições dos 

Materiais Técnicos que compõem o objeto do Termo de Referência; 

7.1.6. Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a serem solicitados pelos técnicos da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1. São deveres da CONTRATADA, além das contidas no Termo de Referência: 

 

8.1.1. Cumprir com o objeto em conformidade com o detalhamento expresso no Termo de Referência, e observadas 

as normas constantes deste instrumento; 

8.1.2. Colocar à disposição da SESMA/PMB, os meios necessários à comprovação da qualidade dos produtos, 

permitindo a verificação das especificações em conformidade com o descrito no Anexo II; 

8.1.3. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais 

que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do Termo de Referência; 

8.1.4. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas; 
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8.1.5. Fornecer os produtos novos, de primeiro uso e que estejam na linha de produção atual do fabricante, e em 

perfeitas condições de uso, conforme as propostas apresentadas e especificações; 

 

8.1.6. Fornecer todos os certificados e declarações exigidas pelo Ministério da Saúde e ANVISA, referentes a 

cada um dos itens que compõem o objeto deste Termo, no que couber; 

 

8.1.7. Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) produto(s), objeto da licitação, dentro dos padrões de certificação 

de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor; 

 

8.1.8. Responsabilizar-se pela indenização, em valor compatível com os dos produtos transportados, em virtude de 

danos, avarias e roubos que lhes venham a ser causados, ainda que decorrente de acidentes de trânsitos, intempéries, 

roubos, furtos ou outras razões; 

 

8.1.9. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor indicado pela CONTRATANTE para 

acompanhamento do objeto em questão, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo às 

reclamações formuladas; 

 

8.1.10. A CONTRATADA deverá manter as condições de habilitação estabelecidas no Termo de Referência 

durante toda a vigência do contrato; 

8.1.11. A CONTRATADA é obrigada a fornecer o objeto pelo preço registrado durante todo o prazo de vigência 

da Ata de Registro de Preços; 

8.1.12. Na ocasião da assinatura do CONTRATO, a CONTRATADA deverá dispor de “CERTIFICAÇÃO 

DIGITAL”, nos termos da Resolução n° 11.536/2014 - TCM. 

 

 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

9.1. O objeto desta Dispensa será recebido por servidor designado ou comissão, na forma do art. 15, §8º, da Lei Federal nº 

8.666/93, nos prazos e nos termos estabelecidos no referido Termo de Referência, sendo atestados, mediante termo 

circunstanciado, e serão recebidos: 

a) Provisoriamente: no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade do objeto, com as 

especificações contidas no Termo de Referência, mediante a emissão do Termo de Recebimento Provisório; 

b) Definitivamente: no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da assinatura do Termo de 

Recebimento Provisório e após a verificação de sua compatibilidade com as especificações do objeto desta licitação, 

mediante a emissão de Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes. 

 

9.2. O recebimento definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da CONTRATADA. 

 

9.3. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que não esteja de acordo com as 

exigências, ou aquele que não seja comprovadamente de boa qualidade, bem como determinar prazo para substituição do 

produto eventualmente fora de especificação. 

 

 

9.3.1. Os Materiais Técnicos entregues em desacordo com o especificado neste instrumento convocatório e na 

proposta da CONTRATADA serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a 

CONTRATADA a repará-los ou substituí-los (por completo) no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, sem 

prejuízo das sanções cabíveis. 

 

9.4.    Conforme artigo 67, da Lei nº 8.666/93, a execução dos serviços contratados serão objeto de acompanhamento, 

controle, fiscalização e avaliação pelo servidor  XXXXXXX, matricula: XXXXXXXX, devendo indicar formalmente seu 

(a) substituto nos impedimentos 
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CLÁUSULA DECIMA – DO PAGAMENTO 

 

10.1.    O preço ajustado será total, fixo e definitivo, expresso em moeda corrente do país. 

 

10.2.    O pagamento poderá ser antecipado, mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal), bem como 

comprovação da execução de parte ou etapa do objeto ora contratado, nos termos do que dispõe a Medida 

Provisória nº 961, de 06 de maio de 2020.   
 

10.3. O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por meio de ordem bancária junto à agência bancária 

indicada na declaração fornecida pelo vencedor da proposta, contados da emissão da NF dos produtos e mediante a 

apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis;  

 

10.4. Será procedida consulta “On-Line” junto ao SICAF e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT antes de 

cada pagamento a ser efetuado a CONTRATADA, para verificação das condições exigidas na contratação, cujos 

resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. Caso fique constatado o vencimento das guias de 

recolhimento do FGTS e da Previdência Social, a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo constante da 

solicitação feita pela Administração, a sua regularização. 

 

10.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão 

devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados 

diariamente em regime de juros simples. 

 

10.6. No caso de eventual atraso de pagamento por culpa comprovada da CONTRATANTE, o valor devido deverá ser 

acrescido de multa de atualização monetária financeira, apurados entre a data de vencimento da Nota Fiscal e a do 

efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por 

cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

 

 

 

I = (TX / 100) / 365 

EM = I x N x VP 

Onde: 

I = Índice de Atualização Financeira 

TX = Percentual da Taxa de Juros de Mora Anual – 6% / Ano 

VP = Valor da Parcela em atraso 

EM = Encargos Moratórios 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento 

 

10.7.   Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA, em favor da CONTRATADA. Caso esse valor seja superior ao crédito 

eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

 

10.8. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 

(trinta) dias reiniciar-se-á a contar da respectiva reapresentação. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/ FATURA 

 

11.1. Caberá ao titular do ÓRGÃO, ou servidor expressamente designado, a atestação das Notas Fiscais, Faturas e Recibos, 

objeto desta licitação, para efeito de pagamento. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

12.1. Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações por parte da Administração estão assegurados 

na seguinte funcional: 
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Funcional Programática: 2.09.22.10.302.0001.2003 

Fonte de Recurso: 1214010100 

Elemento de Despesa: 44.90.52 

 

12.2. As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou 

apostilamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DO PREÇO 

 

13.1. O valor do contrato é de  R$ 2.028.950,00 (Dois milhões, vinte e oito mil, novecentos e cinquenta reais).  

 

13.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, 

inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 

administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

13.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 4º-I da Lei Federal nº 13.979/2020: 

 

13.1.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 

ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato. 
 

13.2    A CONTRATANTE poderá solicitar modificações, acréscimos ou reduções no fornecimento dos produtos, objeto 

deste contrato, desde que as mesmas sejam consideradas viáveis. 

 

13.3 Se tais modificações ou alterações repercutirem no preço pactuado na Cláusula Décima Terceira ou no prazo da 

execução do contrato serão acordados ajustes apropriados, que deverão ser formalizados, através do Termo Aditivo, 

obedecendo ao prazo de convocação estipulado pela Administração, consoante o Art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

15.1. A CONTRATADA que, apresentar documentação falsa, não assinar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou 

frustrar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito 

às seguintes penalidades, segundo a extensão da falta cometida, em observância ao direito à prévia defesa: 

 

Ocorrência Penalidades que poderão ser aplicadas 

Não assinar o Contrato ou não retirar a Nota 

de Empenho, quando convocada dentro do 

prazo de validade de sua proposta. 

1. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 

período de 2 (dois) anos, e/ou, 

2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado na 

Ata/Contrato, a juízo da Administração. 

Entregar o objeto fora do prazo estabelecido. 

3. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada 

sobre o valor do Material Técnico não fornecido, limitada a 20 

(vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, 

poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. 

Não efetuar a troca do objeto, quando 

notificado. 

4. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 

período de 1 (um) ano, e/ou,  

5. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de 

empenho.  



 

 

 
 

 

Página 7 de 9 
 

Substituir o objeto fora do prazo estabelecido. 

6. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada 

sobre o valor do Material Técnico não substituído, limitada a 20 

(vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, 

poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto.  

Comportar-se de modo inidôneo. 

7. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 

período de 2 (dois) anos, e/ou,  

8. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da 

contratação, a juízo da Administração. 

Fizer declaração falsa.  

9. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 

período de 2 (dois) anos, e/ou, 

10. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da 

contratação, a juízo da Administração 

Apresentar documentação falsa.  

11. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo 

período de 5 (cinco) anos, e/ou,  

12. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota 

de empenho.  

13. Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Cometer fraude fiscal.  

14. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo 

período de 5 (cinco) anos, e/ou,  

15. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota 

de empenho.  

16. Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Deixar de executar qualquer obrigação 

pactuada ou prevista em lei e no Termo de 

Referência, em que não se comine outra 

penalidade.  

17. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada 

sobre o valor do instrumento contratual, limitada a 20 (vinte) 

dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá 

ser considerada inexecução total ou parcial do objeto.  

Inexecução total.  

18. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 

período de 2 (dois) anos, e/ou, 

19. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata. 

Inexecução parcial do objeto.  

20. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de 

Belém pelo período de 1 (um) ano, e/ou, 

21. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

correspondente a parte não executada.  

 

15.2. Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento dos produtos, o 

ÓRGÃO poderá proceder a rescisão unilateral do contrato, hipótese em que a CONTRATADA também se sujeitará às 

sanções administrativas previstas no Termo de Referência;  
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15.3. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo ÓRGÃO ou cobradas diretamente da 

empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta 

cláusula. 

 

15.4. A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no respectivo processo no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas até 03 (três) 

testemunhas. 

 

15.5. Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente fundamentados, e, a 

aceitação da justificativa ficará a critério do ÓRGÃO que deverá examinar a legalidade da conduta da CONTRATADA. 

 

15.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo ÓRGÃO, conforme 

procedimento esboçado no subitem anterior, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas no subitem 15.1. 

 

15.7.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 

SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, a licitante será descredenciada por 

igual período, sem prejuízo das multas previstas no Termo de Referência e nas demais cominações legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA RESCISÃO 

 

16.1. Constituem motivos para a rescisão a inexecução total ou parcial do Contrato, além das hipóteses legalmente previstas 

no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outras disposições legais aplicáveis. 

 

Parágrafo primeiro - A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. Assegura-se ao CONTRATANTE, no caso de rescisão culposa, sem prejuízo 

das sanções cabíveis, os direitos estabelecidos no art. 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Parágrafo segundo - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

Parágrafo terceiro - Quando a rescisão ocorrer com base nos Incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem 

que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, comprovados mediante processo 

administrativo, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pelo fornecimento efetivado prestado em decorrência da a 

execução do Contrato até a data da rescisão. 

