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DESPACHO 
 

Considerando a necessidade de aquisição de emergencial de medicamentos ; 
 
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, 11 de maio de 2020. 

 
 
 
 

Sérgio de Amorim Figueiredo 
Secretário Municipal de Saúde 
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Assunto Re: TR Medicamentos Emergenciais
De rt medicamentos <rt.medicamentos@gmail.com>
Para Monique Leite CPL Belém PA <segepcpl2013@gmail.com>
Cópia GERENCIA DE INSTRUÇÃO CGL

<gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br>
Data 2020-05-11 11:46

Prezada Monique, estamos de acordo,
Atenciosamente,
Maria Pantoja
CRF 5254

Em seg., 11 de mai. de 2020 às 16:32, Monique Leite CPL Belém PA <segepcpl2013@gmail.com> escreveu:
Prezada Maria

segue o TDR com ajuste na formatação e na justificativa para análise e assinatura, caso esteja de acordo.

att.,

Monique Soares Leite
Coord. Geral de Licitação
CGL/SEGEP/PMB
(91) 98485-2081

Em seg., 11 de mai. de 2020 às 08:50, rt medicamentos <rt.medicamentos@gmail.com> escreveu:
Bom dia,
Prezada Dra Monique.

Segue em anexo TR de Medicamentos Emergenciais. 

Maria Pantoja
CRF 5254

mailto:segepcpl2013@gmail.com
mailto:rt.medicamentos@gmail.com
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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 

MEDICAMENTOS 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 ESPECIFICAÇÃO UNID. QNT. 

01 
Dopamina, Cloridrato 5 mg/mL, Solução Injetável 10 
mL 

AMPOLA 6.000 

02 Furosemida 10 mg/mL, Solução Injetável 10 mL AMPOLA 55.000 

03 Terbutalina 0,5 mg/mL, Solução Injetável 1 mL AMPOLA 20.000 

04 
Metilpredinisolona, Succinato 500 mg, Pó para Solução 
Injetável 8 mL  

AMPOLA 5.000 

05 Rocurônio, Brometo 10 mg/mL, Solução Injetável 5 mL AMPOLA 2.000 

06 
Suxametônio, Cloreto 100 mg, Pó para Solução 
Injetável  

AMPOLA 1.500 

 
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 agravamento de casos. O 

enfrentamento de uma epidemia requer a aquisição de itens que atuem no confronto do vírus, assim a 

necessidade da contratação pública se fundamenta em critérios técnicos tomando por base a doença, 

a transmissão do vírus e as projeções do seu comportamento, além das orientações dos órgãos 

oficiais de saúde. 

 
2.2. Neste sentido é necessária a contratação Pública dos medicamentos de forma emergencial 

para o enfrentamento da transmissão comunitária do vírus em conformidade com a lei 13.979 de 6 de 

fevereiro 2020. 
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2.3. Justifica-se esta COMPRA EMERGENCIAL com enquadramento legal na Lei 13.979/2020, 

regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.282/2020, bem como considerando a portaria n° 188 de 03 

de fevereiro de 2020, por se tratar de compra destinada a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 

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

Pandemia do COVID-19.  

 
2.4. Nesse sentido, é essencial esclarecer que estes medicamentos estão sendo utilizados no 

âmbito hospitalar. Os medicamentos citados tem sua utilização na rede de urgência e emergência da 

SESMA, sabe-se que os pacientes que tem casos de COVID – 19 geralmente precisarão de suporte 

de vida avançado, onde os medicamentos citados também serão também utilizados. 

 
2.5. Considerando que estes itens fazem parte da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) 

e que as solicitações de compra foram iniciadas em Abril e Maio de 2019, porém até a presente data 

não há previsão para conclusão dos processos licitatórios e consequente disponibilização de contratos 

para solicitações de empenho, e que estes itens estão com estoque zerado devido ao aumento da 

demanda nesse período de pandemia, causando transtornos nos atendimentos habituais, bem como 

nos atendimentos advindos da situação de emergência o qual estamos vivendo, solicitamos a 

aquisição emergencial dos fármacos, a fim de garantir o atendimento dos pacientes que por 

complicações possam necessitar fazer uso dos medicamentos descritos.   

 

2.6. A presente aquisição torna-se essencial do ponto de vista desta administração para que 

possamos dar continuidade ao serviço de prevenção, promoção e recuperação da saúde no 

âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Belém  

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

  
3.1. Os itens 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 

medicamentos, citando especificação, fabricante, de acordo com os requisitos indicados no item 

01 deste Termo de Referência Simplificado; 
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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 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 medicamentos, que pelo mesmo sejam doados;  

 
5.1.7. Os itens 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 no: Almoxarifado Central – 

Travessa Timbó, nº 2303 – entre Avenida Duque de Caxias e Avenida Rômulo Maiorana, 

Bairro: Marco – Belém/PA. 

 
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 do medicamento ofertado junto ao Ministério da Saúde – ANVISA, dentro do 

período de vigência para os itens que necessitem da referida exigência, conforme o descritivo 

contido no Anexo A deste Termo de Referência; 

 
5.1.11. As propostas de preço deverão estar adequadas à Resolução – CMED nº 3, de 2 

de março de 2011 que dispõe sobre o Coeficiente de Adequação de Preços – CAP e a 

Resolução – CMED nº 1, de 09 de março de 2018, que dispõe sobre a forma de definição 

do Preço Fabricante e do Preço Máximo ao Consumidor dos medicamentos; 
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5.1.12. A empresa vencedora deverá mencionar explicitamente em sua proposta de preços, a 

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO MEDICAMENTO ofertado, e ainda informação de: 

 

a) nome genérico; 

b) formulação; 

c) dosagem; 

d) forma farmacêutica e tipo de embalagem; 

e) nome fantasia; 

f) nome do fabricante;  

g) nº do registro; 

h) marca; 

i) procedência. 
 

5.1.13 No ATO DA ENTREGA DO MEDICAMENTO não poderá conter prazo de validade 
INFERIOR A 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade total. Deverá ser apresentado o 
medicamento em sua embalagem externa a expressão “PROIBIDA A VENDA NO 
COMÉRCIO”, e que o TRANSPORTE do medicamento ofertado deverá estar de acordo com as 
especificações do fabricante. 
 
5.1.14 Apresentar o produto com a embalagem em perfeito estado, nas condições de 
temperatura exigidas no rótulo, sendo que todos os dados (rótulo e bula) devem estar em língua 
portuguesa. Deverá, ainda, estar separado por lotes e prazos de validade, com seus respectivos 
quantitativos impressos na nota fiscal. 
 
5.1.15 O transporte dos produtos deverá ser feito por transportadora que detenha autorização de 
funcionamento emitida pela ANVISA e deverá obedecer a critérios de modo a não afetar a 
identidade, qualidade, integridade e, quando for o caso, esterilidade do mesmo. 
 

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 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 I. 

 
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 estarão condicionados após avaliação pelo 

responsável técnico da SESMA/PMB, sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável; 
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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. Os itens objetos 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 empresa adjudicada e julgada vencedora do certame deverá apresentar: 01 (uma) amostra 

do produto ofertado, devendo entregá-la IMEDIATAMENTE após a solicitação.   

 
6.10. A contratação deverá seguir os seguintes parâmetros de Responsabilidade Socioambientais:  

 
6.10.1. 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. 

 

6.10.2. 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 

necessário, de acordo com a legislação vigente para o objeto a ser adquirido), além de atentar 

para as exigências da Política de Resíduos Sólidos. 

 
6.10.3. 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:  
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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 dos 

itens, 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; 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; 

 
8.4. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 

assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos; 

 
8.5. Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pelo contratante, 

sem prévia autorização;  

 
8.6. 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 o item, 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 
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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 do item que compõe 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). 

 

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: 
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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. 

 
  _______________________________________ 

Maria Pantoja Moreira 
Referência Técnica de Medicamentos/ SESMA 

Farmacêutica CRF/PA n° 5254 
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ANEXO I 

 

 

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 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v


ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. GIIG 

01 
Dopamina, Cloridrato 5 mg/mL, Solução Injetável 10 
mL 

AMPOLA 408458 

02 Furosemida 10 mg/mL, Solução Injetável 10 mL AMPOLA 408459 

03 Terbutalina 0,5 mg/mL, Solução Injetável 1 mL AMPOLA 408460 

04 
Metilpredinisolona, Succinato 500 mg, Pó para 
Solução Injetável 8 mL  

AMPOLA 408461 

05 Rocurônio, Brometo 10 mg/mL, Solução Injetável 5 mL AMPOLA 408462 

06 
Suxametônio, Cloreto 100 mg, Pó para Solução 
Injetável  

AMPOLA 408463 

 



AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
COMPRA EMERGENCIAL

A Secretaria Municipal de Saúde convoca as empresas interessadas em fornecer, via contrata-
ção direta (emergencial), os seguintes medicamentos: Dopamina - Cloridrato 5 mg/mL 
Solução Injetável 10 mL; Furosemida 10 mg/mL - Solução Injetável 10 mL; Terbutalina 0,5 
mg/mL - Solução Injetável 1 mL; Metilpredinisolona - Succinato 500 mg, Pó para Solução 
Injetável 8 mL; Rocurônio - Brometo 10 mg/mL, Solução Injetável 5 mL; e Suxametônio, 
Cloreto 100 mg, Pó para Solução Injetável. Prazo estimado para recebimento das propostas 
até o dia 13/05/2020. Prazo de entrega: 02(dois) dias corridos. Instrumento 
complementar a esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura (Contratações – 
COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: covidpmb2020@gmail.com

Belém/PA, 11 de maio de 2020.
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO

Secretário Municipal de Saúde de Belém

SESMA
SECRETARIA MUNICIPAL

DE SAÚDE
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CONTRATO Nº 160/2020 – SESMA

CONTRATANTE:  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 
– SESMA

CONTRATADO: GERCILEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA DE LIMA
CPF: 371.597.202-5
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 37, IX da Constituição Federal c/c o Art. 3º, 

parágrafo único da Lei Municipal nº 7502/90 e Art. 13º, 
Inciso I da Lei Municipal nº 7.453/1989.

OBJETO:  O presente contrato tem por objeto a Contratação de Ser-
vidor (a) Temporário (a), para a prestação dos serviços 
de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, no(a) DEVS com o 
escopo de suprir as necessidades desta Secretaria Muni-
cipal de Saúde/SESMA-PMB.

REMUNERAÇÃO: Pela prestação dos serviços, o contratado receberá o valor 
mensal de R$ 1.424,60 (Hum mil quatrocentos e vinte e 
quatro reais e sessenta centavos ).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 Funcional Programática: 2.17.21.10.302.0001
 2003
 Elemento de Despesa: 31.90.04
 Fonte de Recurso: 1211010100
VIGÊNCIA:  O prazo desta tratativa será contado a partir da data de sua 

assinatura, não podendo ultrapassar um ano civil, sendo 
permitida a renovação por mais um período, não superior 
a 12 (doze) meses.

ASSINAM:  Sérgio de Amorim Figueiredo – Secretário Municipal de 
Saúde – Contratante GERCILEIDE DA CONCEIÇÃO 
SILVA DE LIMA - Contratado.

DATA:  23 de abril de 2020.

CONTRATO Nº 183/2020 – SESMA

CONTRATANTE:  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 
– SESMA

CONTRATADO: ESMERALDA OLIVEIRA SANTOS DAS NEVES
CPF: 016.195.222-41
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 37, IX da Constituição Federal c/c o Art. 3º, 

parágrafo único da Lei Municipal nº 7502/90 e Art. 13º, 
Inciso I da Lei Municipal nº 7.453/1989.

OBJETO:  O presente contrato tem por objeto a Contratação de Ser-
vidor (a) Temporário (a), para a prestação dos serviços 
de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, no(a) DEVS com o 
escopo de suprir as necessidades desta Secretaria Muni-
cipal de Saúde/SESMA-PMB.

REMUNERAÇÃO: Pela prestação dos serviços, o contratado receberá o valor 
mensal de R$ 1.424,60 (Hum mil quatrocentos e vinte e 
quatro reais e sessenta centavos ).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 Funcional Programática: 2.17.21.10.302.0001
 2003
 Elemento de Despesa: 31.90.04
 Fonte de Recurso: 1211010100
VIGÊNCIA:  O prazo desta tratativa será contado a partir da data de sua 

assinatura, não podendo ultrapassar um ano civil, sendo 
permitida a renovação por mais um período, não superior 
a 12 (doze) meses.

ASSINAM:  Sérgio de Amorim Figueiredo – Secretário Municipal de 
Saúde – Contratante ESMERALDA OLIVEIRA SAN-
TOS DAS NEVES - Contratado.

DATA:  27 de abril de 2020.

CONTRATO Nº 182/2020 – SESMA

CONTRATANTE:  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 
– SESMA

CONTRATADO: CAMILA GUIMARÃES DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 002.946.252-59
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 37, IX da Constituição Federal c/c o Art. 3º, 

parágrafo único da Lei Municipal nº 7502/90 e Art. 13º, 
Inciso I da Lei Municipal nº 7.453/1989.

OBJETO:  O presente contrato tem por objeto a Contratação de Ser-
vidor (a) Temporário (a), para a prestação dos serviços de 
MÉDICO, no(a) CASA DO IDOSO com o escopo de su-
prir as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde/
SESMA-PMB.

REMUNERAÇÃO: Pela prestação dos serviços, o contratado receberá o valor 
mensal de R$ 2.859,31 (Dois mil oitocentos e cinquenta 
e nove reais e trinta e um centavos ).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 Funcional Programática: 2.17.21.10.302.0001
 2003
 Elemento de Despesa: 31.90.04
 Fonte de Recurso: 1211010100
VIGÊNCIA:  O prazo desta tratativa será contado a partir da data de sua 

assinatura, não podendo ultrapassar um ano civil, sendo 
permitida a renovação por mais um período, não superior 
a 12 (doze) meses.

ASSINAM:  Sérgio de Amorim Figueiredo – Secretário Municipal de 
Saúde – Contratante CAMILA GUIMARÃES DA SIL-
VA OLIVEIRA - Contratado.

DATA:  27 de abril de 2020.

CONTRATO Nº 190/2020 – SESMA

CONTRATANTE:  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 
– SESMA

CONTRATADO: MICHEL DOUGLAS SILVA DE SOUSA
CPF: 015.673.332-30
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 37, IX da Constituição Federal c/c o Art. 3º, 

parágrafo único da Lei Municipal nº 7502/90 e Art. 13º, 
Inciso I da Lei Municipal nº 7.453/1989.

OBJETO:  O presente contrato tem por objeto a Contratação de Ser-
vidor (a) Temporário (a), para a prestação dos serviços 
de MÉDICO, no(a) UMS SACRAMENTA com o escopo 
de suprir as necessidades desta Secretaria Municipal de 
Saúde/SESMA-PMB.

REMUNERAÇÃO: Pela prestação dos serviços, o contratado receberá o valor 
mensal de R$ 2.859,31 (Dois mil oitocentos e cinquenta 
e nove reais e trinta e um centavos ).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 Funcional Programática: 2.17.21.10.302.0001
 2003
 Elemento de Despesa: 31.90.04
 Fonte de Recurso: 1211010100
VIGÊNCIA:  O prazo desta tratativa será contado a partir da data de sua 

assinatura, não podendo ultrapassar um ano civil, sendo 
permitida a renovação por mais um período, não superior 
a 12 (doze) meses.

ASSINAM:  Sérgio de Amorim Figueiredo – Secretário Municipal de 
Saúde – Contratante MICHEL DOUGLAS SILVA DE 
SOUSA - Contratado.

DATA:  28 de abril de 2020.

CONTRATO Nº 199/2020 – SESMA

CONTRATANTE:  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 
– SESMA

CONTRATADO: AMÉLIA JOSEFINA FARIAS ALVES
CPF: 166.221.972-53
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 37, IX da Constituição Federal c/c o Art. 3º, 

parágrafo único da Lei Municipal nº 7502/90 e Art. 13º, 
Inciso I da Lei Municipal nº 7.453/1989.

OBJETO:  O presente contrato tem por objeto a Contratação de Ser-
vidor (a) Temporário (a), para a prestação dos serviços 
de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, no(a) DEVS com o 
escopo de suprir as necessidades desta Secretaria Muni-
cipal de Saúde/SESMA-PMB.

REMUNERAÇÃO: Pela prestação dos serviços, o contratado receberá o valor 
mensal de R$ 1.424,60 (Hum mil quatrocentos e vinte e 
quatro reais e sessenta centavos ).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 Funcional Programática: 2.17.21.10.302.0001
 2003
 Elemento de Despesa: 31.90.04
 Fonte de Recurso: 1211010100
VIGÊNCIA:  O prazo desta tratativa será contado a partir da data de sua 

assinatura, não podendo ultrapassar um ano civil, sendo 
permitida a renovação por mais um período, não superior 
a 12 (doze) meses.

ASSINAM:  Sérgio de Amorim Figueiredo – Secretário Municipal de 
Saúde – Contratante AMÉLIA JOSEFINA FARIAS AL-
VES - Contratado.

DATA:  30 de abril de 2020.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 037/2020 – PROCESSO GDOC Nº 31229/2019 - SESMA

AUTORIZO e RATIFICO a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo 
objeto é CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 
TIPO AMBULÂNCIA, junto ao fornecedor MARAJO LOCAÇÃO E SERVIÇOS 
LTDA, inscrita no CNPJ nº 63.859.961/0001-76 no valor de R$ 334.800,00 (Trezentos 
e trinta e quatro mil e oitocentos reais), com amparo no parecer do Núcleo de Assesso-
ria Jurídica, nos termos do art. 24, IV da lei 8666/93.

Belém/PA, 11 de Maio de 2020.

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
Secretário Municipal de Saúde de Belém - SESMA

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – COMPRA EMERGENCIAL

A Secretaria Municipal de Saúde convoca as empresas interessadas em fornecer, 
via contratação direta (emergencial), os seguintes medicamentos: Dopamina - Clori-
drato 5 mg/mL Solução Injetável 10 mL; Furosemida 10 mg/mL - Solução Injetável 10 
mL; Terbutalina 0,5 mg/mL - Solução Injetável 1 mL; Metilpredinisolona - Succinato 
500 mg, Pó para Solução Injetável 8 mL; Rocurônio - Brometo 10 mg/mL, Solução 
Injetável 5 mL; e Suxametônio, Cloreto 100 mg, Pó para Solução Injetável. Prazo esti-
mado para recebimento das propostas até o dia 13/05/2020. Prazo de entrega: 02(dois) 
dias corridos. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido no site 
da Prefeitura (Contratações – COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: 
covidpmb2020@gmail.com

Belém/PA, 11 de maio de 2020.
 

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
Secretário Municipal de Saúde de Belém

Ano LXI - Nº 13.991



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020051200164
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AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

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

fornecer, via contratação direta (emergencial), os seguintes medicamentos: Dopamina -
Cloridrato 5 mg/mL Solução Injetável 10 mL; Furosemida 10 mg/mL - Solução Injetável 10
mL; Terbutalina 0,5 mg/mL - Solução Injetável 1 mL; Metilpredinisolona - Succinato 500
mg, Pó para Solução Injetável 8 mL; Rocurônio - Brometo 10 mg/mL, Solução Injetável 5
mL; e Suxametônio, Cloreto 100 mg, Pó para Solução Injetável.

Prazo estimado para recebimento das propostas até o dia 13/05/2020. Prazo de
entrega: 02(dois) dias corridos. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser
obtido no site da Prefeitura (Contratações - COVID) e solicitado através do endereço
eletrônico: covidpmb2020@gmail.com

Belém-PA, 11 de maio de 2020.
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO

Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE ALTERAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 17/2020 - SESMA

A Secretaria Municipal de Saúde, torna público a retificação do Termo de
Referência Simplificado, do Chamamento Público 17/2020, com as especificações do objeto
alteradas.

O termo de referencia simplificado retificado, encontra-se disponível no site da
Prefeitura (Contratações - COVID) e poderá ser solicitado através do endereço eletrônico:
covidpmb2020@gmail.com

Belém-PA, 11 de maio de 2020.
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO

Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA-PA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 20200241. INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-29042020. Contratante: Prefeitura
Municipal de Bragança. Contratada(O): Alexandre Mattão da Silva Sociedade Individual de
Advocacia. Objeto: Contratação de empresa especializada em Serviços de Consultoria
Advocatícios junto ao SIAFI e CAUC, para recorrer ao Poder Judiciário Federal que permita
a Suspensão de pagamentos de parcelamentos de dividas com a União e FPM para que o
município faça o enfretamento da pandemia do COVID-19. Valor Total: R$ 35.000,00 (trinta
e cinco mil reais). Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 0304.041220003.2.020
Gestão da Secretaria Municipal de Administração, Classificação econômica 3.3.90.35.00
Serviços de consultoria, Subelemento 3.3.90.35.99, no valor de R$ 35.000,00. Vigência: 11
de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2020

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de licitação do Município de Bragança, através da(o)
Prefeitura Municipal de Bragança, em cumprimento da ratificação procedida pelo(a)
Gestor(a) da(o) Prefeitura Municipal de Bragança, faz publicar o extrato resumido do
processo de Inexigibilidade de Licitação a seguir: Objeto: Contratação de empresa
especializada em Serviços de Consultoria Advocatícios junto ao SIAFI e CAUC, para recorrer
ao Poder Judiciário Federal que permita a Suspensão de pagamentos de parcelamentos de
dividas com a União e FPM para que o município faça o enfretamento da pandemia do
COVID-19. Favorecido: Alexandre Mattão da Silva Sociedade Individual de Advocacia. Valor:
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Fundamentação Legal: art. 25, inciso II, c/c o art. 13,
inciso III da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Declaração de Inexigibilidade: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação
e ratificada pelo(a) Sr.(a) Raimundo Nonato de Oliveira, na qualidade de ordenador(a) de
despesas.

Bragança-PA, 11 de maio de 2020.
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

Prefeito

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: 5º termo aditivo do contrato nº 20180354. Contratante: Prefeitura Municipal.
Contratada: Amazoncad Construtora Eireli - Me. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência
e execução por 04 (Quatro) meses, contrato nº 20180354. Modalidade: Tomada de Preço
n° 2/2018-010, Período: 08/04/2020 a 05/08/2020. Assinatura: 26 de março de 2020.

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do contrato nº 20190232. Contratante: Prefeitura Municipal.
Contratada: R. C. Cavalcante Eireli. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência e execução
por 180 (cento e oitenta dias) dias, contrato nº 201702322. Modalidade: Convite n°
1/2019-24.05.001, Período: 23/12/2019 a 20/06/2020. Data da Assinatura: 17 de dezembro
de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
EXTRATOS DE CONTRATOS

DISPENSA Nº 022/2020. CONTRATO Nº 20200210. Contratante: Fundo Municipal De Saúde.
Contratada: Via Fharma do Brasil Eireli, CNPJ- 30.949.099/0001-33. Objeto: contratação de
empresa especializada em fornecimento de medicamentos a ser distribuído por meio da
secretaria municipal de saúde, afim de atender a situação emergencial causada pela
pandemia do COVID-19. Valor Global: R$ 68.000,00 (Sessenta e oito mil reais). Prazo de
Vigência: 11/05/2020 a 11/11/2020. Data de Assinatura: 11/05/2020.

DISPENSA Nº 020/2020. CONTRATO Nº 20200211. Contratante: Fundo Municipal de
Assistência Social. Contratada: C R L Lourenço, CNPJ- 32.227.148/0001-50. Objeto:
Contratação de Empresa Especializada Em Fornecimento de Cestas Básicas a ser Distribuída
Pela Prefeitura Municipal de Breves, Por Meio da Secretaria de Assistência Social, Afim de
Atender A Situação Emergencial Causada Pela Pandemia do COVID-19. Valor Global: R$
703.500,00 (Setecentos e três mil e quinhentos reais). Prazo de Vigência: 11/05/2020 a
11/11/2020. Data de Assinatura: 11/05/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

8º ADITIVO AO CONTRATO N° 20120497, proveniente do Processo Licitatório 3/2012-
00012/PMCC, que entre si celebram o PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS
CARAJAS, CONTRATANTE, e MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CONTRATADA,
Cujo objeto é: Ampliação do sistema de abastecimento de água no Município de Canaã
dos Carajás, através da FUNASA. O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do
prazo de vigência contratual por 270 (duzentos e setenta) dias, nos termo do art.
57,paragrafo 1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. A despesa da prorrogação
contratual correrá pela mesma dotação orçamentaria lavrada no termo original do
contrato, uma vez que o aditivo não gerará novos custos, somente a prorrogação do
prazo de vigência contratual por 270 (duzentos e setenta) dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: 4º Termo Aditivo de Contrato nº 2017-0616001. Pregão Presencial nº 9/2017-030.
Pregão Presencial nº 030/2017. Objeto: Aquisição de Materiais Elétricos Para Manutenção
da Iluminação Pública. Contratado: Fênix Logística Pará Ltda Com Cnpj nº 09.368.158/0001-
93 Vigência: 07 (sete) Meses. Fund. Legal: Art. 57, § 1º Inciso II, da Lei nº 8.666/93.
Assinatura: 30/04/2020.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2703002/2019 - PP-SRP 007/2019. Objeto: Prorrogação
do prazo de Vigência do Contrato, Cujo Objeto e aquisição de medicamento em geral para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. F. Cardoso e Cia Ltda, CNPJ sob
o nº 04.949.905/0001-63. Vigência: 10 (dez) meses. Fund. Legal: Art. 57, Inciso II DA LEI Nº
8.666/93. Assinatura: 25/03/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
R E T I F I C AÇ ÃO

Na publicação do Diário Oficial da União - Seção 3 ISSN 1677-7069, Nº 88, de
11/05/2020, página 167. Extratos de Contratos - Contrato nº. 090/2020.

Onde se lê: Valor Contratual: R$ 7.090,00 (Sete Mil e Noventa Reais); LEIA-SE:
Valor Contratual: R$ 48.160,00 (Quarenta e Oito Mil e Cento e Sessenta Reais) mensal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES
AVISOS DE LICITAÇÂO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-002-/PMC-PA

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios (Cestas Básicas), Sessão Pública: 26/05/2020 às
09:00h, Local, Edital disponível nos sites:: www.portaldecompraspublicas.com.br, e
www.tcm.pa.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-003-/PMC-PA

Objeto: Aquisição de Material de Higiene e Limpeza, Sessão Pública: 26/05/2020 às 14:00h,
Local, Edital disponível nos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br, e
www.tcm.pa.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-004- /PMC-PA

Objeto Aquisição de Gêneros Alimentícios em Geral, Sessão Pública: 27/05/2020 às 09:00h,
Local, Edital disponível nos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br, e
www.tcm.pa.gov.br

Chaves-PA, 11 de maio de 2020.
MARIA DO SOCORRO S DE ALMEIDA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA N° 059/2020. Objeto: Aquisição de Ventiladores Pulmonares Objetivando
Fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia Causada Pelo "Novo Corona
Vírus" Covid-19, No Municipio de Igarapé-Açu. Empresa: A M Tavares Eireli. CNPJ:
36.027.361/0001-79. Valor Global: R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais).
Vigência: 05/05/2020 até 03/08/2020. Empresa: Gaslive Importacão E Exportacão De
Produtos Médicos Ltda. CNPJ: 16.686.026/0001-75. Valor Global: R$ 79.500,00 (setenta e
nove mil e quinhentos reais). Vigência: 05/05/2020 até 03/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
EXTRATOS DE CONTRATOS

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2020.
CONTRATO Nº. 324/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA.
CONTRATADA: GYN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ nº.
27.429.627/0001-19.
VALOR DO CONTRATO: R$ 6.497,00 (seis mil quatrocentos noventa e sete reais).
CONTRATO nº. 325/2020
CONTRATADA: SERTÃO FIBRAS INDÚSTRIA LTDA, CNPJ nº. 26.227.604/0001-69.
VALOR DO CONTRATO: R$ 14.151,00 (quatorze mil, cento e cinquenta e um reais).
CONTRATO nº. 326/2020
CONTRATADA: T J B FERNANDES & CIA LTDA-ME, CNPJ nº. 20.710.567/0001-69.
VALOR DO CONTRATO: R$ 167.320,00 (cento e sessenta e sete mil, trezentos e vinte
reais)
CONTRATO nº. 327/2020
CONTRATADA: ITACA EIRELI, CNPJ nº. 24.845.457/0001-65.
VALOR DO CONTRATO: R$ 184.230,00 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e trinta
reais).
OBJETO: Aquisição de máquinas e equipamentos para equipar as Casas de Farinha das
famílias agricultoras e Indígenas no Município de Jacareacanga/PA em atendimento ao
Convênio nº. 887213/2019.
VIGÊNCIA DOS CONTRATOS: 31/12/2020.
DATA DE ASSINATURA DOS CONTRATOS: 04/05/2020

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020

OBJETO: "Aquisição de máquinas e equipamentos para equipar as Casas de Farinha das
famílias agricultoras e Indígenas no Município de Jacareacanga/PA em atendimento ao
Convênio nº. 887213/2019".