Parágrafo quarto - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes 

deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções previstas neste Instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 

 

17.1. A execução do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas Cláusulas Contratuais e pelos 

preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições 

de Direito Privado, na forma do Artigo 54 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com Inciso XII do Artigo 55 do mesmo 

diploma legal e a Lei Federal nº 13.979/2020. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA – DA VIGÊNCIA 

18.1. A vigência do Contrato será de 06 (SEIS) MESES, contados a partir da data de sua assinatura, com eficácia após a 

publicação do seu extrato no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA – DO REGISTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO 

CONTRATO 

19.1. O presente Contrato deverá ser registrado no TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, na data da publicação 

do seu extrato, conforme prescreve o art. 6°, inciso VII da Resolução nº 11.535/2014-TCM c/c a Instrução Normativa Nº 

03/2020/TCMPA, de 15 de abril de 2020. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO 
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20.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no DIÁRIO OFICIAL DO 

MUNICÍPIO, em observância aos prazos legais. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA- PRIMEIRA  – DO FORO 

21.1. As partes elegem o foro da Justiça do Estado do Pará, na cidade de Belém, para dirimir quaisquer dúvidas que 

surgirem na execução do presente Instrumento. 

 

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) 

vias, para todos os fins de direito, sem rasuras ou emendas, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

Belém /PA, ____ de ________ de 2020. 

 

 

 

 

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

 

 

 

SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI 

RODRIGO ALMEIDA COUTINHO 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1.  

NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 

 

 

2.  

NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 
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PARECER Nº 1097/2020-NSAJ/SESMA 
 

PROTOCOLO Nº: 9640/2020-SEGEP 

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS GASOMETRIA 

INTERESSADO (A): DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

ANÁLISE: MINUTA DE CONTRATO. 

 

 

 

 
Sr. Secretário Municipal de Saúde, 

 

 
A análise em questão se refere à Minuta do Contrato nº 300/2020-SESMA a ser 

celebrado com a empresa SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI, para 

aquisição de Insumos de gasometria para atender as unidade de urgência e emergência da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

  I – DOS FATOS  

 

Recebo o processo no estado em que se encontra, via GDOC. 

A minuta do Termo de Contrato sob análise decorre da necessidade de fornecimento 

de INSUMOS E REAGENTES DE GASOMETRIA para as unidades de Urgência e 

Emergência da SESMA. 

Consta Parecer Jurídico nº 797/2020, se manifestando favorável a aquisição das 

máscaras através da dispensa de licitação, nos termos da lei 13.979/2020. 

Consta Parecer nº 1137/2020 do Núcleo de Controle Interno se manifestando pela 

conformidade dos procedimentos administrativos e legais, estando o processo de acordo com 

o determinado pela legislação de licitação; 

Por fim, temos a minuta do Termo de Contrato nº 300/2020-SESMA a ser assinada, para 

análise e parecer deste NSAJ. 
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Após tramitação regular, com todas as informações pertinentes, veio a esta Assessoria 

para análise e emissão de parecer. 

Esta é a síntese dos fatos que vinculam a consulta. 

 

  II – DO DIREITO  

 
Primeiramente, é importante ressaltar que a presente análise, limitar-se-á aos 

aspectos jurídicos da matéria proposta, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, 

econômicos, financeiros e aqueles que exijam o exercício da competência e da 

discricionariedade administrativa a cargo dos setores competentes desta Secretaria. 

 

De início, convém destacar que compete a esta Consultoria Jurídica, nos termos do art. 

38 da Lei nº 8.666/93 prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo 

adentrar em aspectos relativos a conveniência e oportunidade da prática dos atos 

administrativos, que estão reservados a esfera discricionária do Administrador Público 

legalmente competente, tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, 

administrativa e/ou financeira. 

 

À Administração Pública é conferido o poder-dever de garantir o interesse público, 

interesse este, indisponível e oponível ao particular, visando alcançar um bem maior, 

representado pelo interesse de toda a coletividade, atribuindo aos entes governamentais 

prerrogativas e privilégios na realização de contratos com a iniciativa privada e/ou empresa 

pública, como no caso em apreço. 

 

As contratações realizadas pelo Poder Público para contenção do coronavirus estão 

reguladas pela Lei 13.979/2020 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993, que determina a 

inclusão de cláusulas obrigatórias e dentre elas as exorbitantes nos contratos, de modo que 

possa alterar o pacto inicialmente avençado. 

Ultrapassada tais questões preliminares ao se analisar a minuta do contrato faz- se 

imperioso observar os parâmetros estabelecidos no artigo 55 e incisos da Lei 8.666/93 que 

institui as cláusulas necessárias a todo contrato administrativo, senão vejamos: 
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“Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que 

estabeleçam: 

I - o objeto e seus elementos característicos; 

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data- base e 

periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de 

atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações 

e a do efetivo pagamento; 

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de 

entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o 

caso; 

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da 

classificação funcional programática e da categoria econômica; 

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução; VII - 

os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades 

cabíveis e os valores das multas; 

VIII - os casos de rescisão; 

IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei; 

X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para 

conversão, quando for o caso; 

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou 

ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor; 

XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente 

aos casos omissos; 

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução 

do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação. 

 
Assim, constatou-se que as minutas do contrato apresentam cláusulas de qualificação 

das partes, objeto, dotação orçamentária, obrigações da Contratante e da Contratada, 

obrigatoriedade de publicação, todas de acordo com o exigido pela lei 8666/93 de direito 

público. 

As cláusulas relacionas à aferição das exigências habilitatórias previstas no SICAF, 

convém reiterar que as condições de habilitação, para contratações realizadas com base na Lei 

nº 13.979/2020, possuem um regime jurídico peculiar, com a bem-vinda relativização dessas 

exigências burocráticas, notadamente em relação à aquisição de bens para pronta entrega e 

pagamento a vista. 

Quanto à vigência dos contratos restaram estabelecidos entre as partes o prazo de 06 

(seis) meses. 
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Constatou-se ainda a existência das cláusulas que garantem as prerrogativas inerentes 

a celebração dos contratos administrativos, notadamente a alteração e rescisão unilateral, 

fiscalização e aplicação de penalidades por parte da Administração. 

Dessa forma, após análise dos contratos estes atendem as exigências dispostas no art. 

55 da lei nº 8.666/1993 e da Lei 13.979/2020, que determinam quais cláusulas são 

necessárias em todo contrato, de modo que as cláusulas não merecem censura, estando o 

documento contratual em condição de ser assinado, expressando o início de sua vigência, no 

caso a data da sua assinatura. 

 

Vale ressaltar, que depois de firmados os contratos pelas partes e por 02 (duas) 

testemunhas, é indispensável que o mesmo seja publicado resumidamente no DOM, para que 

tenham eficácia, nos justos termos do art. 61, parágrafo único da lei nº 8.666/1993 e junto ao 

TCM, conforme a Instrução Normativa nº 04/2003/TCM/PA. 

 

  III – DA CONCLUSÃO  

 
Diante do exposto, este NSAJ/SESMA, em cumprimento ao Artigo nº 38, 

Parágrafo Único da Lei 8.666/93, MANIFESTA-SE DE FORMA FAVORÁVEL aos termos 

da minuta do contrato nº 300/2020-SESMA, não vislumbrando qualquer óbice jurídico para 

realização dos procedimentos apontados pelo Núcleo de Contratos desta SESMA, em tudo 

observadas as formalidades legais. 

É o Parecer, S.M.J. 

 

Belém, 08 de junho de 2020. 
 

 

  
 

 

CYDIA EMY RIBEIRO 

  

Diretora do Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos – NSAJ/SESMA 

CYDIA EMY 
PEREIRA 
RIBEIRO:36
167851204

Assinado de forma digital 
por CYDIA EMY PEREIRA 
RIBEIRO:36167851204 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, 
ou=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, 
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM 
BRANCO), ou=AR SERAMA, 
cn=CYDIA EMY PEREIRA 
RIBEIRO:36167851204 
Dados: 2020.06.08 09:31:37 
-03'00'
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PARECER Nº 1793/2020 – NCI/SESMA 

INTERESSADO: NÚCLEO DE CONTRATOS. 

FINALIDADE: Manifestação quanto à análise dos Termos da Minuta do Contrato                                                            

nº 300/2020/SESMA. 

DOS FATOS: 

Chegou a este Núcleo de Controle Interno, o Processo Administrativo nº 9640/2020 – 

SESMA, encaminhado pelo NÚCLEO DE CONTRATOS, solicitando análise da minuta do 

instrumento contratual nº 300/2020, a ser celebrado com a empresa SCAN MÉDICA 

INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI.  

DA LEGISLAÇÃO: 

 

Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Lei nº 8.496, de 04 de janeiro de 2006. 

Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 (Normas gerais de Direito Financeiro). 

Lei n° 8.429, de 02 de junho de 1999 (Improbidade Administrativa). 

Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. 

 

DA PRELIMINAR: 

 

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos arts. 31 e 74 da Constituição Federal, 

no art. 15, caput e § 2ª da Lei Orgânica do Município de Belém e no art. 3º, parágrafo único, letra 

“b” e “c” do Decreto nº 74.245 de 14 de fevereiro de 2013, art. 10, parágrafo único e art. 11 da 

Lei nº 8.496, de 04 de janeiro de 2006 e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de 

Controle Interno, referentes ao exercício de controle prévio e concomitante dos atos de gestão, 

cumpre-nos lembrar de que a consulta, sempre que possível, deverá vir instruída com parecer do 

Núcleo de Assessoria Jurídica da secretaria, o que foi anexado no caso concreto, a fim de dar 

subsídios à manifestação deste Núcleo de Controle. Visando a orientação do Administrador 

Público, mencionamos, a seguir, os pontos anotados no curso dos exames que entendemos 

conveniente destacar. 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO: 

 

A análise em tela, quanto aos termos da minuta do instrumento contratual nº 300/2020, a 

ser celebrado com a empresa SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI, ficará 

estritamente dentro dos parâmetros fixados pela Lei nº 8.666/93 e demais aplicadas ao assunto, 

motivo pelo qual, como suporte legal do presente parecer, transcrevemos o seguinte fundamento 

Legal. 
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Lei nº 8.666/93 

   (...) 

“Art. 54.  Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-

se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-

se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e 

as disposições de direito privado. 

§ 1
o
  Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as 

condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os 

direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade 

com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam. 

§ 2
o
  Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de 

licitação devem atender aos termos do ato que os autorizou e da 

respectiva proposta. 

Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que 

estabeleçam: 

I - o objeto e seus elementos característicos; 

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 

periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização 

monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 

pagamento; 

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de 

entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso; 

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da 

classificação funcional programática e da categoria econômica; 

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, 

quando exigidas; 

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades 

cabíveis e os valores das multas; 

VIII - os casos de rescisão; 

IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei; 

X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para 

conversão, quando for o caso; 

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou 

ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor; 

XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente 

aos casos omissos; 

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução 

do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

 
 

DA ANÁLISE: 

 

1 – A minuta do contrato nº 300/2020, a ser celebrado com a empresa SCAN MÉDICA 

INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI, tem fundamento na lei Federal nº 8.666/93 e aos 

termos da proposta vencedora no procedimento de compra direta por dispensa de licitação. Vale 

destacar que a minuta do instrumento contratual têm sua origem da Dispensa de Licitação nº 

046/2020, fundamentado no art. 4º da Lei nº 13.979/2020 
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2 – Conforme análise nos autos observou-se que a minuta do contrato foi aprovada pela 

Assessoria Jurídica da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA, conforme parecer 

NSAJ N° 1097/2020, nos termos do Parágrafo Único do art. 38, da Lei Federal nº 8.666/93. 