EMPRESAS VENCEDORAS: GYN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
- EIRELI, CNPJ sob o nº. 27.429.627/0001-19, vencedora do item 01 com valor total de
R$ 6.497,00 (Seis Mil Quatrocentos Noventa e Sete Reais), SERTÃO FIBRAS INDÚSTRIA
LTDA, CNPJ sob o nº. 26.227.604/0001-69, vencedora do item 02 com valor total de
R$ 14.151,00 (Quatorze Mil, Cento e Cinquenta e Um Reais), T J B FERNANDES & CIA
LTDA-ME, CNPJ sob o nº. 20.710.567/0001-69, vencedora do item 03 com valor total
de R$ 167.320,00 (Cento e Sessenta e Sete Mil, Trezentos e Vinte Reais) e empresa
ITACA EIRELI, CNPJ sob o nº. 24.845.457/0001-65, vencedora do item 04 com valor
total de R$ 184.230,00 (Cento e Oitenta e Quatro Mil, Duzentos e Trinta Reais).
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA, CNPJ Nº. 10.221.745/0001-
34.

RAIMUNDO BATISTA SANTIAGO
Ordenador de Despesas



6 GERAIS BELÉM, TERÇA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2020

O Pará alcançou, pela se-
gunda vez, a liderança 
no ranking nacional de 

isolamento social. Neste pri-
meiro domingo de lockdown, 
o índice obtido pelo Estado 
foi de 54,95%. Os dados foram 
divulgados na manhã desta 
segunda-feira (11), pela Secre-
taria de Segurança Pública e 
Defesa Social do Pará (Segup), 
por meio da Secretaria Adjunta 
de Inteligência e Aná-
lise Criminal (Siac). 
Na capital paraense, 
o índice foi superior, 
com 60,1% das pesso-
as dentro de casa. 

“Desde domingo iniciamos 
com a possibilidade de aplica-
ção de penalidades, em espe-
cial as multas. Contabilizamos 
91 multas lavradas durante 
todo o dia pelos órgãos de se-
gurança, nos 10 municípios 
atingidos pelo decreto que 
contempla o lockdown”, Uala-
me Machado, titular da Segup. 

De 00h01 às 23h59 desse 
domingo, 91 multas foram 
aplicadas por desobediência 
ao lockdown, 84 para pessoas 
físicas e sete para jurídicas. Be-

lém registrou o maior número 
de ocorrências, totalizando 50 
multas.

Na Região Metropolitana 
de Belém, incluindo os dis-
tritos, os bairros com mais 
penalidades foram: 40 horas 
(10), em Ananindeua; Marco 
(6) e Icoaraci (5). O domingo 
foi o primeiro dia de autua-
ção, após três dias de trabalho 
educativo. A previsão é que 

a suspensão total de 
atividades não essen-
ciais, com restrição de 
circulação de pesso-
as, ocorra até o dia 17 
de maio.

O secretário estadual de Se-
gurança Pública e Defesa So-
cial, Ualame Machado, relata 
que já possível notar um � u-
xo menor de pessoas nas ruas 
e agradece a população e os 
órgãos que trabalham na � s-
calização pela dedicação. No 
entanto, o secretário pede ain-
da mais empenho para que o 
Estado consiga atingir a meta 
estabelecida pelas organiza-
ções de saúde, que é de 70% de 
isolamento. 

“Na manhã de segunda-fei-

Pará volta à liderança
ESTADO FICA EM PRIMEIRO NO RANKING NACIONAL DE ISOLAMENTO NO DOMINGO, COM 54,95% DE ÍNDICE

MELHORA

ra percebemos um � uxo bem 
menor do que os demais dias 
da semana. Historicamente, 
a segunda era um dia muito 
complicado de se controlar 
o isolamento social, porém 
nós veri� camos que além da 
receptividade da população, 

as pessoas estão colaborando 
com o isolamento”, a� rmou o 
titular da Segup.

LOCKDOWN
Nas 10 cidades onde está 

em vigor o lockdown, os índi-

ces foram os seguintes: Belém 
(60,1%), Ananindeua (57,7%), 
Marituba (53,7%), Benevides 
(55,3%), Santa Bárbara (53,1%), 
Santa Izabel (55,9%), Casta-
nhal (57,1%), Santo Antônio do 
Tauá (62,6%), Breves (63,2%) e 
Vigia (58,6%).

  No primeiro domingo de lockdown, maioria da população paraense cumpriu a determinação de ficar em casa
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por meio da Secretaria Adjunta educativo. A previsão é que 
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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 

MEDICAMENTOS 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 ESPECIFICAÇÃO UNID. QNT. 

01 
Dopamina, Cloridrato 5 mg/mL, Solução Injetável 10 
mL 

AMPOLA 6.000 

02 Furosemida 10 mg/mL, Solução Injetável 2 mL AMPOLA 55.000 

03 Terbutalina 0,5 mg/mL, Solução Injetável 1 mL AMPOLA 20.000 

04 
Metilpredinisolona, Succinato 500 mg, Pó para Solução 
Injetável 8 mL  

AMPOLA 5.000 

05 Rocurônio, Brometo 10 mg/mL, Solução Injetável 5 mL AMPOLA 2.000 

06 
Suxametônio, Cloreto 100 mg, Pó para Solução 
Injetável  

AMPOLA 1.500 

 
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 agravamento de casos. O 

enfrentamento de uma epidemia requer a aquisição de itens que atuem no confronto do vírus, assim a 

necessidade da contratação pública se fundamenta em critérios técnicos tomando por base a doença, 

a transmissão do vírus e as projeções do seu comportamento, além das orientações dos órgãos 

oficiais de saúde. 

 
2.2. Neste sentido é necessária a contratação Pública dos medicamentos de forma emergencial 

para o enfrentamento da transmissão comunitária do vírus em conformidade com a lei 13.979 de 6 de 

fevereiro 2020. 
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2.3. Justifica-se esta COMPRA EMERGENCIAL com enquadramento legal na Lei 13.979/2020, 

regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.282/2020, bem como considerando a portaria n° 188 de 03 

de fevereiro de 2020, por se tratar de compra destinada a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 

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

Pandemia do COVID-19.  

 
2.4. Nesse sentido, é essencial esclarecer que estes medicamentos estão sendo utilizados no 

âmbito hospitalar. Os medicamentos citados tem sua utilização na rede de urgência e emergência da 

SESMA, sabe-se que os pacientes que tem casos de COVID – 19 geralmente precisarão de suporte 

de vida avançado, onde os medicamentos citados também serão também utilizados. 

 
2.5. Considerando que estes itens fazem parte da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) 

e que as solicitações de compra foram iniciadas em Abril e Maio de 2019, porém até a presente data 

não há previsão para conclusão dos processos licitatórios e consequente disponibilização de contratos 

para solicitações de empenho, e que estes itens estão com estoque zerado devido ao aumento da 

demanda nesse período de pandemia, causando transtornos nos atendimentos habituais, bem como 

nos atendimentos advindos da situação de emergência o qual estamos vivendo, solicitamos a 

aquisição emergencial dos fármacos, a fim de garantir o atendimento dos pacientes que por 

complicações possam necessitar fazer uso dos medicamentos descritos.   

 

2.6. A presente aquisição torna-se essencial do ponto de vista desta administração para que 

possamos dar continuidade ao serviço de prevenção, promoção e recuperação da saúde no 

âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Belém  

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

  
3.1. Os itens 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 

medicamentos, citando especificação, fabricante, de acordo com os requisitos indicados no item 

01 deste Termo de Referência Simplificado; 
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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 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 medicamentos, que pelo mesmo sejam doados;  

 
5.1.7. Os itens 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 no: Almoxarifado Central – 

Travessa Timbó, nº 2303 – entre Avenida Duque de Caxias e Avenida Rômulo Maiorana, 

Bairro: Marco – Belém/PA. 

 
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 do medicamento ofertado junto ao Ministério da Saúde – ANVISA, dentro do 

período de vigência para os itens que necessitem da referida exigência, conforme o descritivo 

contido no Anexo A deste Termo de Referência; 

 
5.1.11. As propostas de preço deverão estar adequadas à Resolução – CMED nº 3, de 2 

de março de 2011 que dispõe sobre o Coeficiente de Adequação de Preços – CAP e a 

Resolução – CMED nº 1, de 09 de março de 2018, que dispõe sobre a forma de definição 

do Preço Fabricante e do Preço Máximo ao Consumidor dos medicamentos; 



 

 

 
 

 

 

Av. Governador Jose Malcher Nº 2821 – São Braz (Ao lado da Receita Federal) 
E-mail: rt.medicamentos@gmail.com 

 Tel: (91) 32364235   

 
5.1.12. A empresa vencedora deverá mencionar explicitamente em sua proposta de preços, a 

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO MEDICAMENTO ofertado, e ainda informação de: 

 

a) nome genérico; 

b) formulação; 

c) dosagem; 

d) forma farmacêutica e tipo de embalagem; 

e) nome fantasia; 

f) nome do fabricante;  

g) nº do registro; 

h) marca; 

i) procedência. 
 

5.1.13 No ATO DA ENTREGA DO MEDICAMENTO não poderá conter prazo de validade 
INFERIOR A 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade total. Deverá ser apresentado o 
medicamento em sua embalagem externa a expressão “PROIBIDA A VENDA NO 
COMÉRCIO”, e que o TRANSPORTE do medicamento ofertado deverá estar de acordo com as 
especificações do fabricante. 
 
5.1.14 Apresentar o produto com a embalagem em perfeito estado, nas condições de 
temperatura exigidas no rótulo, sendo que todos os dados (rótulo e bula) devem estar em língua 
portuguesa. Deverá, ainda, estar separado por lotes e prazos de validade, com seus respectivos 
quantitativos impressos na nota fiscal. 
 
5.1.15 O transporte dos produtos deverá ser feito por transportadora que detenha autorização de 
funcionamento emitida pela ANVISA e deverá obedecer a critérios de modo a não afetar a 
identidade, qualidade, integridade e, quando for o caso, esterilidade do mesmo. 
 

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 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 I. 

 
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 estarão condicionados após avaliação pelo 

responsável técnico da SESMA/PMB, sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável; 
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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. Os itens objetos 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 empresa adjudicada e julgada vencedora do certame deverá apresentar: 01 (uma) amostra 

do produto ofertado, devendo entregá-la IMEDIATAMENTE após a solicitação.   

 
6.10. A contratação deverá seguir os seguintes parâmetros de Responsabilidade Socioambientais:  

 
6.10.1. 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. 

 

6.10.2. 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 

necessário, de acordo com a legislação vigente para o objeto a ser adquirido), além de atentar 

para as exigências da Política de Resíduos Sólidos. 

 
6.10.3. 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:  
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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 dos 

itens, 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; 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; 

 
8.4. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 

assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos; 

 
8.5. Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pelo contratante, 

sem prévia autorização;  

 
8.6. 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 o item, 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 
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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 do item que compõe 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). 

 

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: 
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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. 

 
  _______________________________________ 

Maria Pantoja Moreira 
Referência Técnica de Medicamentos/ SESMA 

Farmacêutica CRF/PA n° 5254 
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ANEXO I 

 

 

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 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v


S.R.P. 

P.E.Nº 

02/2019 

UASG 

160088

S.R.P. 

P.E.Nº 

89/2019 

UASG 

155010

S.R.P. 

P.E.Nº 

20/2019 

UASG 

160143

S.R.P. 

P.E.Nº 

30/2019 

UASG 

155180

S.R.P. 

P.E.Nº 

09/2019 

UASG 

155014

S.R.P. 

P.E.Nº 

06/2019 

UASG 

927446

S.R.P. 

P.E.Nº 

60/2019 

UASG: 

160322

S.R.P. 

P.E.Nº 

31/2019 

UASG: 

120625

S.R.P. 

P.E.Nº 

108/2020 

UASG: 

155009

S.R.P. 

P.E.Nº 

10/2020 

UASG: 

155910

S.R.P. 

P.E.Nº 

05/2019 

UASG: 

158705

S.R.P. 

P.E.Nº 

46/2019 

UASG: 

155910

S.R.P. 

P.E.Nº 

08/2019 

UASG: 

160105

S.R.P. 

P.E.Nº 

21/2020 

UASG: 

988655

S.R.P. 

P.E.Nº 

93/2019 

UASG: 

150233

S.R.P. 

P.E.Nº 

09/2019 

UASG: 

160445

S.R.P. 