3 – Diante da análise da Minuta do Contrato, foi constatado que as cláusulas atendem as 

exigências do art. 55 da Lei nº 8.666/93, tais sejam: da vinculação ao edital– cláusula primeira; 

da aprovação da minuta – cláusula segunda; do objeto do – cláusula terceira; do fornecimento – 

cláusula quarta; da manutenção pela contratada das condições de habilitação – cláusula quinta; 

das obrigações da contratante – cláusula sexta; obrigações da contratada – cláusula sétima; da 

fiscalização – cláusula oitava; do pagamento – cláusula nona; da atestação da nota fiscal/fatura – 

cláusula décima; da dotação orçamentária – cláusula décima primeira; do preço – cláusula décima 

segunda; da alteração do contrato – cláusula décima terceira; das sanções administrativas – 

cláusula décima quarta; da rescisão – cláusula décima quinta; dos casos omissos – cláusula 

décima sexta; da vigência – cláusula décima sétima; do registro no Tribunal de Contas do 

Município do contrato – cláusula décima oitava; da publicação – cláusula décima nona; e do foro 

– cláusula vigésima. 

4 - Identificamos um erro formal na sequencia numérica das clausulas contratuais a partir 

da leitura “CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO”, deverá ser corrigido para “Clausula 

Terceira” e as demais sejam seguidas na sequencia crescente; 

5 – Foi constatada nos autos a indicação, pelo Fundo Municipal de Saúde, da existência 

de dotação orçamentária disponível para cobrir as despesas quanto à AQUISIÇÃO 

EMERGENCIAL PARA AS UPAS E HOSPITAIS DE INSUMOS E REAGENTES DE 

GASOMETRIA 

6 – Vale destacar que não foram localizados nos autos documentos de regularidade fiscal 

e trabalhista, dentre elas a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Municipais, em obediência ao 

que dispõe o DECRETO Nº 95.571-PMB, 03 de fevereiro de 2020. Portanto, necessitam ser 

juntados nos autos: 

DECRETO Nº 95.571 - PMB, 03 DE FEVEREIRO DE 2020. 

“Art. 3º - Ficam estabelecidas as seguintes medidas administrativas para 

racionalização, controle orçamentário e financeiro das despesas classificadas no 

Grupo de Despesa “Outras Despesas Correntes”: 

(...) 

III – Condicionar o pagamento de credores à apresentação de todas as certidões 

negativas de débitos municipais (mobiliária e Imobiliária) estaduais e federais, se 

o for o caso, de quaisquer naturezas, ficando o Gestor responsável em cumprir 
essa obrigação;” 

7 – Diante da análise dos documentos acostados nos autos, este Núcleo de Controle 

Interno tem a concluir: 
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CONCLUSÃO: 

No transcorrer dos trabalhos de análise do Processo em referência, conclui-se, 

sinteticamente, que a minuta do contrato nº 300/2020, a ser celebrado com a empresa SCAN 

MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI, ENCONTRA AMPARO LEGAL. 

Para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Para, nos 

termos do §1º, do art. 11, da Resolução nº 11.410/TCM, de 25 de fevereiro de 2014, face à 

correta aplicação dos ditames da Lei nº 8.666/93, considerando que fora analisado integralmente 

o referido processo, pelo que declaramos que o processo encontra-se EM CONFORMIDADE, 

revestido de todas as formalidades legais, na fase interna, de habilitação, julgamento e 

publicidade, portanto o Contrato nº 300/2020, encontram-se aptos a serem celebrados e a gerarem 

despesas para a municipalidade, com a RESSALVA apresentada na manifestação: 

MANIFESTA-SE: 

a) Para que seja corrigido a seqüência numérica nas clausulas da minuta contratual; 

b) Pela apresentação das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista atualizadas da 

empresa a ser contratada. 

c) Após, atendidos os itens anteriores, nos manifestamos pela celebração do Contrato                                                                               

nº. 300/2020, a ser celebrado com a empresa SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS 

CIENTÍFICOS EIRELI; 

d) Pela publicação do Extrato do Contrato no Diário Oficial do Município, para que tenha 

eficácia, nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93. 

É o nosso parecer salvo melhor entendimento. 

Belém/PA, 16 de junho de 2020.  

ANNA CAROLINA SILVA MOREIRA 

Assessor Superior – NCI/SESMA 

 

De acordo. À elevada apreciação Superior 

 

ÉDER DE JESUS FERREIRA CARDOSO 

Coordenador do Núcleo de Controle Interno – NCI/SESMA 

  

EDER DE 
JESUS 
FERREIRA 
CARDOSO:8
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DESPACHO 
 
Acolho a manifestação do Núcleo de Controle Interno nº 1793/2020 NCI/SESMA 

para aprovar o termo da minuta do contrato nº 300/2020 a ser celebrado com a empresa SCAN 
MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI; 

 
Ao Núcleo de Contratos para as providências cabíveis, conforme parecer do NCI. 
 
 
Belém, 16 de junho de 2020. 

 
 
 
 

Sérgio de Amorim Figueiredo 
Secretário Municipal de Saúde  
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CONTRATO Nº 300/2020 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

BELÉM DO PARÁ, REPRESENTADO PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA E A EMPRESA 

SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI 

 

O MUNICÍPIO DE BELÉM, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA, com sede na Av. 

Governador José Malcher, 2821 (entre Av. Almirante Barroso e Av. José Bonifácio), bairro: São Brás, CEP: 66.090-100, 

Belém/PA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.917.818/0001-12, neste ato representado por seu representante legal, Sr. 

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO, brasileiro, casado, Bacharel em Administração Pública e Empresarial, portador 

do RG nº 2472473 – SSP/PA e inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF nº 243.372.262-49, residente e domiciliado nesta 

capital, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS 

CIENTÍFICOS EIRELI, inscrita no CNPJ n° 04.964.379/0001-00, com sede  na Estrada do Campo Limpo, nº 354, Conj. 

2020, Bairro: Vila Prel, São Paulo/SP, CEP: 05777-000, telefone: (11) 5816-6241, e-mail: scanmedica@yahoo.com.br, 

doravante denominada CONTRATADA e neste ato representada por seu Sr. RODRIGO ALMEIDA COUTINHO, RG nº 

114429715 – SSP/RJ, CPF nº 079.286.867-67, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente 

CONTRATO Nº 300/2020, com fundamento na Lei Federal nº 13.979/2020 c/c a  Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, 

bem como o Decreto nº 95.571-PMB, 03 de fevereiro de 2020, resultante da Dispensa de Licitação nº 046/2020, consoante 

o processo nº 9640/2020-SESMA,  mediante as cláusulas e condições que reciprocamente se outorgam e se obrigam: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1. O presente Contrato é celebrado em conformidade com o disposto no art. 4º da Lei nº 13.979/2020, bem como na Lei 

nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, resultante da  Dispensa de Licitação nº 046/2020.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA APROVAÇÃO DA MINUTA 

2.1   A minuta deste Contrato foi aprovada pela Assessoria Jurídica da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 

SESMA, conforme PARECER NSAJ N° 1097/2020, nos termos do Parágrafo Único do art. 38, da Lei Federal nº 8.666/93 

e inciso X, do art. 10, do Decreto Municipal nº 47.429/05. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 

 

3.1 O presente Contrato tem como objeto a “AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA AS UPAS E HOSPITAIS DE 

INSUMOS E REAGENTES DE GASOMETRIA”, consoante com o quadro que segue: 

 

ITEM 

Especificação Clara e Detalhada do Material 

Técnico ofertado, e ainda informação de: 

Marca, Fabricante, País de Procedência, nº 

Registro e Garantia/Validade. 

UNID. QUANT. 

VALOR 

UNITÁRIO 

 

VALOR 

TOTAL 

 

1 

SOLUÇÃO RINSE 600 ml Radiometer, 

S4980 (944-132) “APRESENTAÇÃO 

FRASCO COM 600 ML". 

UND 672 R$ 1.890,00 R$ 1.270.080,00 

2 

SOLUÇÃO LIMPEZA, 175 ml, Radiometer 

S8370 (944-126),  "APRESENTAÇÃO EM 

FRASCO DE 175 ML" 

UND 84 R$ 2.020,00 R$ 169.680,00 
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3 

SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 1,200 ml, 

Radiometer S1820 (944-128), 

“APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 200 

ML"slpm; -,+ 160 mbar; 0 a 50ºc; 0 a 100%, 

características 

UND 140 R$ 2.410,00 R$ 337.400,00 

4 

SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 2, 200 ml, 

Radiometer S1830 (944-129), 

“APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 200 

ML" 

UND 70 R$ 2.430,00 R$ 170.100,00 

5 PAPEL TERMOSENSÍVEL (984-070). 

 

UND 

 

 

420 

 
R$ 100,00 R$ 42.000,00 

6 

SOLUÇÃO REMOVEDORA DE 

PROTEÍNA, Radiometer S5362 (943-906), 

APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE100 

ML. 

UND 21 R$ 1.890,00 R$ 39.690,00 

 

VALOR TOTAL DO CONTRATO  

 

R$ 2.028.950,00 

VALOR TOTAL POR EXTENSO: Dois milhões, vinte e oito mil, novecentos e cinquenta reais 

 

3.2 Passam a fazer parte integrante deste Contrato, sob a forma de anexos, como se nele fossem transcritos, os seguintes 

documentos: 

 

 3.1.1 Termo de Referência e Proposta de Preços. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO 

 

4.1 Os objetos serão ENTREGUES conforme abaixo: 

 

a) Local da Entrega: Almoxarifado Central – Rua: Travessa Timbó nº 2303, Bairro:  Marco, Belém-PA - Horário 

de 08h às 17h, de 2ª a 6ª-feira, após prévio agendamento através dos telefones: (91) 3246-3889 e (91) 3246-3062 

 

b) Prazo de Entrega: IMEDIATO, após a emissão da Nota Fiscal.  

 

4.2 O recebimento e a aceitação dos Materiais estarão condicionados após avaliação pelo responsável, sendo atestados, 

mediante avaliação técnica favorável. 

 

4.3 O recebimento dos Materiais estarão condicionados à observância de suas descrições técnicas, cabendo à verificação 

pelo CONTRATANTE. 

 

4.4 No ato da entrega, os Materiais, não poderá conter prazo de validade “INFERIOR A 75% (SETENTA E CINCO 

POR CENTO)” da validade total do material ofertado. 