P.E.Nº 

31/2019 

UASG: 

120625

S.R.P. 

P.E.Nº 

26/2020 

UASG: 

986589

S.R.P. 

P.E.Nº 

86/2019 

UASG: 

155009

S.R.P. 

P.E.Nº 

60/2019 

UASG: 

160322

S.R.P. 

P.E.Nº 

20/2020 

UASG: 

120635

S.R.P. 

P.E.Nº 

28/2020 

UASG: 

155022

S.R.P. 

P.E.Nº 

52/2019 

UASG: 

120629

S.R.P. 

P.E.Nº 

60/2019 

UASG: 

160322

S.R.P. 

P.E.Nº 

10/2020 

UASG: 

155910

S.R.P. 

P.E.Nº 

31/2020 

UASG: 

120195

S.R.P. 

P.E.Nº 

09/2019 

UASG: 

160445

S.R.P. 

P.E.Nº 

56/2020 

UASG: 

254447

S.R.P. 

P.E.Nº 

134/2019 

UASG: 

771300

ALIANÇA 

HOSPITA

LAR LTDA 

- CNPJ: 

21.368.399

/0001-38

DOCTOR

MED 

EQUIPA. 

E PROD. 

HOSPITA

LARES 

EIRELI - 

CNPJ: 

13.169.056

/0001-16

ALFAMED 

COMERCI

AL LTDA - 

CNPJ: 

02.275.673

/0001-80 -

F. 

CARDOD

O & CIA 

LTDA - 

CNPJ:04.4

94.905/000

1-63

FORTMED 

COMÉRCI

O DE 

MEDICAM

ENTOS 

LTDA - 

ME - 

CNPJ: 

05.556.788

/0001-30

ONCONO

RT LTDA 

EPP -

CNPJ: 

14.497.468

/0001-48

HOSPITAL

AR DIST. 

DE MED. 

LTDA - 

CNPJ: 

03.375.328/

0001-80. 

 

DROGARI

A 

ARAUJO 

S.A - 

CNPJ: 

17.256.512

.0001-16 

1

Dopamina, Cloridrato 5 

mg/mL, Solução Injetável 

10 Ml

AMP 6.000  R$    1,49  R$    1,32  R$    1,80  R$    1,39  R$    1,25  R$    2,26  R$    2,90  R$    8,10  R$     4,50 

2
Furosemida 10 mg/mL, 

Solução Injetável 2ML
AMP 55.000  R$    0,58  R$    0,63  R$    0,58  R$    0,60  R$    0,59  R$    0,85  R$    0,72  R$    0,78  R$    2,11 

3
Terbutalina 0,5 mg/mL, 

Solução Injetável 1 mL
AMP 20.000  R$    1,97  R$    2,19  R$    2,20  R$    1,90  R$    1,98  R$    1,85  R$    2,98  R$    2,98  R$     2,50 

4

Metilpredinisolona, 

Succinato 500 mg, Pó para 

Solução Injetável 8 mL 

AMP 5.000  R$  16,22  R$  18,54  R$  17,95  R$  21,45  R$  14,80  R$  25,08  R$  30,00 

5

Rocurônio, Brometo 10 

mg/mL, Solução Injetável 5 

mL

AMP 2.000  R$  18,99  R$  21,99  R$  14,00  R$  22,25  R$  10,90  R$  82,50 

6

Suxametônio, Cloreto 100 

mg, Pó para Solução 

Injetável 

AMP 1.500  R$  17,45  R$  13,89  R$  18,45  R$  14,22  R$  15,00 22,50R$    

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 11098.2020 - SESMA - AQUISIÇÃO  EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS COVID-19 15/05/2020

OBS: O PRESENTE MAPA CONTEM

TODOS OS PREÇOS COLETADOS PARA

OS 06 ITENS E NÃO HÁ ANÁLISE DOS

PREÇOS.

CGL.SEGEP.PMB

MARILENE SILVA

ITEM
DESCRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
UND QTD

PAINEL DE PREÇOS DO GOVERNO  BANCO DE PREÇOS CNPJ:07.797.967/0001-28 INTERNETEMPRESAS

MARILENE 
CARVALHO 
SILVA:3000
2044234

Assinado de forma digital por 
MARILENE CARVALHO 
SILVA:30002044234 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, 
ou=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, 
ou=ARSERPRO, ou=RFB e-CPF 
A3, cn=MARILENE CARVALHO 
SILVA:30002044234 
Dados: 2020.05.15 18:24:40 
-03'00'



15/05/2020

S.R.P. 

P.E.Nº 

02/2019 

UASG 

160088

S.R.P. 

P.E.Nº 

89/2019 

UASG 

155010

S.R.P. 

P.E.Nº 

20/2019 

UASG 

160143

S.R.P. 

P.E.Nº 

30/2019 

UASG 

155180

S.R.P. 

P.E.Nº 

09/2019 

UASG 

155014

S.R.P. 

P.E.Nº 

06/2019 

UASG 

927446

S.R.P. 

P.E.Nº 

60/2019 

UASG: 

160322

S.R.P. 

P.E.Nº 

31/2019 

UASG: 

120625

S.R.P. 

P.E.Nº 

108/2020 

UASG: 

155009

S.R.P. 

P.E.Nº 

10/2020 

UASG: 

155910

S.R.P. 

P.E.Nº 

05/2019 

UASG: 

158705

S.R.P. 

P.E.Nº 

46/2019 

UASG: 

155910

S.R.P. 

P.E.Nº 

08/2019 

UASG: 

160105

S.R.P. 

P.E.Nº 

21/2020 

UASG: 

988655

S.R.P. 

P.E.Nº 

93/2019 

UASG: 

150233

S.R.P. 

P.E.Nº 

09/2019 

UASG: 

160445

S.R.P. 

P.E.Nº 

31/2019 

UASG: 

120625

S.R.P. 

P.E.Nº 

26/2020 

UASG: 

986589

S.R.P. 

P.E.Nº 

86/2019 

UASG: 

155009

S.R.P. 

P.E.Nº 

60/2019 

UASG: 

160322

S.R.P. 

P.E.Nº 

20/2020 

UASG: 

120635

S.R.P. 

P.E.Nº 

28/2020 

UASG: 

155022

S.R.P. 

P.E.Nº 

52/2019 

UASG: 

120629

S.R.P. 

P.E.Nº 

60/2019 

UASG: 

160322

S.R.P. 

P.E.Nº 

10/2020 

UASG: 

155910

S.R.P. 

P.E.Nº 

31/2020 

UASG: 

120195

S.R.P. 

P.E.Nº 

09/2019 

UASG: 

160445

S.R.P. 

P.E.Nº 

56/2020 

UASG: 

254447

S.R.P. 

P.E.Nº 

134/2019 

UASG: 

771300

ALIANÇA 

HOSPITAL

AR LTDA - 

CNPJ: 

21.368.39

9/0001-38

DOCTOR

MED 

EQUIPA. E 

PROD. 

HOSPITAL

ARES 

EIRELI - 

CNPJ: 

13.169.05

6/0001-16

ALFAMED 

COMERCI

AL LTDA - 

CNPJ: 

02.275.67

3/0001-80 -

F. 

CARDOD

O & CIA 

LTDA - 

CNPJ:04.4

94.905/00

01-63

FORTMED 

COMÉRCI

O DE 

MEDICAM

ENTOS 

LTDA - ME 

- CNPJ: 

05.556.78

8/0001-30

ONCONO

RT LTDA 

EPP -

CNPJ: 

14.497.46

8/0001-48

HOSPITAL

AR DIST. 

DE MED. 

LTDA - 

CNPJ: 

03.375.328/

0001-80. 

 

DROGARI

A 

ARAUJO 

S.A - 

CNPJ: 

17.256.51

2.0001-16 

1

Dopamina, Cloridrato 5 

mg/mL, Solução Injetável 

10 Ml

AMP 6.000  R$    1,49  R$    1,32  R$    1,80  R$    1,39  R$    2,26  R$    2,90  R$        1,86  R$     11.160,00 

2
Furosemida 10 mg/mL, 

Solução Injetável 2ML
AMP 55.000  R$    0,58  R$    0,63  R$    0,58  R$    0,60  R$    0,59  R$    0,85  R$    0,72  R$    0,78  R$        0,67  R$     36.850,00 

3
Terbutalina 0,5 mg/mL, 

Solução Injetável 1 mL
AMP 20.000  R$    1,97  R$    2,19  R$    2,20  R$    1,90  R$    1,98  R$    1,85  R$    2,98  R$    2,98  R$     2,50  R$        2,28  R$     45.600,00 

4

Metilpredinisolona, 

Succinato 500 mg, Pó 

para Solução Injetável 8 

mL 

AMP 5.000  R$  18,54  R$  17,95  R$  21,45  R$  25,08  R$      20,76  R$   103.800,00 

5

Rocurônio, Brometo 10 

mg/mL, Solução Injetável 

5 mL

AMP 2.000  R$  18,99  R$  21,99  R$  14,00  R$  22,25  R$  10,90  R$      17,63  R$     35.260,00 

6

Suxametônio, Cloreto 100 

mg, Pó para Solução 

Injetável 

AMP 1.500  R$  17,45  R$  18,45  R$  14,22  R$  15,00  R$      16,28  R$     24.420,00 

CGL.SEGEP.PMB

 PREÇO 

MÉDIO POR 

ITEM  

 TOTAL POR 

ITEM 

 R$            257.090,00 

OBS: O MAPA FOI ELABORADO CONFORME ESTABELECE

A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº5/2014 -SLTI/MPOG E SUAS

ALTERAÇÕES. OS PREÇOS FORAM ANALISADOS PARA

COMPOSIÇÃO DO PREÇO MÉDIO E OS ESPAÇOS

DEMARCADOS AO LONGO DO MAPA TIVERAM SEUS

VALORES DESCONSIDERADOS, UMA VEZ QUE

APRESENTAVA-SE EXCESSIVAMENTE ELEVADOS OU

INEXEQUÍVEIS, CONSIDERANDO OS DEMAIS PREÇOS

COLETADOS. RESSALTAMOS QUE TODAS AS

PROPOSTAS, BEM COMO AS PESQUISAS EM ATAS E

INTERNET, ENCONTRAM-SE ANEXADAS NA INTEGRA NOS

AUTOS

MARILENE SILVA

VALOR GLOBAL >>>

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 11098.2020 - SESMA - AQUISIÇÃO  EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS COVID-19

ITEM
DESCRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
UND QTD

PAINEL DE PREÇOS DO GOVERNO  BANCO DE PREÇOS CNPJ:07.797.967/0001-28 EMPRESAS INTERNET



VALOR 

UND
VALOR TOTAL

VALOR 

UND
VALOR TOTAL

VALOR 

UND
VALOR TOTAL

VALOR 

UND
VALOR TOTAL

VALOR 

UND
VALOR TOTAL

VALOR 

UND
VALOR TOTAL

1
Dopamina, Cloridrato 5 mg/mL, Solução 

Injetável 10 Ml
AMP 6.000  R$    2,26  R$      13.560,00  R$    2,90  R$      17.400,00  R$     8,10  R$      48.600,00 

2
Furosemida 10 mg/mL, Solução Injetável 

2ML
AMP 55.000  R$    0,85  R$      46.750,00  R$    0,72  R$      39.600,00  R$    0,78  R$      42.900,00 

3
Terbutalina 0,5 mg/mL, Solução Injetável 

1 mL
AMP 20.000  R$    1,85  R$      37.000,00  R$    2,98  R$      59.600,00  R$      2,98  R$      59.600,00 

4
Metilpredinisolona, Succinato 500 mg, Pó 

para Solução Injetável 8 mL 
AMP 5.000  R$  25,08  R$    125.400,00  R$  30,00  R$    150.000,00 

5
Rocurônio, Brometo 10 mg/mL, Solução 

Injetável 5 mL
AMP 2.000  R$  82,50  R$    165.000,00 

6
Suxametônio, Cloreto 100 mg, Pó para 

Solução Injetável 
AMP 1.500  R$  15,00  R$      22.500,00 

MARILENE SILVA

CGL.SEGEP.PMB

OBS: O PRESENTE MAPA CONTÉM O PREÇO GLOBAL POR

EMPRESA E DESTAQUE DO MENOR PREÇO PARA CADA

ITEM. OS ITNES 05 E 06 TIVERAM APENAS UM ORÇAMENTO

DE EMPRESA E ESSES FORAM DEMARCADOS

ALIANÇA HOSPITALAR 

LTDA - CNPJ: 

21.368.399/0001-38

DOCTORMED EQUIPA. E 

PROD. HOSPITALARES 

EIRELI - CNPJ: 

13.169.056/0001-16

ALFAMED COMERCIAL 

LTDA - CNPJ: 

02.275.673/0001-80 -

F. CARDODO & CIA LTDA - 

CNPJ:04.494.905/0001-63

FORTMED COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS LTDA - ME 

- CNPJ: 05.556.788/0001-30

ONCONORT LTDA EPP -

CNPJ: 14.497.468/0001-48

EMPRESAS

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 11098.2020 - SESMA - AQUISIÇÃO  EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS COVID-19

QTDITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UND

15/05/2020



 

À Diretoria de Análises e Cotações/CGL 

 

Certificamos que recebemos orientação para prosseguimento da pesquisa 

mercadológica do processo em tela no dia 15/05/2020. 

Considerando se tratar de uma aquisição emergencial, inclusive com “chamamento 

público” (Chamamento nº 18/2020 – SESMA, constante no site da Prefeitura), procedemos 

à pesquisa de mercado na internet, em Atas de Registro de Preços (na plataforma do 

Banco de Preços e do Painel de Preços) e junto às empresas. 

Dessa forma, entramos em contato com diversas empresas (conforme comprovantes 

em anexo), dentre as quais 05 (cinco) nos enviaram orçamentos incompletos: ALIANÇA 

HOSPITALAR LTDA, DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 

EIRELI, ALFAMED COMERCIAL LTDA, F. CARDODO & CIA LTDA, FORTMED 

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – ME  e ONCONORT LTDA EPP as demais até 

a presente data não se manifestaram. 

Informamos que fora desconsiderado o orçamento para o item 02 - Furosemida 10 

mg/mL, Solução Injetável 2ML - da empresa FORTMED pois o descritivo não estava de 

acordo com a nossa solicitação. Informamos ainda que entramos em contato com a 

empresa para retificação mas até o momento do fechamento deste processo não 

obtivemos retorno. 

Dessa forma, após a coleta de preços e de ordem da Dir. de Análise e Cotações/CGL, 

elaboramos 3 (três) mapas comparativos de preços, a saber: 

1. Mapa completo com todos os valores unitários coletados; 

2. Mapa completo com análise de preços (exclusão dos preços excessivamente 

elevados ou inexeqüíveis), conforme Instrução Normativa nº 5/2014 -

SLTI/MPOG e suas alterações; e 

3. Mapa com preços coletados junto a fornecedores e marcação dos menores 

valores apresentados para cada item. 

 

FOLHA DE INSTRUÇÃO 

PROCESSO Nº 
11098/2020 - 

SESMA 

FOLHA N° 



Informamos, ainda, que todas as propostas, bem como as pesquisas em Atas e na 

internet, encontram-se anexadas na integra nos autos. 

Assim sendo, e após análise da Gerência de Cotação/CGL e dessa diretoria, 

encaminhamos os autos para conhecimento e providências que julgarem necessárias. 

Belém, 15 de Maio de 2020. 

Atenciosamente, 

 
Marilene silva 
Assessor Superior 
CGL/SEGEP/PMB 
 
Ciente, 
 

 
Paula Nascimento 
Gerente de Cotação 
CGL/SEGEP/PMB 
 



ANEXOS DA 
PESQUISA DE 

MERCADO 
 



 

 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COORDENAÇÃO GERAL DO         

PLANEJAMENTO E GESTAO     SEGEP 

 
 
 
 

Av. Governador José Malcher, nº 2110.   Bairro São Brás  CEP: 66060-232. Belém-Pará. 

Fone: (91) 3202-9903 - E-mail:  gab.segep@gmail.com / oficiosegep@gmail.com  

PROC. Nº 11098-2020                                                                         Belém, 11 de Maio de 2020. 
 

                   Solicitamos com a maior brevidade possível, a estimativa de preço para, AQUISIÇÃO DE 

COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS COVID-2019– SESMA. Conforme demonstrativo 

de planilha em anexo, objetivando atender as necessidades do de Saúde Sesma e a Administração 

Municipal. CNPJ: 14.700.173.0001/27.  

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 TEM EM ESTOQUE 

6 INFORMA SE TEM PARA PRONTA ENTREGAR 

7 INFORMAR SE ACEITA PAGAMENTO POR EMPENHO. 

8 IRFORMAR A MARCA DOS PRODUTOS 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID QTD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 
Dopamina, Cloridrato 5 mg/mL, Solução 
Injetável 10 Ml 

AMP 6.000 
  

2 
Furosemida 10 mg/mL, Solução 
Injetável 2ML 

AMP 55.000 
  

3 
Terbutalina 0,5 mg/mL, Solução 
Injetável 1 mL 

AMP 20.000 
  

4 
Metilpredinisolona, Succinato 500 mg, 
Pó para Solução Injetável 8 mL  

AMP 5.000 
  

5 
Rocurônio, Brometo 10 mg/mL, Solução 
Injetável 5 mL 

AMP 2.000 
  

6 
Suxametônio, Cloreto 100 mg, Pó para 
Solução Injetável  

AMP 1.500 

  

Atenciosamente, 

Daniel / Marilene C. Silva 

Assessora Superior: CGL/SEGEP/PMB 

Telefone: (91) 3202-9917/98485-2081 

mailto:oficiosegep@gmail.com


 

 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COORDENAÇÃO GERAL DO         

PLANEJAMENTO E GESTAO     SEGEP 

 
 
 
 

Av. Governador José Malcher, nº 2110.   Bairro São Brás  CEP: 66060-232. Belém-Pará. 

Fone: (91) 3202-9903 - E-mail:  gab.segep@gmail.com / oficiosegep@gmail.com  
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Aquisição Emergencial de Medicamentos - COVID 19 - SESMA
31 mensagens

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 11 de maio de 2020 17:41
Para: claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br

Boa tarde!

Solicito com urgência, proposta de orçamento dos medicamentos em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção,

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Daniel Santos
CGL/SEGEP/PMB
91- 99809-8588
91- 99170-0537

PEDIDO DE ORÇAMENTO  - AQUI  DE MEDICAMENTOS COVID.doc
94K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 11 de maio de 2020 17:49
Para: licitacoes1@cristalfarma.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAMENTO  - AQUI  DE MEDICAMENTOS COVID.doc
94K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 11 de maio de 2020 17:50
Para: PREMIUM <licitacao@premiumhosp.com.br>

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 17:41
Subject: Aquisição Emergencial de Medicamentos - COVID 19 - SESMA
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

Boa tarde, Rafaela!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAMENTO  - AQUI  DE MEDICAMENTOS COVID.doc
94K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 11 de maio de 2020 17:52
Para: licitacao4@oncovit.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 17:41
Subject: Aquisição Emergencial de Medicamentos - COVID 19 - SESMA
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=7567463670&view=att&th=1720578c4628df06&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ka2y7vl90&safe=1&zw
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Boa tarde, Guthierres
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAMENTO  - AQUI  DE MEDICAMENTOS COVID.doc
94K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 11 de maio de 2020 17:54
Para: licitacaoalianca6@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 17:41
Subject: Aquisição Emergencial de Medicamentos - COVID 19 - SESMA
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

Boa tarde, Julliely!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAMENTO  - AQUI  DE MEDICAMENTOS COVID.doc
94K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 11 de maio de 2020 17:55
Para: licitacao@onconorte.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 17:41
Subject: Aquisição Emergencial de Medicamentos - COVID 19 - SESMA
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

Boa tarde, Carlos!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAMENTO  - AQUI  DE MEDICAMENTOS COVID.doc
94K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 11 de maio de 2020 17:56
Para: vicente@vittalmed.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 17:41
Subject: Aquisição Emergencial de Medicamentos - COVID 19 - SESMA
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

Boa tarde, Vicente!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAMENTO  - AQUI  DE MEDICAMENTOS COVID.doc
94K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 11 de maio de 2020 17:57
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Para: licitacao8@multifarma.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 17:41
Subject: Aquisição Emergencial de Medicamentos - COVID 19 - SESMA
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

Boa tarde, Amanda!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAMENTO  - AQUI  DE MEDICAMENTOS COVID.doc
94K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 11 de maio de 2020 17:59
Para: ajhospitalar@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 17:41
Subject: Aquisição Emergencial de Medicamentos - COVID 19 - SESMA
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

Boa tarde, Clivia!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAMENTO  - AQUI  DE MEDICAMENTOS COVID.doc
94K

Vicente Mendonça <vicente@vittalmed.com.br> 11 de maio de 2020 18:24
Para: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Boa noite

Infelizmente Não trabalhamos com medicamentos. 

Por favor acusar o recebimento 

Grato!

Att:
Vicente Mendonça 
Gerente Financeiro
(91)99121-8452
(91)3269-5718
www.vittalmed.com.br

Obter o TypeApp para Android
[Texto das mensagens anteriores oculto]

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 11 de maio de 2020 18:27
Para: gec.cotacao6@gmail.com

Segue uma negativa, processo n° 11098 - Medicamentos
[Texto das mensagens anteriores oculto]

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 11 de maio de 2020 18:30
Para: mg4051@gmail.com

mailto:covidpmb2020@gmail.com
mailto:claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br
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---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 17:41
Subject: Aquisição Emergencial de Medicamentos - COVID 19 - SESMA
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

Boa noite, Magno!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAMENTO  - AQUI  DE MEDICAMENTOS COVID.doc
94K

AJ HOSPITALAR <ajhospitalar@gmail.com> 12 de maio de 2020 08:26
Para: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Bom dia Marcus!

 

Infelizmente não temos os itens solicitados.

 

Quaisquer dúvida, estamos à disposição!

 

A�,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAMENTO  - AQUI  DE MEDICAMENTOS COVID.doc
94K

licitacaoalianca6@gmail.com <licitacaoalianca6@gmail.com> 12 de maio de 2020 11:52
Para: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Bom dia,

 

Segue em anexo a cotação como solicitada.

 

 

 

mailto:covidpmb2020@gmail.com
mailto:claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br
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Atenciosamente,

 

 

Julliely Cortez

Licitação /Vendas

 

(81) 99689-1116 Movél/Zap

(62) 3952-5408- Direto

(62) 3991-3661 - Geral

 

 

 

 

 

 

 

O conteúdo dessa mensagem é confidencial, destina-se estritamente à(s) pessoa(s) acima referida(s) e é legalmente protegido. A
retransmissão, divulgação, cópia ou outro uso desta comunicação por pessoas ou entidades, que não sejam o(s) destinatário(s), constitui
obtenção de dados por meio ilícito e configura ofensa ao Art. 5°, inciso XII, da Constituição Federal. Caso esta mensagem tenha sido recebida
por engano, por favor, inutilize-a e, se possível, avise ao remetente por e-mail.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

40504.pdf
119K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 12 de maio de 2020 11:55
Para: licitacaoalianca6@gmail.com

RECEBIDO, MUITO OBRIGADO!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 12 de maio de 2020 11:58
Para: DANIEL SANTOS <gec.cotacao6@gmail.com>

Segue negativa, processo n° 11098
[Texto das mensagens anteriores oculto]

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=7567463670&view=att&th=172095fdf53c32e1&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw


PEDIDO DE ORÇAMENTO  - AQUI  DE MEDICAMENTOS COVID.doc
94K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 12 de maio de 2020 11:59
Para: DANIEL SANTOS <gec.cotacao6@gmail.com>

Segue proposta processo n° 11098
[Texto das mensagens anteriores oculto]

40504.pdf
119K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 12 de maio de 2020 16:43
Para: aum filho gonçalves <smslogistica@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 17:41
Subject: Aquisição Emergencial de Medicamentos - COVID 19 - SESMA
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

Boa tarde, Aum!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAMENTO  - AQUI  DE MEDICAMENTOS COVID.doc
94K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 13 de maio de 2020 09:25
Para: alfamedcomercial.vendas@hotmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 17:41
Subject: Aquisição Emergencial de Medicamentos - COVID 19 - SESMA
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

Anny bom dia!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAMENTO  - AQUI  DE MEDICAMENTOS COVID.doc
94K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 13 de maio de 2020 15:09
Para: licitacao@unihospitalar.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 17:41
Subject: Aquisição Emergencial de Medicamentos - COVID 19 - SESMA
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

Boa tarde, Marcos!
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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PEDIDO DE ORÇAMENTO  - AQUI  DE MEDICAMENTOS COVID.doc
94K

Cláudia Pinho <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br> 13 de maio de 2020 15:48
Para: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

boa tarde!

Segue orçamento com itens que temos condições de atende los.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

PEDIDO DE ORÇAMENTO  - AQUI  DE MEDICAMENTOS COVID.doc
94K

ORC191448SESMA.pdf
231K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 13 de maio de 2020 15:56
Para: DANIEL SANTOS <gec.cotacao6@gmail.com>

Segue proposta do processo n° 11098/2020
Abraços
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

PEDIDO DE ORÇAMENTO  - AQUI  DE MEDICAMENTOS COVID.doc
94K

ORC191448SESMA.pdf
231K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 13 de maio de 2020 16:00
Para: Cláudia Pinho <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

RECEBIDO, MUITO OBRIGADO!

ATT,

DANIEL SANTOS
ASSESSOR SUPERIOR
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Amanda Rodrigues - Multifarma <licitacao8@multifarma.com.br> 13 de maio de 2020 16:18
Para: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Prezado Marcus, boa tarde!

Agradecemos o envio da cotação, mas os itens solicitados estão em falta.

Ficamos à disposição.

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=7567463670&view=att&th=1720f3a1af3e0197&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ka2y7vl90&safe=1&zw
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[Texto das mensagens anteriores oculto]

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 13 de maio de 2020 16:19
Para: DANIEL SANTOS <gec.cotacao6@gmail.com>

Negativa  processo n° 11098/2020
[Texto das mensagens anteriores oculto]

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 14 de maio de 2020 08:56
Para: concorrencia5@cristalia.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 17:41
Subject: Aquisição Emergencial de Medicamentos - COVID 19 - SESMA
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

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

PEDIDO DE ORÇAMENTO  - AQUI  DE MEDICAMENTOS COVID.doc
94K

Licitação <licitacao@unihospitalar.com.br> 14 de maio de 2020 10:03
Para: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Prezado,

Bom dia!

 

Agradeço o contato, mas infelizmente não temos condição para este processo.

 

mailto:covidpmb2020@gmail.com
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[Texto das mensagens anteriores oculto]

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 14 de maio de 2020 15:34
Para: paulobrown@pmenos.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 17:41
Subject: Aquisição Emergencial de Medicamentos - COVID 19 - SESMA
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

Boa tarde, Paulo Brown!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAMENTO  - AQUI  DE MEDICAMENTOS COVID.doc
94K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 14 de maio de 2020 15:48
Para: medfort@live.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 17:41
Subject: Aquisição Emergencial de Medicamentos - COVID 19 - SESMA
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

Boa tarde, José Mauricio!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAMENTO  - AQUI  DE MEDICAMENTOS COVID.doc
94K

Magno Chaves <mg4051@gmail.com> 14 de maio de 2020 18:25
Para: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Boa Tarde
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Prezado Marcus Vinicius,

Segue em anexo nossa proposta conforme solicitado.