 

4.5 Os Materiais deverão obedecer as normas divulgadas pela AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA (ANVISA), com as edições mais recentes, de acordo com o exigido nas especificações técnicas do Termo de 

Referência, no que couber. 
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4.6 Não serão aceitos produtos diferentes dos especificados no Termo de Referência, fora dos prazos mínimos 

estipulados, em mau estado de conservação, de qualidade inferior, com a embalagem danificada ou com os lacres de 

segurança (para aqueles produtos que houver) rompidos. 

 

4.7 Caso, durante o prazo de garantia, seja constatado quaisquer defeitos ou divergências nas características dos produtos, 

o CONTRATANTE, comunicará o fato, por escrito, a CONTRATADA, sendo de até 5 (cinco) dias úteis o prazo para 

correção dos defeitos e/ou troca do produto, contadas a partir da solicitação efetuada, sem qualquer ônus à Administração 

Pública. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA MANUTENÇÃO PELA CONTRATADA DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: 

 

5.1 Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante a vigência contratual, todas as condições demonstradas para 

habilitação na Dispensa efetuada, de modo a garantir o cumprimento das obrigações assumidas, e, deverá atualizar os 

documentos cuja validade expire durante a vigência contratual, bem como garantir o cumprimento das obrigações assumidas. 

 

5.2 Previamente à emissão da Nota de Empenho, à contratação e ao pagamento, o Órgão CONTRATANTE deverá 

realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão 

ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

 

5.3 A CONTRATADA deverá ser informada sempre que houver alteração do Contrato Social da Empresa, através do 

envio de cópia do contrato atualizado. 

 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

6.1 São obrigações da CONTRATANTE, além das contidas no Termo de Referência: 

 

  6.1.1 Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações; 

  6.1.2 Rejeitar os Materiais Técnicos cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos 

requisitos mínimos constantes no Termo de Referência; 

  6.1.3 Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal (ais)/ Fatura(s) da CONTRATADA, após a efetiva 

entrega dos Materiais Técnicos, observando ainda as condições estabelecidas no Termo de Referência; 

  6.1.4 Notificar a empresa CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constantes em cada um dos itens que compõem o objeto deste Termo de Referência para que sejam adotadas as medidas 

corretivas necessárias; 

  6.1.5 Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou substituições dos 

Materiais Técnicos que compõem o objeto do Termo de Referência; 

   6.1.6 Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a serem solicitados pelos técnicos da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1 São deveres da CONTRATADA, além das contidas no Termo de Referência: 

 

7.1.1 Cumprir com o objeto em conformidade com o detalhamento expresso no Termo de Referência, e observadas as 

normas constantes deste instrumento; 

 

7.1.2 Colocar à disposição da SESMA/PMB, os meios necessários à comprovação da qualidade dos produtos, 

permitindo a verificação das especificações em conformidade com o descrito no Anexo II; 
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7.1.3 Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que 

incidam ou venham a incidir sobre o objeto do Termo de Referência; 

 

7.1.4 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas; 

 

7.1.5 Fornecer os produtos novos, de primeiro uso e que estejam na linha de produção atual do fabricante, e em perfeitas 

condições de uso, conforme as propostas apresentadas e especificações; 

 

7.1.6 Fornecer todos os certificados e declarações exigidas pelo Ministério da Saúde e ANVISA, referentes a cada um 

dos itens que compõem o objeto deste Termo, no que couber; 

 

7.1.7 Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) produto(s), objeto da licitação, dentro dos padrões de certificação de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor; 

 

7.1.8 Responsabilizar-se pela indenização, em valor compatível com os dos produtos transportados, em virtude de danos, 

avarias e roubos que lhes venham a ser causados, ainda que decorrente de acidentes de trânsitos, intempéries, 

roubos, furtos ou outras razões; 

 

7.1.9 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor indicado pela CONTRATANTE para 

acompanhamento do objeto em questão, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo 

às reclamações formuladas; 

 

7.1.10 A CONTRATADA deverá manter as condições de habilitação estabelecidas no Termo de Referência durante toda 

a vigência do contrato; 

 

7.1.11 A CONTRATADA é obrigada a fornecer o objeto pelo preço registrado durante todo o prazo de vigência da Ata 

de Registro de Preços; 

 

Na ocasião da assinatura do CONTRATO, a CONTRATADA deverá dispor de “CERTIFICAÇÃO 

DIGITAL”, nos termos da Resolução n° 11.536/2014 - TCM. 

 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

9.1. O objeto desta Dispensa será recebido por servidor designado ou comissão, na forma do art. 15, §8º, da Lei Federal nº 

8.666/93, nos prazos e nos termos estabelecidos no referido Termo de Referência, sendo atestados, mediante termo 

circunstanciado, e serão recebidos: 

a) Provisoriamente: no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade do objeto, com as 

especificações contidas no Termo de Referência, mediante a emissão do Termo de Recebimento Provisório; 

b) Definitivamente: no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da assinatura do Termo de 

Recebimento Provisório e após a verificação de sua compatibilidade com as especificações do objeto desta licitação, 

mediante a emissão de Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes. 

 

9.2. O recebimento definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da CONTRATADA. 

 

9.3. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que não esteja de acordo com as 

exigências, ou aquele que não seja comprovadamente de boa qualidade, bem como determinar prazo para substituição do 

produto eventualmente fora de especificação. 

 

 

9.3.1. Os Materiais Técnicos entregues em desacordo com o especificado neste instrumento convocatório e na 

proposta da CONTRATADA serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a 

CONTRATADA a repará-los ou substituí-los (por completo) no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, sem 

prejuízo das sanções cabíveis. 
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9.4.    Conforme artigo 67, da Lei nº 8.666/93, a execução dos serviços contratados serão objeto de acompanhamento, 

controle, fiscalização e avaliação pelo servidor  João Sérgio Bogéa Silva, matricula nº 0428167-20, devendo indicar 

formalmente seu (a) substituto nos impedimentos 

 

 

 

CLÁUSULA DECIMA – DO PAGAMENTO 

 

10.1.    O preço ajustado será total, fixo e definitivo, expresso em moeda corrente do país. 

 

10.2.    O pagamento poderá ser antecipado, mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal), bem como 

comprovação da execução de parte ou etapa do objeto ora contratado, nos termos do que dispõe a Medida 

Provisória nº 961, de 06 de maio de 2020.   
 

10.3. O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por meio de ordem bancária junto à agência bancária 

indicada na declaração fornecida pelo vencedor da proposta, contados da emissão da NF dos produtos e mediante a 

apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis;  

 

10.4. Será procedida consulta “On-Line” junto ao SICAF e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT antes de 

cada pagamento a ser efetuado a CONTRATADA, para verificação das condições exigidas na contratação, cujos 

resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. Caso fique constatado o vencimento das guias de 

recolhimento do FGTS e da Previdência Social, a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo constante da 

solicitação feita pela Administração, a sua regularização. 

 

10.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão 

devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados 

diariamente em regime de juros simples. 

 

10.6. No caso de eventual atraso de pagamento por culpa comprovada da CONTRATANTE, o valor devido deverá ser 

acrescido de multa de atualização monetária financeira, apurados entre a data de vencimento da Nota Fiscal e a do 

efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por 

cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

 

 

 

I = (TX / 100) / 365 

EM = I x N x VP 

Onde: 

I = Índice de Atualização Financeira 

TX = Percentual da Taxa de Juros de Mora Anual – 6% / Ano 

VP = Valor da Parcela em atraso 

EM = Encargos Moratórios 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento 

 

10.7.   Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA, em favor da CONTRATADA. Caso esse valor seja superior ao crédito 

eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

 

10.8. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 

(trinta) dias reiniciar-se-á a contar da respectiva reapresentação. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/ FATURA 

 

11.1. Caberá ao titular do ÓRGÃO, ou servidor expressamente designado, a atestação das Notas Fiscais, Faturas e Recibos, 

objeto desta licitação, para efeito de pagamento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

12.1. Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações por parte da Administração estão assegurados 

na seguinte funcional: 

Funcional Programática: 2.09.22.10.302.0001.2003 

Fonte de Recurso: 1214010100 

Elemento de Despesa: 44.90.52 

 

12.2. As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou 

apostilamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DO PREÇO 

 

13.1. O valor do contrato é de  R$ 2.028.950,00 (Dois milhões, vinte e oito mil, novecentos e cinquenta reais).  

 

13.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, 

inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 

administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

13.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 4º-I da Lei Federal nº 13.979/2020: 

 

13.1.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 

ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato. 
 

13.2    A CONTRATANTE poderá solicitar modificações, acréscimos ou reduções no fornecimento dos produtos, objeto 

deste contrato, desde que as mesmas sejam consideradas viáveis. 

 

13.3 Se tais modificações ou alterações repercutirem no preço pactuado na Cláusula Décima Terceira ou no prazo da 

execução do contrato serão acordados ajustes apropriados, que deverão ser formalizados, através do Termo Aditivo, 

obedecendo ao prazo de convocação estipulado pela Administração, consoante o Art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

15.1. A CONTRATADA que, apresentar documentação falsa, não assinar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou 

frustrar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito 

às seguintes penalidades, segundo a extensão da falta cometida, em observância ao direito à prévia defesa: 

 

Ocorrência Penalidades que poderão ser aplicadas 

Não assinar o Contrato ou não retirar a Nota 

de Empenho, quando convocada dentro do 

prazo de validade de sua proposta. 

1. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 

período de 2 (dois) anos, e/ou, 

2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado na 

Ata/Contrato, a juízo da Administração. 

Entregar o objeto fora do prazo estabelecido. 

3. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada 

sobre o valor do Material Técnico não fornecido, limitada a 20 

(vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, 

poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. 
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Não efetuar a troca do objeto, quando 

notificado. 

4. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 

período de 1 (um) ano, e/ou,  

5. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de 

empenho.  

Substituir o objeto fora do prazo estabelecido. 

6. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada 

sobre o valor do Material Técnico não substituído, limitada a 20 

(vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, 

poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto.  

Comportar-se de modo inidôneo. 

7. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 

período de 2 (dois) anos, e/ou,  

8. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da 

contratação, a juízo da Administração. 

Fizer declaração falsa.  

9. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 

período de 2 (dois) anos, e/ou, 

10. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da 

contratação, a juízo da Administração 

Apresentar documentação falsa.  

11. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo 

período de 5 (cinco) anos, e/ou,  

12. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota 

de empenho.  

13. Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Cometer fraude fiscal.  

14. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo 

período de 5 (cinco) anos, e/ou,  

15. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota 

de empenho.  

16. Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Deixar de executar qualquer obrigação 

pactuada ou prevista em lei e no Termo de 

Referência, em que não se comine outra 

penalidade.  

17. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada 

sobre o valor do instrumento contratual, limitada a 20 (vinte) 

dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá 

ser considerada inexecução total ou parcial do objeto.  

Inexecução total.  

18. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 

período de 2 (dois) anos, e/ou, 

19. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata. 
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Inexecução parcial do objeto.  

20. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de 

Belém pelo período de 1 (um) ano, e/ou, 

21. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

correspondente a parte não executada.  

 

15.2. Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento dos produtos, o 

ÓRGÃO poderá proceder a rescisão unilateral do contrato, hipótese em que a CONTRATADA também se sujeitará às 

sanções administrativas previstas no Termo de Referência;  

 

15.3. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo ÓRGÃO ou cobradas diretamente da 

empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta 

cláusula. 

 

15.4. A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no respectivo processo no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas até 03 (três) 

testemunhas. 

 

15.5. Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente fundamentados, e, a 

aceitação da justificativa ficará a critério do ÓRGÃO que deverá examinar a legalidade da conduta da CONTRATADA. 

 

15.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo ÓRGÃO, conforme 

procedimento esboçado no subitem anterior, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas no subitem 15.1. 

 

15.7.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 

SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, a licitante será descredenciada por 

igual período, sem prejuízo das multas previstas no Termo de Referência e nas demais cominações legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA RESCISÃO 

 

16.1. Constituem motivos para a rescisão a inexecução total ou parcial do Contrato, além das hipóteses legalmente previstas 

no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outras disposições legais aplicáveis. 

 

Parágrafo primeiro - A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. Assegura-se ao CONTRATANTE, no caso de rescisão culposa, sem prejuízo 

das sanções cabíveis, os direitos estabelecidos no art. 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Parágrafo segundo - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

Parágrafo terceiro - Quando a rescisão ocorrer com base nos Incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem 

que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, comprovados mediante processo 

administrativo, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pelo fornecimento efetivado prestado em decorrência da a 

execução do Contrato até a data da rescisão. 

Parágrafo quarto - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes 

deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções previstas neste Instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 

 

17.1. A execução do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas Cláusulas Contratuais e pelos 

preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições 

de Direito Privado, na forma do Artigo 54 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com Inciso XII do Artigo 55 do mesmo 

diploma legal e a Lei Federal nº 13.979/2020. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA – DA VIGÊNCIA 
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18.1. A vigência do Contrato será de 06 (SEIS) MESES, contados a partir da data de sua assinatura, com eficácia após a 

publicação do seu extrato no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA – DO REGISTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO 

CONTRATO 

19.1. O presente Contrato deverá ser registrado no TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, na data da publicação 

do seu extrato, conforme prescreve o art. 6°, inciso VII da Resolução nº 11.535/2014-TCM c/c a Instrução Normativa Nº 

03/2020/TCMPA, de 15 de abril de 2020. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO 

20.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no DIÁRIO OFICIAL DO 

MUNICÍPIO, em observância aos prazos legais. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA- PRIMEIRA  – DO FORO 

21.1. As partes elegem o foro da Justiça do Estado do Pará, na cidade de Belém, para dirimir quaisquer dúvidas que 

surgirem na execução do presente Instrumento. 

 

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) 

vias, para todos os fins de direito, sem rasuras ou emendas, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

Belém/PA, 18 de Junho de 2020. 

 

 

 

 

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

 

 

 

SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI 

RODRIGO ALMEIDA COUTINHO 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1.  

NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 

 

 

2.  

NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 

 

 

RODRIGO ALMEIDA 
COUTINHO:07928686767

Assinado de forma digital por RODRIGO 
ALMEIDA COUTINHO:07928686767 
Dados: 2020.06.18 15:18:16 -03'00'

SERGIO DE AMORIM 
FIGUEIREDO:243372
26249

Assinado de forma digital por SERGIO DE AMORIM 
FIGUEIREDO:24337226249 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM 
BRANCO), ou=AR SERAMA, cn=SERGIO DE 
AMORIM FIGUEIREDO:24337226249 
Dados: 2020.06.19 10:52:41 -03'00'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

CNPJ: 05.055.009.0001-13

PRACA, DOM PEDRO II, Nº 1 - CIDADE VELHA BELEM - PA

 - 

2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

011891IDENTIFICAÇÃO:CONTRATO Nº: 300 / 2020

Tipo do Contrato: 3 - Compras

Razão Social : 

Nome Fantasia :

Endereço :

Bairro :

CEP :

CNPJ/CPF :

05777000

VILA PREL

SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI

04964379000100

ESTRADA DO CAMPO LIMPO,354

SAO PAULO-SP

Nenhuma Conta Corrente Encontrada

18/06/2020  2028950,00 Valor:Fim: 18/12/2020Data do Contrato:

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA AS UPAS E HOSPITAIS DE INSUMOS E REAGENTES DE GASOMETRIAObjeto do Contrato:

Inicio: 18/06/2020

Processo Licitatório: Assinatura: 18/06/2020Processo de Dispensa Nº 46/2020 Publicação: 

Responsáveis pelo Contrato

Nenhum Responsável Encontrado

Assinaturas no Contrato

Nenhuma Assinatura Encontrada

Dotações

Funcional Natureza Despesa Descrição Fonte

2.09.22.10.302.0001.2003 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1214010100

Inexecuções

Nenhuma Inexecução Encontrada

Contas Extra Orçamentárias

Nenhuma Conta Contábil Encontrada

Atos Contratuais / Apostilamento - Periodo:  Até: 

Nenhum Aditivo Encontrado

Despesas Relacionadas no Contrato - Periodo:  Até: 

Nenhuma Despesa Relacionada

Nat.Despesa FonteDotaçãoDt. Despesa Vlr.PagoVlr.Consig.Vlr.Liquid.Vlr.EmpenhadoEmpenho Tipo

Estornos:

Totais:

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato

Nenhuma RMS Relacionada

Valor Contrato:

Total  Aditivos:

Total Contrato:

Total Empenhado:

Saldo à Empenhar:

Total Empenhado:

Total Pago:

Total Consignado:

Total Liquidado:

 2.028.950,00

 0,00

 2.028.950,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Total Inexecução:  0,00

 2.028.950,00Saldo à Pagar:

 2.028.950,00

Total Anulação:  0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO
EXTRATO DE TERMO ADTIVO

2º TERMO ADITIVO DOS CONTRATOS DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 003/2018 -
CPL/PMB/ADM. Abaixo relacionados. Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA
COMUM, ÓLEO diesel comum e óleo diesel s10), destinados a Prefeitura Municipal de
Baião, suas Secretarias e os Fundos Municipais de Educação, Saúde, Assistência Social e
Meio Ambiente. Prorrogação do prazo vigência dos contratos (Contrato nº 003.6/2018-
CPL/PMB/ADM; Contrato nº 003.7/2018-CPL/PMB/ADM/SEMED; Contrato nº 003.8/2018-
CPL/PMB/ADM/ASSIST. SOCIAL; Contrato nº 003.9/2018-CPL/PMB/ADM/SAÚDE e Contrato
nº 003.10/2018-CPL/PMB/ADM/FMMAB); Fica prorrogado o prazo de vigência dos
contratos acima citados com termino contratual no dia 17/06/2020, ficando a nova
vigência de 17/06/2020 até 31/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO Nº 19/2020

Pregão nº 00019/2020; Às 12:57 horas do dia 13 de abril de 2020, após analisado
o resultado do Pregão nº 00019/2020, referente ao Processo nº 9-019/2020, o
pregoeiro, Sr(a) Thais Silva Quaresma, ADJUDICA aos licitantes vencedores os
respectivos itens, conforme indicado a seguir: Item: 1 Descrição: Reboque (Trailer) -
Transporte Explosivo. Descrição Complementar: Reboque Tipo Trailer Adaptado Para