Atenciosamente,

Magno Chaves
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PROPOSTA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE BELÉM 032-2020.pdf
566K

Med fort Medicamentos <medfort@live.com> 15 de maio de 2020 13:55
Para: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Boa tarde Marcus Vinicius.

Estou aguardando repostas dos fornecedores ref. a preços.
Estou cobrando, te respondo hoje ainda.

OK.
Mauricio

FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO 

MEDFORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
E-mail: medfort@live.com
Telefone: (62) 3584 3754
Celular: (62) 9 9638 2149
CNPJ: 12.407.590/0001-50

De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 14 de maio de 2020 15:48
Para: medfort@live.com <medfort@live.com>
Assunto: Fwd: Aquisição Emergencial de Medicamentos - COVID 19 - SESMA
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS COVID-2019– SESMA
3 mensagens

Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com> 15 de maio de 2020 09:12
Para: licitacoes1@cristalfarma.com.br

Boa dia,

   Prezados,

 Conforme solicitado,  segue em anexo a requisição a para estimativa de preço. Desde já
agradeço a atenção e aguardo retorno com maio brevidade possível.

Por favor confirmar e-mail recebido.

Atenciosamente; 
Marilene Silva 
CGL/SEGEP/PMB
Fone: (91) 98241-9995 
           98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001

COTAÇÃO PROC. Nº 11098- 2020.docx
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licitacoes1@cristalfarma.com.br <licitacoes1@cristalfarma.com.br> 15 de maio de 2020 13:34
Para: Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

Boa tarde Marilene, após verificação, não disponibilizamos em estoque os itens
cotados, com a procura desses itens por conta do COVID está muito alta, não
tem com cotar com garantia de entrega, para não atrapalhar o andamento do
certame, preferimos não cotar os itens para evitar problemas futuros na entrega,
desde já agradecemos a atenção e esperamos poder atende-los em outra
oportunidade.
 

Atenciosamente,
 

Iran Magno

Setor de Licitações

https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=313fcfec0c&view=att&th=172184512db9118e&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ka85wqud0&safe=1&zw


((91) 3255-5616 /3438/1279

(91) 98759 4724

iran.compras

*licitacoes1@cristalfarma.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com> 15 de maio de 2020 13:31
Para: licitacoes1@cristalfarma.com.br

obrigado
[Texto das mensagens anteriores oculto]

mailto:licitacoes1@cristalfarma.com.br


Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

Fwd: Aquisição Emergencial de Medicamentos - COVID 19 - SESMA
1 mensagem

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 15 de maio de 2020 14:26
Para: gec.cotacao2@gmail.com

Lena, segue um comunicado com relação ao processo n° 11098/2020
Abraços
Marcus

---------- Forwarded message ---------
De: Med fort Medicamentos <medfort@live.com>
Date: sex., 15 de mai. de 2020 às 13:55
Subject: RE: Aquisição Emergencial de Medicamentos - COVID 19 - SESMA
To: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Boa tarde Marcus Vinicius.

Estou aguardando repostas dos fornecedores ref. a preços.
Estou cobrando, te respondo hoje ainda.

OK.
Mauricio

FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO 

MEDFORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
E-mail: medfort@live.com
Telefone: (62) 3584 3754
Celular: (62) 9 9638 2149
CNPJ: 12.407.590/0001-50

De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 14 de maio de 2020 15:48
Para: medfort@live.com <medfort@live.com>
Assunto: Fwd: Aquisição Emergencial de Medicamentos - COVID 19 - SESMA
 

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 17:41
Subject: Aquisição Emergencial de Medicamentos - COVID 19 - SESMA
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

Boa tarde, José Mauricio!

Solicito com urgência, proposta de orçamento dos medicamentos em anexo.

mailto:medfort@live.com
mailto:covidpmb2020@gmail.com
mailto:medfort@live.com
mailto:covidpmb2020@gmail.com
mailto:medfort@live.com
mailto:medfort@live.com
mailto:covidpmb2020@gmail.com
mailto:claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br


Desde já agradecemos sua atenção,

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Daniel Santos
CGL/SEGEP/PMB
91- 99809-8588
91- 99170-0537



Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

Fwd: Fwd: Aquisição Emergencial de Medicamentos COVID-19 - SESMA
2 mensagens

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 15 de maio de 2020 14:24
Para: gec.cotacao2@gmail.com

Lena, segue proposta negativa do processo n° 11098/2020.
Abraços
Marcus

---------- Forwarded message ---------
De: <anjomedi@anjomedi.com.br>
Date: sex., 15 de mai. de 2020 às 11:23
Subject: Re: Fwd: Aquisição Emergencial de Medicamentos COVID-19 - SESMA
To: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Bom dia Marcus

Infelizmente estes itens   alguns fazem parte da Covid e outros os laboratórios não disponibilizam estoque

sinto muito não poder ajudá-lo

Pierina

---

Anjomedi Distribuidora de Medicamentos Ltda

CNPJ 31.151.224.0001/28
Rua Santos Dumont, Nº 1118, Sala 02
Bairro São Cristovão, Cep 99709-370, Erechim-RS
Telefones: (54) 3194-0240 / (54) 99267-9168 

Em 15/05/2020 11:08, COVID PMB escreveu:

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 15 de mai. de 2020 às 11:05
Subject: Aquisição Emergencial de Medicamentos COVID-19 - SESMA
To: <mrmed.medicamentos@gmail.com>

Volney, bom bia

mailto:anjomedi@anjomedi.com.br
mailto:covidpmb2020@gmail.com
http://31.151.224.1/28
mailto:covidpmb2020@gmail.com
mailto:mrmed.medicamentos@gmail.com


 
Conforme falamos, solicito orçamento com urgência dos medicamentos, em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.
 
Atenciosamente,
 
Marcus Vinicius
CGL/SEGEp/PMB
91-99170-0537 / 98485-2081
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 15 de maio de 2020 16:16
Para: gec.cotacao2@gmail.com

Lena, negativa do processo n° 11098/2020
Abraços

---------- Forwarded message ---------
De: <gerencia.pa@mapemi.com.br>
Date: sex., 15 de mai. de 2020 às 16:14
Subject: ENC: Aquisição Emergencial de Medicamentos COVID-19 - SESMA
To: <covidpmb2020@gmail.com>

Marcus, infelizmente estamos sem nenhum desses itens no estoque no momento a pronta entrega.

 

Interessaria eu cotar com o fabricante para entrega em 15/20 dias?

 

 

 

De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 
Enviada em: sexta-feira, 15 de maio de 2020 16:10
Para: gerencia.pa@mapemi.com.br
Assunto: Fwd: Aquisição Emergencial de Medicamentos COVID-19 - SESMA

 

 

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 15 de mai. de 2020 às 11:05
Subject: Aquisição Emergencial de Medicamentos COVID-19 - SESMA
To: <mrmed.medicamentos@gmail.com>

 

Marcia, boa tarde!

 

https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=313fcfec0c&view=att&th=172195de6428901b&attid=0.1&disp=attd&realattid=172195c541ccea3fbc31&safe=1&zw
mailto:gerencia.pa@mapemi.com.br
mailto:covidpmb2020@gmail.com
mailto:covidpmb2020@gmail.com
mailto:gerencia.pa@mapemi.com.br
mailto:covidpmb2020@gmail.com
mailto:mrmed.medicamentos@gmail.com


Conforme falamos, solicito orçamento com urgência dos medicamentos, em anexo.

Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

 

Atenciosamente,

 

Marcus Vinicius

CGL/SEGEp/PMB

91-99170-0537 / 98485-2081

Livre de vírus. www.avast.com.
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Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

Fwd: Fwd: Aquisição Emergencial de Medicamentos COVID-19 - SESMA
1 mensagem

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 15 de maio de 2020 14:24
Para: gec.cotacao2@gmail.com

Lena, segue proposta negativa do processo n° 11098/2020.
Abraços
Marcus

---------- Forwarded message ---------
De: <anjomedi@anjomedi.com.br>
Date: sex., 15 de mai. de 2020 às 11:23
Subject: Re: Fwd: Aquisição Emergencial de Medicamentos COVID-19 - SESMA
To: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Bom dia Marcus

Infelizmente estes itens   alguns fazem parte da Covid e outros os laboratórios não disponibilizam estoque

sinto muito não poder ajudá-lo

Pierina

---

Anjomedi Distribuidora de Medicamentos Ltda

CNPJ 31.151.224.0001/28
Rua Santos Dumont, Nº 1118, Sala 02
Bairro São Cristovão, Cep 99709-370, Erechim-RS
Telefones: (54) 3194-0240 / (54) 99267-9168 

Em 15/05/2020 11:08, COVID PMB escreveu:

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 15 de mai. de 2020 às 11:05
Subject: Aquisição Emergencial de Medicamentos COVID-19 - SESMA
To: <mrmed.medicamentos@gmail.com>

Volney, bom bia

mailto:anjomedi@anjomedi.com.br
mailto:covidpmb2020@gmail.com
http://31.151.224.1/28
mailto:covidpmb2020@gmail.com
mailto:mrmed.medicamentos@gmail.com


 
Conforme falamos, solicito orçamento com urgência dos medicamentos, em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.
 
Atenciosamente,
 
Marcus Vinicius
CGL/SEGEp/PMB
91-99170-0537 / 98485-2081
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SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO 
GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTAO SEGEP

CONSULTA DE FORNECEDORES
PESQUISA DE MERCADO CGL

PROCESSO N.º 11098/2020                                                                                                   

Informo que, no dia 11/05/2020 fora solicitado que este servidor entrasse em contato com 

empresas para solicitação de propostas referentes ao processo em tela, o qual tem por objeto 

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS COVID-19 SESMA...

Dessa forma certifico que as seguintes empresas foram contatadas por telefone e 

posteriormente fora encaminhado e-mail com as informações necessárias para elaboração da 

proposta:

Empresa E-mail

1. F CARDOSO claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br

2. CRISTAL FARMA licitacoes1@cristalfarma.com.br

3. UNI HOSPITALAR licitacao@unihospitalar.com.br

4. ONCOVIT DISTRIBUIDORA Licitacao4@oncovit.com.br

5. ONCONORTE licitacao@onconorte.com.br

6. CIENTIFICA MÉDICA MATERIAIS licitacao02@cientificahospitalar.com.br

7. VITTAL MED vicente@vittalmed.com.br

8. MULTI FARMA COMERCIAL licitacao8@multifarma.com.br

9. FORTE MED mg4051@gmail.com

10. SMS smslogistica@gmail.com

11. ALFAMED alfamedcomercial.vendas@hotmail.com

12. CRISTALIA luis.nunes@cristalia.com.br

13. PAGUE MENOS paulobrown@pmenos.com.br

14. ADL MED comprasadlmed@gmail.com

15. MED COM comercial@medcomcrs.com.br

16. PREMIUM HOSPITALAR licitacao@premiumhosp.com.br

17. MERCANTIL BARRETO Mercantillicitacao04@gmail.com

18. MED FORT MEDICAMENTOS medfort@live.com

19. ALIANÇA HOSPITALAR licitacaoalianca6@gmail.com

20. UNIÃO QUIMICA editais@uniaoquimica.com.br

21. MED MAX comprasmedmax@gmail.com

22. ANJOMEDI anjomedi@anjomedi.com.br

23. CIRURGICA SÃO JOSÉ shirley@cirurgicasaojose.com.br

24. UNIQUE MEDICAMENTOS licitacao@uniquemedicamentos.com.br



25. AVANTE BRASIL Sac.farma@gmail.com

26. AJ HOSPITALAR ajhospitalar@gmail.com

27. MAPEMI gerencia.pa@mapemi.com.br

Das empresas listada, somente 05 nos enviaram orçamento; a saber: F CARDOSO, 

ALIANÇA DISTRIBUIDORA, FORT MED, ALFAMED COMERCIAL

A vista das propostas solicitadas, junto aos autos a presente certificação constatada o 

contato com as empresas

Belém/PA, 15 de Maio de 2020.

_________________________________________
MARCUS VINICIUS

ASSESSOR SUPERIOR
CGL/SEGEP/PMB

Av. Governador José Malcher, nº 2110.   Bairro São Brás  CEP: 66060-232. Belém-Pará.
Fone: (91) 3202-9903 - E-mail:  gab.segep@gmail.com / oficiosegep@gmail.com 



  

ALIANÇA HOSPITALAR LTDA. 

CNPJ: 21.368.399/0001-38 

RUA MIRIM QD 43 LOTE 05 SETOR VILA ALZIRA- APARECIDA DE GOIÂNIA -GOIAS CEP: 74.913.353 

 FONE(62) 3991 -3661 

 
 

 

Rua Mirim  s/n Qd.43 lt.05 Setor Vila Azira – Aparecida de Goiânia – Goiás / CEP: 74.913-353 
Fone / Fax (62) 3991-3661  CNPJ: 21.368.399/0001-38 / Insc.Estadual.: 10.615.867 

Email: licitacaoalianca6@gmail.com    

 

ALIANCA HOSPITALAR 

ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 
RUA MIRIM QUADRA 43 LOTE 05 - SETOR VILA ALZIRA - APARECIDA DE 

GOIANIA-GO 

Fone: 62 3991-3661 

CNPJ.: 21.368.399/0001-38 Insc.Estadual.: 106158678 

Proposta nº: 40504 

 

 

 

PREFEITURA DE BELÉM 

 
DANIEL SANTOS/ MARCUS 

Item Quant. Und. Descrição Fabricante Pç.Unitário Total 

1 6000 AMP DOPAMINA 5MG/ML 50X10ML (GENERICO)  TEUTO 2,26 13.560,00 

2 55000 AMP FUROSEMIDA 10 MG/ML C/ 100 AMP 2 ML 
(FUROSEFARMA)  

FARMACE 0,85 46.750,00 

3 20000 AMP TERBUTIL 0,5 MG INJ 50 AP 1 ML HR  UNIAO 1,85 37.000,00 

4 5000 AMP METILPRED (UNIMEDROL) 500 MG INJ 1FA + DIL 
HT  

NOVA 
FARMA 

25,08 125.400,00 

5 2000 AMP ROCURONIO 10 MG/ML 5 ML C/25  CRISTALIA 82,50 165.000,00 

Total Geral: 387.710,00 
(Trezentos e oitenta e sete mil e setecentos e dez reais) 

Validade da Proposta: 01 Dia 
Condições de Pagamento: A VISTA ( PAGAMENTO MEDIANTE EMPENHO) 
Prazo de Entrega: 60 HORAS VIA AEREO (RETIRAR NO AEROPORTO, SEM CUSTO ALGUM A 
PREFEITURA) 
 



  

ALIANÇA HOSPITALAR LTDA. 