Biblioteca Itinerante. 1. Dimensão aproximada: comprimento total de 5,50m;
cumprimento da carroceria de 4,00m; largura da carroceria de 2,50; e altura interna
de 1,90m (mínimo). 2. CHASSI: Em aço carbono dobrado a frio, montado sobre
gabarito, soldados através do processo MIG, com quatro sapatas de apoio, munheca
de engate semiautomática para acoplamento em esfera de 50mm, bequilha de
nivelamento regulável com roda giratória, parachoque traseiro, todos com
tratamento antioxidante. 3. SUSPENSÃO: Dois eixos de torção quatro duas rodas
com pneus de 6 lonas (Pneu aprovado pelo Denatran). 4. FREIO: freio a lona,
acionado pela inércia nas 04 rodas, com alavanca para acionamento do freio de
estacionamento e dispositivo de desligamento para manobras em ré. 5.
CARROCERIA. 5.1 Estrutura: estrutura em tubos de aço carbono galvanizado,
montado sobre gabaritos, soldados através do processo MIG. 5.2 Revestimento
Interno. Assoalho em compensado NAVAL de 20mm, com tratamento anti-mofo,
revestido em piso decorflex. Laterais, frente, traseira e teto revestidos em laminado
de fibra de vidro branco brilhante com isolamento termo-acustico com isopor
expandido). Adjudicado para: Alfa Trailers Veiculos - Eireli, pelo melhor lance de R$
56.000,0000. Item: 2 Descrição: ENCICLOPÉDIA. Descrição Complementar: Acervo
Bibliográfico Livros: Publicações nacionais ou estrangeiras, disponível no mercado
interno, referentes as diversas classe assunto: História em quadrinhos, Literatura
Infanto-juvenil, Literatura Infantil, Filosofia, Religião, Ciências sociais, Filologia,
Ciências naturais, Ciências aplicadas, Artes, Literatura brasileira, Literatura
estrangeira em português, História e Geografia. Situação: Cancelado no julgamento
- Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma empresa cumpriu com item 4.2
do edital, com isso o item vai ser fracassado e licitado em outra oportunidade -
Item: 3 - Descrição: Cadeira Escritório - Descrição Complementar: Cadeira Escritório,
Material Estrutura Tubo Metálico, Material Revestimento Assento e Encosto Courino,
Material Encosto Madeira e Espuma Injetada, Material Assento Madeira e Espuma
Injetada, Tipo - Base Giratória Com 5 Rodízios, Tipo Encosto Alto, Apoio Braço Com
Braços, Cor Azul, Tipo Sistema Regulagem. Vertical A Gás, Características Adicionais
Tipo Secretaria, Cor Estrutura Azul - Adjudicado para: R. Cardoso Dias , pelo melhor
lance de R$ 609,0000. Item: 4 - Descrição: Conjunto Escolar - Descrição
Complementar: Conjunto Escolar, Componentes 1 Mesa e 4 Cadeiras, Material
Madeira e Aço, Tamanho CJC - 01, Material Tampo MDF, Tratamento Superficial
Estrutura Antiferruginoso e Pintura em Epóxi-Pó, Características - Adicionais Cadeiras
Comassento E Encosto Em Polipropileno, Revestimento Tampo Laminado
Melamínico, Cor Variada Adjudicado para: R. Cardoso Dias, pelo melhor lance de R$
386,0000. Item: 5 Descrição: Módulo de Trabalho Descrição Complementar: Módulo
De Trabalho, Material Madeira Mdf, Dimensões Mesa Escritório 1,80 X 0,75 X 0,74
M, Número Gavetas Mesa Escritório 3 Un, Dimensões Conexão 0,75 X 0,74 M,
Dimensões Mesa Microcomputador 1,00 X 0,75 X 0,74 M, Características Adicionais
Mesa Computador Com Porta-Teclado Retrátil/ Mesa, Revestimento Laminado
Melamínico, Tipo Conexão Mesas Angular Arredondada de 90°, Composição mesa
Base, Conexão E Mesa P/Microcomputador Adjudicado Para: R. Cardoso Dias , Pelo
Melhor Lance De R$ 348,0000. Item: 6 Descrição: Microcomputador Descrição
Complementar: Microcomputador, Memória Ram 5 A 8 Gb, Núcleos Por Processador
5 A 8, Armazenamento HDD Até 500 Gb, Armazenamento Ssd 32 A 100, Monitor 21
a 29 Pol, Componentes Adicionais Com Teclado E Mouse, Sistema Operacional
Proprietário, Garantia ON Site Superior a 36 Meses Adjudicado Para: R. Cardoso Dias
, Pelo Melhor Lance De R$ 1.748,0000. Item: 7 - Descrição: Impressora
Multifuncional Descrição Complementar: Impressora Multifuncional, Tipo Impressão
Laser, Resolução Impressão 600 X 600dpi, Tensão Alimentação Bivolt V, Velocidade
Impressão Preto E Branco 28 PPM, Velocidade Impressão Colorida 28 PPM,
Resolução Scanner 600 X 600 DPI, Características Adicionais Duplex Automatico,
Digitalização Para E-Mail, Conectividade USB 2.0 Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000,
Wifi, Capacidade Mínima Bandeja 250 Fl, Capacidade Memória 256 Mb - Adjudicado
Para: R. Cardoso Dias , Pelo Melhor Lance De R$ 1.055,0000. Item: 8 Descrição:
Estabilizador Tensão Descrição Complementar: Estabilizador Tensão, Tensão
Alimentação Entrada Bivolt V, Características Adicionais Proteção Contra Sobretensão
E Sobrecarga/Filtro D E, Tipo Nobreak Senoidal, Quantidade Tomadas Saída 4,
Tensão Saída 115 V, Capacidade Nominal 1.200 Kva, Bateria Selada - Adjudicado
Para: R. Cardoso Dias , Pelo Melhor Lance De R$ 857,5500. Item: 9 Descrição:
Barraca Acampamento Descrição Complementar: Tenda Gazebo: sanfonada
(Articulada), piramidal, de estrutura metálica em alumínio e juntas plásticas de alta
resistência. Tipo reta. Cobertura de barraca confeccionada em lona nylon 600 (100%
poliéster) impermeável e revestimento interno em Silver Coating. Medidas
aproximadas do teto e da base: 3m x 3m. Altura aproximada de 2,5m. Sistema de
escoamento de água nas laterais, com sacola (bolsa) para transporte e kit (estacas)
fixação. Com abertura no topo que melhora e fluxo de ar e diminui o calor. Fator
de proteção solar de aproximadamente 60 (FPS). Peso aproximado de 10kg.
Situação: Cancelado no julgamento Item cancelado no julgamento 13/04/2020
12:19:41 Item cancelado no julgamento. Motivo: item fracassado Item: 10 Descrição:
Jogo / Brinquedo Pedagógico Descrição Complementar: Brinquedoteca:
brinquedoteca basica, com brinquedos e produtos diversos para estimular a
imaginacao, criatividade e aprendizagem das criancas e incrementar suas
brincadeiras. Fabricado com mate ria-prima de alta qualidade, acompanha: cantinho
de leitura; teatro da hora; tapete numerais e quantidades com borda; mesa com 4
cadeiras; prateleira colorida; mapa; fantoche; pequeno engenheiro; tangram e.v.a.;
domino ; memoria; quebra cabeca m.d.f; dado pequeno; loto leitura e.v.a.; numerais
e quantidades; fazendo calculos; jogo de xadrez e damas; alfabeto movel; jogo de
trilha; abaco aberto; rola-rola mini indicado para criancas a partir de 4 anos de
idade. certificacao do inmetro. peso: 50 kg e medidas da embalagem: 1,10x1,80x0,90
- (axlxp). Garantia de 3 meses. Adjudicado para: Dirceu Longo & Cia Ltda, pelo
melhor lance de R$ 1.625,5800. Item: 11 Descrição: Tatame Descrição
Complementar: Tatame, Material E.V.A., Comprimento Placa 100 CM, Largura Placa
100 Cm, Espessura Placa 20 Mm, Características Adicionais Antiderrapante, Película
Texturizada E Siliconada, Cor Variada Situação: Cancelado no julgamento Item
cancelado no julgamento. Motivo: Por só ter uma empresa e a mesma não
conseguir chegar no valor máximo aceitável,

Barcarena-PA, 19 de junho de 2020
THAIS SILVA QUARESMA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL DO

PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEGEP
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46/2020

Processo GDOC Nº 9640/2020 - SESMA
AUTORIZO e RATIFICO a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo

objeto é AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA AS UPAS E HOSPITAIS DE INSUMOS E REAGENTES
DE GASOMETRIA, junto ao fornecedor SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI,
inscrita no CNPJ nº 04.964.379/0001-00 no valor de R$ 2.028.950,00 (Dois milhões, vinte e
oito mil, novecentos e cinquenta reais), com amparo no parecer do Núcleo de Assessoria
Jurídica, nos termos do art. 4 da Lei nº 13.979/2020.

Belém-PA, 5 de Junho de 2020.
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO

Secretário Municipal de Saúde de Belém

EXTRATO DE RECONHECIMENTO

de Dispensa de Licitação nº 046/2020. Fica dispensada de licitação, condicionado ao devido
processo de justificação, a despesa abaixo especificada, com fulcro no art. 4 da Lei nº
13.979/2020, em consonância ao Parecer Jurídico acostado aos autos.
PROCESSO GDOC Nº 9640/2020 - SESMA
OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA AS UPAS E HOSPITAIS DE INSUMOS E REAGENTES
DE GASOMETRIA.
NOME DOS CREDORES: SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI - CNPJ nº
04.964.379/0001-00.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 2.09.22.10.302.0001
ATIVIDADE: 2003
ELEMENTO: 44.90.52
FONTE: 1214010100
VALOR GLOBAL: R$ 2.028.950,00 (Dois milhões, vinte e oito mil, novecentos e cinquenta
reais).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 89/2020 - SEMEC

A Prefeitura Municipal de Belém, através do órgão interessado, a Secretaria
Municipal de Educação- SEMEC, por intermédio da Coordenação Geral de Licita ç õ e s / P M B,
torna público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 03/07/2020 às
09h00 (Horário de Brasília/DF) - Tipo Menor Preço por item.

OBJETO: Registro de Preços em ata, para futura e eventual "AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, CABINE SIMPLES, COM BAÚ", para atender as necessidades da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO conforme as condições estabelecidas no Edital e
seus Anexos.

LOCAL: A abertura da sessão será efetuada no site: www.comprasnet.gov.br
O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo

site/portal da Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao

Belém-PA, 19 de junho de 2020.
ISIS SOUZA COIMBRA BORBA

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 100/2020-SESMA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM através do órgão interessado a
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA, por intermédio do Pregoeiro
designado pelo Decreto Municipal nº 96.052/2020-PMB, torna público que fará realizar o
certame licitatório, em referência, no dia 03/07/2020 às 09h00 (Horário de Brasília/DF) -
Tipo Menor Preço por Item.

OBJETO: Registro de Preços em Ata, para futura e eventual "AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS TECNICOS DA CATEGORIA OXIGENOTERAPIA", objetivando abastecer os
estabelecimentos de saúde da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA/ P M B,
de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

LOCAL: A abertura da sessão pública será efetuada no site:
www.comprasnet.gov.br

O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo
site/portal da Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao

Belém-PA, 19 de junho de 2020.
MARCELO CANTÃO LOPES

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 90/2020 - SEMEC

A Prefeitura Municipal de Belém, através do órgão interessado, a Secretaria Municipal
de Educação- SEMEC, por intermédio da Coordenação Geral de Licitações/PMB, torna
público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 03/07/2020 às
09h00 (Horário de Brasília/DF) - Tipo Menor Preço por item.
OBJETO: Registro de Preços em ata, para futura e eventual "AQUISIÇÃO DE SECAD O R ES
DE MÃOS para atender as necessidades desta Secretária Municipal de Educação -
SEMEC/PMB conforme as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.
LOCAL: A abertura da sessão será efetuada no site: www.comprasnet.gov.br
O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo site/portal da
Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao

Belém-PA, 19 de junho de 2020.
ISIS SOUZA COIMBRA BORBA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
AVISO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 3/2020 - SEMAF

A SEMAF através da Pregoeira Municipal, torna público para conhecimento
ALTERAÇÃO termo de referência do PREGÃO ELETRÔNICO que tem como objeto: REGISTRO
DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEMOVI. Altera-se a data de abertura
do certame para 02/07/2020, às 09:00horas Permanecem as demais cláusulas do edital,
informações poderão ser obtidos no site www.belterra.pa.gov.br.

Belterra, 19 de junho de 2020.
SAMARA RODRIGUES LIRA

Pregoeira

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ORIGEM 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS 

 

MINUTA DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 300/2020 

 
Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 300/2020, 

que entre si fazem a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

– SESMA/PMB e a empresa SCAN MÉDICA 

INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI. 

                                                                               

O MUNICÍPIO DE BELÉM, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 

SESMA, com sede na Av. Governador José Malcher, 2821 (entre Av. Almirante Barroso e Av. José 

Bonifácio), bairro: São Brás, Belém/PA, CEP: 66.090-100, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

07.917.818/0001-12, neste ato representado por seu representante legal, Sr. SÉRGIO DE  

AMORIM FIGUEIREDO, brasileiro, casado, Bacharel em Administração Pública e Empresarial, 

portador do RG nº 2472473 – SSP/PA e inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF nº 

243.372.262-49, residente e domiciliado nesta capital, doravante denominado CONTRATANTE e 

de outro lado a empresa SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI, inscrita no 

CNPJ n° 04.964.379/0001-00, com sede  na Estrada do Campo Limpo, nº 354, Conj. 2020, Bairro: 

Vila Prel, São Paulo/SP, CEP: 05777-000, telefone: (11) 5816-6241, e-mail: 

scanmedica@yahoo.com.br, representado pelo Sr. RODRIGO ALMEIDA COUTINHO, RG nº 

114429715 – SSP/RJ, CPF nº 079.286.867-67, resolvem formalizar o Primeiro Termo de 

Apostilamento ao Contrato nº 300/2020, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 

subsequentes, resultante da Dispensa de Licitação nº 046/2020, consoante o Processo de GDOC nº 

9640/2020 - SESMA, mediante as cláusulas e condições que reciprocamente se outorgam e se 

obrigam: 

 

 

1.1. O presente instrumento tem sua origem no Contrato n° 300/2020, decorrente da Dispensa de 

Licitação nº 046/2020. 
 

 

2.1. O presente termo de apostilamento, fundamentado no art. 65, §8º, da Lei nº 8.666/93, tem por 

finalidade atualizar os créditos orçamentários apontados para o adimplemento das obrigações 

assumidas pela Secretaria Municipal de Saúde – SESMA/PMB, alterando a Cláusula Décima 

Segunda do Contrato nº 300/2020. 
 

 

3.1. Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações por parte da 

CONTRATANTE correrão a conta dos seguintes créditos orçamentários: 

 

Funcional Programática: 2.09.22.10.302.0001.2003 

Fonte: 1214010100 

Elemento: 33.90.30 
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4.1. Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do 

Contrato originário, não modificadas por este Termo de Apostilamento. 

 

 

Belém (PA), ____de ________ de 2020. 

 

 

 
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 



 

 

 
 

 

Av. Gov. José Malcher, 2821 - Nazaré, Belém - PA, 66090-100 
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NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO – NCI/SESMA/PMB 

PARECER Nº 2034/2020 – NCI/SESMA 

INTERESSADO: NÚCLEO DE CONTRATOS – SESMA. 

 

FINALIDADE: Manifestação quanto à possibilidade de celebração do Primeiro Termo de 

Apostilamento ao Contrato nº 300/2020 – SESMA/PMB.  

DOS FATOS: 

Chegou a este Núcleo de Controle Interno para manifestação, o Processo Administrativo 

nº 9640/2020, encaminhado pelo Núcleo de Contratos, referente à celebração do Primeiro Termo 

de Apostilamento ao Contrato nº 300/2020 – SESMA/PMB. 

DA LEGISLAÇÃO: 

Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Lei nº 8.496, de 04 de janeiro de 2006. 

Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 (Normas gerais de Direito Financeiro). 

Lei n° 8.429, de 02 de junho de 1999 (Improbidade Administrativa). 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000.  

Resolução nº 11.410/TCM, de 25 de fevereiro de 2014. 

 

DA PRELIMINAR: 

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos arts. 31 e 74 da Constituição Federal, 

no art. 15, caput e § 2ª da Lei Orgânica do Município de Belém e no art. 3º, parágrafo único, letra 

“b” e “c” do Decreto nº 74.245 de 14 de fevereiro de 2013, art. 10, parágrafo único e art. 11 da 

Lei nº 8.496, de 04 de janeiro de 2006 e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de 

Controle Interno, referentes ao exercício de controle prévio e concomitante dos atos de gestão. 

Visando a orientação do Administrador Público, mencionamos, a seguir, os pontos anotados no 

curso dos exames que entendemos conveniente destacar. 

DA FUNDAMENTAÇÃO: 

A análise em tela, quanto aos termos da minuta do Primeiro Termo de Apostilamento ao 

Contrato nº 300/2020 – SESMA/PMB, celebrado com SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS 

CIENTÍFICOS EIRELI, está fundamentado no art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93, tem por 

finalidade atualizar os créditos orçamentários apontados para o adimplemento das obrigações 

assumidas pela Secretaria Municipal de Saúde – SESMA/PMB, alterando a Cláusula Décima 

Segunda do Contrato nº 300/2020, ficará estritamente dentro dos parâmetros fixados pela referida 

lei e demais aplicadas ao assunto, motivo pelo qual, como suporte legal do presente parecer, 

transcrevemos os seguintes fundamentos Legais:  

Lei nº 8.666/93 

SeçãoIII 

Da Alteração dos Contratos 
Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 

justificativas, nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20101-2000?OpenDocument


 

 

 
 

 

Av. Gov. José Malcher, 2821 - Nazaré, Belém - PA, 66090-100 
E-mail: sesmagab@gmail.com 

Tel: (91) 3236-1608/98413-2741 

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO – NCI/SESMA/PMB 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica aos seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 

acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por 

esta Lei; 

II - por acordo das partes: 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, 

bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da 

inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a 

antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a 

correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou 

serviço; 

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 

encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa 

remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem 

fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força 

maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 

extraordinária e extracontratual.             (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 

1994) 

§ 1o  O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso 

particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% 

(cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. 

§ 2o  Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no 

parágrafo anterior, salvo:            (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 

I - (VETADO)           (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os 

contratantes.            (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

§ 3o  Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras 

ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os 

limites estabelecidos no § 1o deste artigo. 

§ 4o  No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver 

adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos 

pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e 

monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos 

eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 

§ 5o  Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem 

como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da 

apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 

implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

§ 6o  Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do 

contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 

econômico-financeiro inicial. 

§ 7o (VETADO) 

§ 8o  A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços 

previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações 

financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o 

empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor 

corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por 

simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.”. 

 

DA ANÁLISE DOS AUTOS: 

O presente Processo tem sua origem no Contrato nº 300/2020, que tem por objeto a 

“AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA AS UPAS E HOSPITAIS DE INSUMOS E 

REAGENTES DE GASOMETRIA”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art65§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art65§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art65§2
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Diante da análise dos documentos acostados nos autos e da minuta do Primeiro Termo de 

Apostilamento ao Contrato nº 300/2020 – SESMA/PMB, temos a destacar: 

1 – Primeiramente vamos destacar que o Contrato Administrativo nº 300/2020, cujo 

objeto é a “AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA AS UPAS E HOSPITAIS DE INSUMOS E 

REAGENTES DE GASOMETRIA”, foi celebrado com fundamento na Lei Federal nº 

13.979/2020 c/c a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como o Decreto nº 95.571-PMB, 

03 de fevereiro de 2020, resultante da Dispensa de Licitação nº 046/2020. 

2 – Destacamos que o Processo Administrativo em tela, tem por finalidade atualizar os 

créditos orçamentários apontados para o adimplemento das obrigações assumidas pela Secretaria 

Municipal de Saúde – SESMA/PMB, alterando a Cláusula Décima Segunda do Contrato nº 

300/2020. Vale destacar que apostilamento deriva-se de apostila, que nada mais é do que fazer 

uma anotação ou registro administrativo no próprio termo de contrato, ou por ato separado, 

juntado aos autos do processo administrativo respectivo. O apostilamento ora analisados foram 

elaborados em observância aos termos da Instrução Normativa nº 03/2019/TCM-PA. 

3 – Conforme se observa no parágrafo 8º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, o apostilamento 

pode ser utilizado quando houver variação do valor contratual decorrente de reajuste previsto no 

contrato, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento e 

empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido. Ainda 

pode ser feito por apostilamento o caso de mudanças de fonte de recursos inicialmente previsto 

no termo de contrato. 

4 – Pode-se inferir que o apostilamento, que é a notação do registro administrativo no 

próprio termo de contrato ou em instrumentos hábeis que o substituam, deve ser utilizado em 

situações em que haja pequenas alterações contratuais, em que não se altere o seu valor inicial e 

em que não haja implicações em sua execução. 

5 – No caso em análise, observa-se que é cabível o apostilamento, haja vista que se 

enquadra na possibilidade prevista na legislação. 

6 – Neste sentido o Tribunal de Contas da União já pacificou entendimento no sentido de 

se adotar o apostilamento para registrar alterações decorrentes de reajustes previstos no próprio 

contrato, conforme vejamos: 

 
“As alterações decorrentes de reajuste previsto no próprio contrato 

devem ser formalizados mediante simples apostilamento, conforme art. 

65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 1993, evitando a utilização de aditamentos 

contratuais para esse fim.” (Acórdão nº 976/2005 – Plenária). 

 

7 – Dessa feita, vislumbra-se que ao acrescentar o crédito orçamentário por onde correrão 

as despesas decorrentes de contrato ou ajustes de serviços continuados são alterações que não 

afetam a execução contratual, tampouco o seu valor, devendo, portanto, ser consignadas por mero 

apostilamento, sem a necessidade de formalização mediante termo aditivo. Além do mais, 

calcula-se que o intuito maior da utilização do apostilamento, em substituição ao termo aditivo, é 

evitar formalismos, na busca pelo princípio da eficiência. 
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8 – Nessa esteira, é de bom alvitre que se evite a formalização excessiva de termos 

aditivos, tendo em conta, inclusive, o ônus financeiro de sua adoção, haja vista que a sua 

celebração enseja a publicação de seu extrato na imprensa oficial. Além disso, a exigência de 

instrumento de aditamento para acrescentar o crédito orçamentário para atender a despesa relativa 

à execução de contrato e ajustes de natureza continuada configura-se em exigência desprovida de 

razoabilidade. De tal modo, a indicação do crédito orçamentário e do respectivo empenho para 

atender a despesa relativa à execução de ajustes de natureza continuada para cada exercício 

financeiro deverá ser formalizada por apostilamento, sendo desnecessária a formalização de 

termo aditivo para essa finalidade. 

9 – Diante do exposto, este núcleo de Controle Interno tem a concluir que: 

CONCLUSÃO: 

No transcorrer dos trabalhos de análise do Processo em referência, conclui-se, 

sinteticamente, pela possibilidade de formalização do Primeiro Termo de Apostilamento ao 

Contrato nº 300/2020 – SESMA/PMB, e que o mesmo ENCONTRA AMPARO LEGAL. 

Para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos 

termos do §1º, do art. 11, da Resolução nº 11.410/TCM, de 25 de fevereiro de 2014, face à 

correta aplicação dos ditames da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 4.320/64, da Lei n° 8.429/99 e da Lei 

Complementar nº 101/2000, considerando que fora analisado integralmente o referido processo, 

pelo que declaramos que é possível a celebração do Primeiro Termo de Apostilamento ao 

Contrato nº 300/2020 – SESMA/PMB.  

É o nosso parecer salvo melhor entendimento. 

Belém/PA, 16 de julho de 2020. 

 

MARCELO DE JESUS CORREA FERREIRA 

Administrador – NCI/SESMA 

 

De acordo. À elevada apreciação Superior. 