CNPJ: 21.368.399/0001-38 

RUA MIRIM QD 43 LOTE 05 SETOR VILA ALZIRA- APARECIDA DE GOIÂNIA -GOIAS CEP: 74.913.353 

 FONE(62) 3991 -3661 

 
 

 

Rua Mirim  s/n Qd.43 lt.05 Setor Vila Azira – Aparecida de Goiânia – Goiás / CEP: 74.913-353 
Fone / Fax (62) 3991-3661  CNPJ: 21.368.399/0001-38 / Insc.Estadual.: 10.615.867 

Email: licitacaoalianca6@gmail.com    

 

 
Observações: ATÉ DURAR NO ESTOQUE 

 

Vendedora: Julliely Cortez 

62-3952-5408 

81 996891116 

Licitacaoalianca6@gmail.com 

 
 
 
APARECIDA DE GOIANIA, 12 de maio de 2020. 
 

ALIANCA HOSPITALAR EIRELI  

 

 

 

 

 

 

 

 
   



 

 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – PA. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA 
PROPOSTA COMERCIAL 

ÍTEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO FABRICANTE P.UNIT P.TOTAL 
02 55.000 AMP FUROSEMIDA 

10MG/ML CAIXA COM 
100X2ML, MARCA 
FUROSEFARMA, 
REGISTRO ANVISA 
110850020, 
PROCEDÊNCIA 
NACIONAL 

FARMACE 0,72 39.600,00 

03 20.000 AMP SULFATO DE 
TERBUTALINA 
0,5MG/ML, CAIXA COM 
100X1ML, 
MEDICAMENTO 
GENÉRICO, REGISTRO 
ANVISA 113430176, 
PROCEDÊNCIA 
NACIONAL 

HIPOLABOR 2,98 59.600,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 99.200,00 

NOVENTA E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS 
PRAZO DE ENTREGA:  ÍTEM 02 10.000 AMPOLAS EM ESTOQUE E SALDO EM 10 
DIAS, ÍTEM 03 NÃO TEMOS EM ESTOQUE. PREVISÃO DE ENTREGA 10 DIAS 
FRETE: PAGO 
DECLARAMOS QUE ACEITAMOS NOTA DE EMPENHO COMO MODALIDADE DE 
PAGAMENTO. 
DADOS BANCÁRIOS: 
BANCO DO BRASIL S/A 
AGÊNCIA 7006-8 
CONTA CORRENTE 5889-0 
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 
ELIAS GOMES DA SILVA 
RG. 17.495.378 SSP/SP E CPF 027.667.478-26 
VALPARAÍSO DE GOIÁS, 12 DE MAIO DE 2020. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 

 



AO

SEGEP

ATT DEPTO DE COMPRAS

A/C SR MARCUS

REF.: Qtde. Unid.

Página.: 1
00008414Proposta Nº:

de 1

COVID 219/SESMA Apresent.

ALFAMED COMERCIAL LTDA.

AV. MARQUES DE HERVAL - PEDREIRA - CEP: 66.087-320 - BELEM-PA

E-mail: alfamedcomercial.vendas@hotmail.com
Fone: (91)3277-2744 - Fax: (91)3276-8395 - (91)3276-8395

C.N.P.J: 02.275.673/0001-80 - Insc. Estadual: 15.197.171-4 - Insc. Municipal: 141429-6

00008414 GRUPO
14340FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML I.M/ I.V GEN                          CX C/60AMITEM: AM CX C/60AM001 00004708

 SETENTA E OITO CENTAVOS
 ONZE MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS

TEUTO

1.0370.0277.003-7

FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML  I.M/ I.V GEN CX C/60AM MARCA:

PRÇ. UNIT.:

REGISTRO:

NOME COMERCIAL:

R$ 0,78
R$ 11.185,20PRÇ. TOTAL:

TOTAL: GRUPO R$ 11.185,20

TOTAL DO GRUPO: ONZE MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS

DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AS EXIGÊNCIAS DO PRESENTE EDITAL. BEM COMO DECRETO LEI N. 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993.

VALIDADE DA PROPOSTA:20 DIAS
PRAZO DE ENTREGA:APÓS EMPENHO, SE DISPONIVEL EM NOSSO ESTOQUE, CONFORME AGENDAMENTO DE ENTREGA
LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO DO ÓRGÃO
FORMA DE PAGAMENTO:EM ATÉ 30 DIAS
IMPOSTOS INCLUSOS:

A EMPRESA ESTÁ OFERTANDO A DOSAGEM APROXIMADA, PORQUE NÃO POSSUIMNOS CADASTRO CONFORME SUA SOLICITAÇÃO.

ALFAMED COMERCIAL LTDA
AV. MARQUES DE HERVAL, 2106 - PEDREIRA-BELÉM/PA
CNPJ: 02.275.673/0001-80 - INSC. EST.: 151971714
CEP: 66087-320 - FONE: (91) 3277-2744
BANCO BANPARÁ: AG.: 0025 - C/C: 301563-7

TOTAL DA PROPOSTA: ONZE MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS

TOTAL GERAL: R$ 11.185,20

BELEM(PA), 14 DE MAIO DE 2020

ALFAMED COMERCIAL LTDA.
02.275.673/0001-80





 

  

    FORTMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 05.556.788/0001-30 
AVENIDA CABANOS Nº 3134 BAIRRO: CONDOR  CIDADE: BELÉM-PA
CEP: 66.045-000 / CONTATO: (91) 98282-0200 / 98448- / E-MAIL: DISTRIBUIDORAFORTMED@GMAIL.COM

 

       Nº: 032/2020 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO 

À Secretária Municipal de Belém,  

 

Antecipadamente, expressamos nossa satisfação pela oportunidade deste contato.  

Nossa proposta compreende na venda do medicamento com PRINCÍPIO ATIVO Dopamina, 

Cloridrato 5 mg/mL, Solução Injetável 10 mL e Furosemida 10 mg/mL, Solução Injetável 

10 mL, para secretária municipal de saúde, conforme detalhado a seguir.  

Em nossa distribuidora temos o medicamento para pronta entrega, em nosso preço estão 

inclusas todas as despesas como: impostos, taxas, transporte/frete e demais despesas 

incidentes que cabe a nossa distribuidora. 

Nossa empresa trabalha somente com o pagamento AVISTA, após o fechamento dessa 

proposta com nossa empresa, entregaremos a mercadoria em 48 horas no local determinado 

pelo cliente, o pagamento deverá ser efetuado à empresa através de transferência bancária 

para a conta: Banco Bradesco, Agência 2195, Conta Corrente 7278-8, Favorecido Fortmed 

Comércio de Medicamentos LTDA, CNPJ 05.556.788/0001-30, essa proposta tem validade 

de 05 (dez) dias. 

Esperamos que esta proposta atenda vossas expectativas, permanecemos à disposição 

para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QNT VL. UNT VL TOTAL 

01 
Dopamina, Cloridrato 5 mg/mL, Solução 

Injetável 10 mL 
AMPOLA 190 

R$ 8,10 R$ 1.539,00 

02 
Furosemida 10 mg/mL, Solução Injetável 

10 mL 
AMPOLA 55.000 

R$ 1,70 R$ 93.500,00 

  

 

Belém, 13 de maio de 2020.  

_____________________________________________________ 
Magno Souza Chaves 

Diretor de Vendas 

 

mari.silva
Realce

mari.silva
Realce



FRETE: CIF.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRADESCO / C/C: 50635-4 / AGÊNCIA: 2831

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UND QUANT.
 PREÇO 

UNIT. 
 PREÇO TOTAL 

3
TERBUTALINA 0,5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 

1 ML
AMPOLA 20.000 2,98R$            59.600,00R$           

TOTAL GERAL 59.600,00R$       

cinquenta e nove mil e seiscentos reais

Ananindeua (Pa), 15 de maio de 2020.

VALIDADE DA PROPOSTA: IMEDIATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS COVID-2019/SESMA

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE  QUE NO VALOR DA PROPOSTA ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS INERENTES À 

EXECUÇÃO DO OBJETO SOLICITADO.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: EMPENHO

PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

PROPOSTA COMERCIAL

1



Relatório gerado dia: 15/05/2020 às 00:01
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

RESULTADO 53
DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019
Número do Item: 00114
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisição de medicamento e correlatos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus
anexos.
Quantidade Ofertada: 400
Valor Proposto Unitário: R$1,49
Valor Unitário do Item: R$ 1,49
Código do CATMAT: 268960
Descrição do Item: DOPAMINA, DOSAGEM:5 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL
Descrição Complementar: DOPAMINA, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL
Unidade de Fornecimento: AMPOLA 10,00 ML
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: HIPOLABOR
Data do Resultado: 17/09/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 32364822000148
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160088 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE BRASÍLIA
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



Relatório gerado dia: 15/05/2020 às 00:05
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

RESULTADO 175
DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00089/2019
Número do Item: 00075
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo tipo contrastes radiológicos, medicamentos de
linha geral, medicamentos sob controle da portaria 344/1998, antimicrobianos, implante cirúrgico de poliacrilato
poliálcool, álcool degermante, cola cirúrgica, gel para ultrassom, polihexanida assoc. betaína (ácido gadotérico,
abciximabe, azitromicina, codeína, entre OUTROS).
Quantidade Ofertada: 75.300
Valor Proposto Unitário: R$0,75
Valor Unitário do Item: R$ 0,58
Código do CATMAT: 267666
Descrição do Item: FUROSEMIDA, COMPOSIÇÃO:10 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL
Descrição Complementar: FUROSEMIDA, COMPOSIÇÃO 10 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL
Unidade de Fornecimento: AMPOLA 2,00 ML
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: GENERICO
Data do Resultado: 18/02/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: M. A. SILVA - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
CNPJ/CPF: 00602864000183
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155010 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



Relatório gerado dia: 15/05/2020 às 00:13
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

RESULTADO 46
DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00020/2019
Número do Item: 00114
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico SRP com objetivo de aquisição parcelada de Medicamentos.
Participação Exclusiva para UASG
Quantidade Ofertada: 2.000
Valor Proposto Unitário: R$2,36
Valor Unitário do Item: R$ 1,97
Código do CATMAT: 269818
Descrição do Item: TERBUTALINA SULFATO, DOSAGEM:0,5 MG/ML, APRESENTAÇÃO:INJETÁVEL
Descrição Complementar: TERBUTALINA SULFATO, DOSAGEM 0,5 MG/ML, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL
Unidade de Fornecimento: AMPOLA 1,00 ML
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: HIPOLABOR
Data do Resultado: 30/07/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 31151224000128
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160143 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



Relatório gerado dia: 15/05/2020 às 00:23
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

RESULTADO 42
DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00030/2019
Número do Item: 00114
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Medicamentos de Linha Geral e Químicos
Quantidade Ofertada: 1.000
Valor Proposto Unitário: R$22,00
Valor Unitário do Item: R$ 16,22
Código do CATMAT: 271599
Descrição do Item: METILPREDNISOLONA, PRINCÍPIO ATIVO:SAL SUCCINATO, DOSAGEM:500 MG,
APRESENTAÇÃO:PÓ LIOFILIZADO + DILUENTE, INJETÁVEL
Descrição Complementar: METILPREDNISOLONA, PRINCÍPIO ATIVO SAL SUCCINATO, DOSAGEM 500 MG,
APRESENTAÇÃO PÓ LIOFILIZADO + DILUENTE, INJETÁVEL
Unidade de Fornecimento: FRASCO-AMPOLA
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: GENÉRICO
Data do Resultado: 04/11/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
CNPJ/CPF: 81706251000198
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155180 - HOSP ENS DR WASHINGTON ANTONIO BARROS
Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



Relatório gerado dia: 15/05/2020 às 00:29
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

RESULTADO 77
DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2019
Número do Item: 00126
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a eventual aquisição de medicamentos e insumos médico-
hospitalares
Quantidade Ofertada: 100
Valor Proposto Unitário: R$23,90
Valor Unitário do Item: R$ 18,99
Código do CATMAT: 268521
Descrição do Item: ROCURÔNIO BROMETO, DOSAGEM:10 MG/ML, INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL
Descrição Complementar: ROCURÔNIO BROMETO, DOSAGEM 10 MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL
Unidade de Fornecimento: FRASCO 5,00 ML
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: CRISTALIA
Data do Resultado: 01/11/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI
CNPJ/CPF: 32127100000170
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155014 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA
Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



Relatório gerado dia: 15/05/2020 às 00:38
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

RESULTADO 100
DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2019
Número do Item: 00168
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos da
assistência farmacêutica para os setores DAB/DT, SAMU, CTA, CAPS AD III e Programa Melhor em Casa da Secretaria
Municipal de Saúde de Santarém.
Quantidade Ofertada: 100
Valor Proposto Unitário: R$17,45
Valor Unitário do Item: R$ 17,45
Código do CATMAT: 268442
Descrição do Item: SUXAMETÔNIO CLORETO, DOSAGEM:100 MG, INDICAÇÃO:INJETÁVEL
Descrição Complementar: SUXAMETÔNIO CLORETO, DOSAGEM 100 MG, INDICAÇÃO INJETÁVEL
Unidade de Fornecimento: FRASCO-AMPOLA
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca: BLAU
Data do Resultado: 04/11/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 23312871000146
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927446 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão: ESTADO DO PARA
Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