 

 

ÉDER DE JESUS FERREIRA CARDOSO 
Coordenador do Núcleo de Controle Interno – NCI/SESMA 

 

 

 

EDER DE 
JESUS 
FERREIRA 
CARDOSO:8
2236968272

Assinado de forma digital por 
EDER DE JESUS FERREIRA 
CARDOSO:82236968272 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, 
ou=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, 
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM 
BRANCO), ou=AR SERAMA, 
cn=EDER DE JESUS FERREIRA 
CARDOSO:82236968272 
Dados: 2020.07.16 11:04:01 
-03'00'

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20101-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20101-2000?OpenDocument
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DESPACHO 
 

Acolho parecer nº 2034/2020-NCI/SESMA, no qual manifesta-se favorável pela 
celebração do Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato n° 300/2020 com a empresa  
SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI, 
 

Ao Núcleo de Contratos para providências necessárias de acordo com 
orientações do Núcleo de Controle Interno. 
 

 
Belém, 16 de julho de 2020. 
 

 
 
 
 

Sérgio de Amorim Figueiredo 
Secretário Municipal de Saúde  

 
 
 
 
 

     
 

 
 

 

SERGIO DE 
AMORIM 
FIGUEIREDO:243
37226249

Assinado de forma digital 
por SERGIO DE AMORIM 
FIGUEIREDO:24337226249 
Dados: 2020.07.16 
15:22:04 -03'00'
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1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ORIGEM 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS 

 

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 300/2020 

 
Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 300/2020, 

que entre si fazem a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

– SESMA/PMB e a empresa SCAN MÉDICA 

INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI. 

                                                                               

O MUNICÍPIO DE BELÉM, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 

SESMA, com sede na Av. Governador José Malcher, 2821 (entre Av. Almirante Barroso e Av. José 

Bonifácio), bairro: São Brás, Belém/PA, CEP: 66.090-100, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

07.917.818/0001-12, neste ato representado por seu representante legal, Sr. SÉRGIO DE  

AMORIM FIGUEIREDO, brasileiro, casado, Bacharel em Administração Pública e Empresarial, 

portador do RG nº 2472473 – SSP/PA e inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF nº 

243.372.262-49, residente e domiciliado nesta capital, doravante denominado CONTRATANTE e 

de outro lado a empresa SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI, inscrita no 

CNPJ n° 04.964.379/0001-00, com sede  na Estrada do Campo Limpo, nº 354, Conj. 2020, Bairro: 

Vila Prel, São Paulo/SP, CEP: 05777-000, telefone: (11) 5816-6241, e-mail: 

scanmedica@yahoo.com.br, representado pelo Sr. RODRIGO ALMEIDA COUTINHO, RG nº 

114429715 – SSP/RJ, CPF nº 079.286.867-67, resolvem formalizar o Primeiro Termo de 

Apostilamento ao Contrato nº 300/2020, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 

subsequentes, resultante da Dispensa de Licitação nº 046/2020, consoante o Processo de GDOC nº 

9640/2020 - SESMA, mediante as cláusulas e condições que reciprocamente se outorgam e se 

obrigam: 

 

 

1.1. O presente instrumento tem sua origem no Contrato n° 300/2020, decorrente da Dispensa de 

Licitação nº 046/2020. 
 

 

2.1. O presente termo de apostilamento, fundamentado no art. 65, §8º, da Lei nº 8.666/93, tem por 

finalidade atualizar os créditos orçamentários apontados para o adimplemento das obrigações 

assumidas pela Secretaria Municipal de Saúde – SESMA/PMB, alterando a Cláusula Décima 

Segunda do Contrato nº 300/2020. 
 

 

3.1. Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações por parte da 

CONTRATANTE correrão a conta dos seguintes créditos orçamentários: 

 

Funcional Programática: 2.09.22.10.302.0001.2003 

Fonte: 1214010100 

Elemento: 33.90.30 
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4.1. Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do 

Contrato originário, não modificadas por este Termo de Apostilamento. 

 

 

Belém (PA), 20 de Julho de 2020. 

 

 

 
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

SERGIO DE AMORIM 
FIGUEIREDO:24337
226249

Assinado de forma digital por SERGIO DE AMORIM 
FIGUEIREDO:24337226249 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM 
BRANCO), ou=AR SERAMA, cn=SERGIO DE 
AMORIM FIGUEIREDO:24337226249 
Dados: 2020.07.20 16:38:58 -03'00'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

CNPJ: 05.055.009.0001-13

PRACA, DOM PEDRO II, Nº 1 - CIDADE VELHA BELEM - PA

 - 

2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

011891IDENTIFICAÇÃO:CONTRATO Nº: 300 / 2020

Tipo do Contrato: 3 - Compras

Razão Social : 

Nome Fantasia :

Endereço :

Bairro :

CEP :

CNPJ/CPF :

05777000

VILA PREL

SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI

04964379000100

ESTRADA DO CAMPO LIMPO,354

SAO PAULO-SP

Nenhuma Conta Corrente Encontrada

18/06/2020  2028950,00 Valor:Fim: 18/12/2020Data do Contrato:

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA AS UPAS E HOSPITAIS DE INSUMOS E REAGENTES DE GASOMETRIAObjeto do Contrato:

Inicio: 18/06/2020

Processo Licitatório: Assinatura: 18/06/2020Processo de Dispensa Nº 46/2020 Publicação: 

Responsáveis pelo Contrato

Nenhum Responsável Encontrado

Assinaturas no Contrato

Nenhuma Assinatura Encontrada

Dotações

Funcional Natureza Despesa Descrição Fonte

2.09.22.10.302.0001.2003 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1214010100

Inexecuções

Nenhuma Inexecução Encontrada

Contas Extra Orçamentárias

Nenhuma Conta Contábil Encontrada

Atos Contratuais / Apostilamento - Periodo:  Até: 

Valor Vl. AtualizadoDt.TermoNúmeroTipo do Ato Data Fim HistoricoTipo

 2.028.950,00 0,0020/07/2020 1Dotação Orçamentária O presente termo de 

apostilamento, fundamentado no 

art. 65, §8º, da Lei nº 8.666/93, 

tem por finalidade atualizar os 

créditos orçamentários apontados 

para o adimplemento das 

obrigações assumidas pela 

Secretaria Municipal de Saúde – 

SESMA/PMB, alterando a Cláusula 

Décima Segunda do Contrato nº 

300/2020

Apostilamento-Dotação 

Orçamentária

Despesas Relacionadas no Contrato - Periodo:  Até: 

Nenhuma Despesa Relacionada

Nat.Despesa FonteDotaçãoDt. Despesa Vlr.PagoVlr.Consig.Vlr.Liquid.Vlr.EmpenhadoEmpenho Tipo

Estornos:

Totais:

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato

Nenhuma RMS Relacionada

E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\contrato\RelCntContratoExtrato.rpt

Pagina:1 de 2 terça-feira, 21 de julho de 2020 -  11:19:04                                        



Valor Contrato:

Total  Aditivos:

Total Contrato:

Total Empenhado:

Saldo à Empenhar:

Total Empenhado:

Total Pago:

Total Consignado:

Total Liquidado:

 2.028.950,00

 0,00

 2.028.950,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Total Inexecução:  0,00

 2.028.950,00Saldo à Pagar:

 2.028.950,00

Total Anulação:  0,00

E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\contrato\RelCntContratoExtrato.rpt
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BELÉMFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 07.917.818.0001-12

TRAVESSA, Travessa do Chaco, Nº 2.086 - MARCO BELÉM - PA

 - 

NOTA DE EMPENHO Nº : 013333/2020 07/08/2020DATA : Pagina: 1 de 2

Razão Social :

Nome Fantasia :

Endereço :

Bairro :

CEP :

CNPJ ou CPF :

Fones :

VILA PREL

05777000

ESTRADA DO CAMPO LIMPO, 354

SAO PAULO -SP 

04.964.379.0001-00

SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI

Email :

3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1214010100-SUS UNIAO MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE /ADM. 

DIRETA

10.302.0001.2003 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA

22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Despesa :

Projeto ou Atividade :

Unidade :

Orgão :

 4.678.994,9114.884/2020 -1  12.034.445,00  6.707.944,91 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

G – Global

Processo de Dispensa Nº: 46/2020

 2.028.950,00

Id Compra:

Tipo do Empenho Solicitação Empenho

Recursos :

Data da Licitação : Licitação :

Saldo AtualValor do EmpenhoSaldo AnteriorAutorizado no Ano

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

46/2020

Impacto Orçamentário : 16,86 %

46/0Número Processo :

Contrato - 300/2020 - Compras  2.028.950,00 Data :Valor :Contrato Nº:

Data :Valor :

Condições Pagto : Prazo de Entrega : Conforme ContratoEMPENHO

Termo Aditivo Nº:

0900 - MATERIAL FARMACOLÓGICONatureza da Despesa:

Destino / Histórico : SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA AS UPAS E HOSPITAIS DE INSUMOS E REAGENTES DE 

GASOMETRIA.

Memorando nº 155/2020 - Departamento de Urgência e Emergência

Contrato nº 300/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2020.

GDOC Nº 9640/2020 - SESMA

Cod. Item Valor TotalValor UnitárioQtdeUnidadeDescrição Marca

 408.233  672,00SOLUÇÃO RINSE 600 ml Radiometer, S4980 (944-132) 

“APRESENTAÇÃO FRASCO COM 600 ML". 

 1.270.080,00und  1.890,0000

 408.234  84,00SOLUÇÃO LIMPEZA, 175 ml, Radiometer S8370 (944-126),  

"APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 175 ML" 

 169.680,00und  2.020,0000

 408.235  140,00SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 1,200 ml, Radiometer S1820 

(944-128), “APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 200 

ML"slpm; -,+ 160 mbar; 0 a 50ºc; 0 a 100%, 

características 

 337.400,00und  2.410,0000

 408.236  70,00SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 2, 200 ml, Radiometer S1830 

(944-129), “APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 200 ML" 

 170.100,00und  2.430,0000

 408.237  420,00PAPEL TERMOSENSÍVEL (984-070).  42.000,00und  100,0000

 408.238  21,00SOLUÇÃO REMOVEDORA DE PROTEÍNA, Radiometer 

S5362 (943-906), APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE100 

 39.690,00und  1.890,0000

****CONTINUA****

Ordenador da Despesa Diretor Administrativo Financeiro

 2.028.950,00TOTAL

 BELÉM , 07 de agosto de 2020
Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Despesa\RelDspEmpenhos.rpt

sexta-feira, 7 agosto, 2020

[Login Impressão:Cleide.fs]



BELÉMFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 07.917.818.0001-12

TRAVESSA, Travessa do Chaco, Nº 2.086 - MARCO BELÉM - PA

 - 

NOTA DE EMPENHO Nº : 013333/2020 07/08/2020DATA : Pagina: 2 de 2

Cod. Item Valor TotalValor UnitárioQtdeUnidadeDescrição Marca

ML. 

Ordenador da Despesa Diretor Administrativo Financeiro

 2.028.950,00TOTAL

 BELÉM , 07 de agosto de 2020
Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.
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