Média dos Preços Obtidos: R$ 1,44

Média dos Preços Obtidos: R$ 0,60

Relatór io gerado no dia 14/05/2020 19:30:13  ( IP:  179.215.206.85)

Responsável: Segep/PMB
Departamento: CGL - Coordenadoria Geral de Licitações

Relatório de Cotação: PROCESSO 11098/2020 SESMA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Pesquisa realizada entre 12/05/2020 12:19:18 e 14/05/2020 19:28:18

I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

1) Dopamina, Cloridrato 5 mg/mL, Solução Injetável 10 mL 4 1 Unidade 1,44 R$ 1,44

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Leste |
1ª Região Militar | Hospital Central do Exército

NºPregão:602019
UASG:160322

17/02/2020 R$ 1,32

2 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE
APOIO DO DISTRITO FEDERAL

NºPregão:312019
UASG:120625

25/11/2019 R$ 1,80

3 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares/Sede | Hospital Universitário de Brasília

NºPregão:1082019
UASG:155009

12/03/2020 R$ 1,39

4 HU. MONSENHOR JOAO BATISTA DE CARVALHO DALTRO NºPregão:102020
UASG:155910

11/03/2020 R$ 1,25

Valor Unitário R $
1,44

2) Furosemida 10 mg/mL, Solução Injetável 10 mL 4 1 Unidade 0,60 R$ 0,60

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA
GRANDE | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO M BANDEIRA MELLO

NºPregão:52019
UASG:158705

09/10/2019 R$ 0,63

2 HU. MONSENHOR JOAO BATISTA DE CARVALHO DALTRO NºPregão:462019
UASG:155910

10/12/2019 R$ 0,58

3 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Nordeste
| 10ª Região Militar | 24º Batalhão de Caçadores

NºPregão:82019
UASG:160105

19/11/2019 R$ 0,60

4 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA RS NºPregão:212020
UASG:988655

04/05/2020 R$ 0,59

Valor Unitário R $
0,60

3) Terbutalina 0,5 mg/mL, Solução Injetável 1 mL 4 1 Unidade 2,07 R$ 2,07

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Uberlândia | Hospital de
Clínicas da UFU

NºPregão:932019
UASG:150233

17/07/2019 R$ 2,19

1 / 15 



I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

Média dos Preços Obtidos: R$ 2,07

Média dos Preços Obtidos: R$ 18,18

Média dos Preços Obtidos: R$ 17,28

2 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª
Região Militar | Hospital de Guarnição de Florianópolis

NºPregão:92019
UASG:160445

04/09/2019 R$ 2,20

3 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO
DO DISTRITO FEDERAL

NºPregão:312019
UASG:120625

25/11/2019 R$ 1,90

4 Governo do Estado de São Paulo | Prefeitura Municipal de Jacarei NºPregão:262020
UASG:986589

25/03/2020 R$ 1,98

Valor Unitário R $
2,07

4) Metilpredinisolona, Succinato 500 mg, Pó para Solução Injetável 8 mL 4 1 Unidade 18,18 R$ 18,18

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares/Sede | Hospital Universitário de Brasília

NºPregão:862019
UASG:155009

19/12/2019 R$ 18,54

2 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Leste |
1ª Região Militar | Hospital Central do Exército

NºPregão:602019
UASG:160322

17/02/2020 R$ 17,95

3 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE
APOIO DE GUARATINGUETA

NºPregão:202020
UASG:120635

13/03/2020 R$ 21,45

4 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares/Sede | Hospital das Clínicas de Pernambuco

NºPregão:282020
UASG:155022

08/04/2020 R$ 14,80

Valor Unitário R $
18,18

5) Rocurônio, Brometo 10 mg/mL, Solução Injetável 5 mL 4 1 Unidade 17,28 R$ 17,28

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | NÚCLEO DO
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

NºPregão:522019
UASG:120629

20/01/2020 R$ 21,99

2 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Leste |
1ª Região Militar | Hospital Central do Exército

NºPregão:602019
UASG:160322

17/02/2020 R$ 14,00

3 HU. MONSENHOR JOAO BATISTA DE CARVALHO DALTRO NºPregão:102020
UASG:155910

11/03/2020 R$ 22,25

4 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | CENTRO DE
AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

NºPregão:312020
UASG:120195

05/03/2020 R$ 10,90

Valor Unitário R $
17,28

6) Suxametônio, Cloreto 100 mg, Pó para Solução Injetável 3 1 Unidade 15,52 R$ 15,52

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª
Região Militar | Hospital de Guarnição de Florianópolis

NºPregão:92019
UASG:160445

04/09/2019 R$ 13,89

2 MINISTÉRIO DA SAÚDE | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | Instituto Fernandes
Figueira

NºPregão:562019
UASG:254447

09/03/2020 R$ 18,45
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I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

Média dos Preços Obtidos: R$ 15,52

Item 1: Dopamina, Cloridrato 5 mg/mL, Solução Injetável 10 mL R$ 1,44

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,32

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Leste 
1ª Região Militar 
Hospital Central do Exército

Objeto: Aquisição de medicamentos (farmácia básica 2) para a Central de
Abastecimento Farmacêutico do HCE.

Descrição: DOPAMINA - DOPAMINA, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO
INJETÁVEL

CatMat: 268960 - DOPAMINA , DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO
INJETÁVEL

Data: 17/02/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:602019 / UASG:160322

Lote/Item: /83

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/03/2020 10:23

Homologação: 24/03/2020 15:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.200

Unidade: AMPOLA 10,00 ML

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.350.180/0001-28
* VENCEDOR *

NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI R$ 1,32

Marca: GENÉRICO                                            
Fabricante:  TEUTO                                            
Modelo :  5MG/ML 10ML CX 
Descrição:  Dopamina, Cloridrato - 5mg/mL (50mg)amp c/ 10mL | MARCA: TEUTO| Procedência: | Nome Comercial: DOPAMINA (CLORIDRATO) 5MG/ML 10ML 
CX C/ 50AP | RMS: 1037003950047|                                    

3 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Marinha | Secretaria Geral da Marinha
| Diretoria de Abastecimento | Centro de Obtenção da Marinha no Rio de
Janeiro

NºPregão:1342019
UASG:771300

24/03/2020 R$ 14,22

Valor Unitário R $
15,52

Valor Global: R$ 55,09

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Dopamina, Cloridrato 5 mg/mL, Solução Injetável 10 mL

Valor do item em relação ao total

1) Dopamina, ...

2) Furosemida 10...

3) Terbutalina 0,5...

4) Metilpredi...

5) Rocurônio,...

6) Suxametônio,...

33%

28,2%

31,4%

Quantidade de preços por itemQuantidade de preços por item

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6
0

1

2

3

4
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http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=160322&uasg=160322&numprp=602019&Seq=1


CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: Telefone:
R FRAGATA, 50 (21) 3437-1500

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,80

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Aeronáutica 
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL

Objeto: Aquisição de medicamentos farmacológica para viabilizar o atendimento de
pacientes do HFAB..

Descrição: DOPAMINA - DOPAMINA, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO
INJETÁVEL

CatMat: 268960 - DOPAMINA , DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO
INJETÁVEL

Data: 25/11/2019 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:312019 / UASG:120625

Lote/Item: /163

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/03/2020 14:45

Homologação: 24/03/2020 10:57

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: Ampola 10,00 ML

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.153.492/0001-16
* VENCEDOR *

JNI MEDICAMENTOS E HOSPITALARES EIRELI R$ 1,80

Marca: HIPOLABOR                                            
Fabricante:  HIPOLABOR                                            
Modelo :  AMPOLA 10ML 
Descrição:  DOPAMINA, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL                                    

Endereço: Telefone:
RUA NA-08, SN (62) 8183-1247

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,39

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede 
Hospital Universitário de Brasília

Objeto: Aquisição de medicamentos de uso geral para o HUB, referente ao pregão
108/2019..

Descrição: DOPAMINA - DOPAMINA, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO
INJETÁVEL

CatMat: 268960 - DOPAMINA , DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO
INJETÁVEL

Data: 12/03/2020 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:1082019 / UASG:155009

Lote/Item: /105

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/03/2020 11:58

Homologação: 27/03/2020 13:01

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: Ampola 10,00 ML

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

15.031.173/0001-44
* VENCEDOR *

MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E R$ 1,39

Marca: TEUTO                                            
Fabricante:  TEUTO                                            
Modelo :  AMP 
Descrição:  DOPAMINA - DOPAMINA, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RUA A (QUADRAS A E E), SN ELDER (61) 3627-9520 mercantillicitacao04@gmail.com
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Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,25

Órgão: HU. MONSENHOR JOAO BATISTA DE CARVALHO DALTRO

Objeto: Registro de Preço, pelo prazo de 12 meses, visando a eventual e futura
aquisição de MEDICAMENTOS DIVERSOS III - 2020 para atender às
necessidades do Hospital Universitário de Lagarto (Hospital Universitário Mons.
João Batista de Carvalho Daltro) - HUL/UFS/EBSERH, conforme condições,
quantidades, exigências e estimativas expressas em edital, inclusive as
encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso)..

Descrição: DOPAMINA - DOPAMINA, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO
INJETÁVEL

Data: 11/03/2020 09:04

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:102020 / UASG:155910

Lote/Item: /74

Ata: Link Ata

Adjudicação: 31/03/2020 16:01

Homologação: 08/04/2020 10:22

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6.300

Unidade: Ampola 10,00 ML

U F : SE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

81.706.251/0001-98
* VENCEDOR *

PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA R$ 1,25

Marca: Genérico                                            
Fabricante:  Hipolabor                                            
Modelo :  Nacional 
Descrição:  Dopamina (Cloridrato) 50mg/ml - 10ml (5mg/ml) Solução Injetável CX 100 AMP VD AMB X 10 ML 100 Hipolabor Genérico 1134301160046 Nacio
nal R$3,0000 R$18.900,00                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Curitiba R PROF LEONIDAS FERREIRA DA COSTA, 847 Luciana Capeletti (41) 3052-7900 licitacao1@promefarma.com.br

Item 2: Furosemida 10 mg/mL, Solução Injetável 10 mL R$ 0,60

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,63

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO M BANDEIRA MELLO

Objeto: Aquisição de medicamentos de forma parcelada..

Descrição: FUROSEMIDA - FUROSEMIDA, COMPOSIÇÃO 10 MG/ML, APRESENTAÇÃO
SOLUÇÃO INJETÁVEL

CatMat: 267666 - FUROSEMIDA , COMPOSIÇÃO 10 MG/ML, APRESENTAÇÃO
SOLUÇÃO INJETÁVEL

Data: 09/10/2019 08:13

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:52019 / UASG:158705

Lote/Item: /60

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/10/2019 14:38

Homologação: 18/10/2019 18:55

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: Ampola 2,00 ML

U F : PB

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.097.402/0001-80
* VENCEDOR *

ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 0,63

Marca: FUROSEFARMA                                            
Fabricante:  farmace                                            
Modelo :  CX/50 
Descrição:  FUROSEMIDA, COMPOSIÇÃO 10 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL                                    

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Furosemida 10 mg/mL, Solução Injetável 10 mL
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RUA ANTONIO KICH, 18 ANSELMO (54) 9267-9353 comprasadlmed@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,58

Órgão: HU. MONSENHOR JOAO BATISTA DE CARVALHO DALTRO

Objeto: Registro de Preço, pelo prazo de 12 meses, visando a eventual e futura
aquisição de MEDICAMENTOS DIVERSOS III (parte 2) - 2019, para atender às
necessidades do Hospital Universitário de Lagarto (Hospital Universitário Mons.
João Batista de Carvalho Daltro) - HUL/UFS/EBSERH, conforme condições,
quantidades, exigências e estimativas expressas em edital, inclusive as
encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso)..

Descrição: FUROSEMIDA - FUROSEMIDA, COMPOSIÇÃO 10 MG/ML, APRESENTAÇÃO
SOLUÇÃO INJETÁVEL

CatMat: 267666 - FUROSEMIDA , COMPOSIÇÃO 10 MG/ML, APRESENTAÇÃO
SOLUÇÃO INJETÁVEL

Data: 10/12/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:462019 / UASG:155910

Lote/Item: /13

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/01/2020 11:28

Homologação: 09/01/2020 13:09

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 14.400

Unidade: Ampola 2,00 ML

U F : SE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.886.136/0001-27
* VENCEDOR *

MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP R$ 0,58

Marca: FARMACE                                            
Fabricante:  FARMACE                                            
Modelo :  AMPOLA 2ML 
Descrição:  FUROSEMIDA, COMPOSIÇÃO 10 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SE Aracaju R DESEMBARGADOR JOSE SOTERO, 481 Reverson Ferreira (79) 3302-4120 comercial@medcomcrs.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,60

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Nordeste 
10ª Região Militar 
24º Batalhão de Caçadores

Objeto: Registro de Preços para eventuais aquisições de materiais para o Gabinete
Odontológico do Posto Militar da Guarnição de São Luís, vinculado ao 24º
Batalhão de Infantaria de Selva..

Descrição: FUROSEMIDA - FUROSEMIDA, COMPOSIÇÃO 10 MG/ML, APRESENTAÇÃO
SOLUÇÃO INJETÁVEL

CatMat: 267666 - FUROSEMIDA , COMPOSIÇÃO 10 MG/ML, APRESENTAÇÃO
SOLUÇÃO INJETÁVEL

Data: 19/11/2019 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:82019 / UASG:160105

Lote/Item: /395

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/02/2020 16:55

Homologação: 27/02/2020 16:43

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4.500

Unidade: Ampola 2,00 ML

U F : MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.097.402/0001-80
* VENCEDOR *

ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 0,60

Marca: Furosefarma                                            
Fabricante:  farmace                                            
Modelo :  cx. 50 
Descrição:  FUROSEMIDA, COMPOSIÇÃO 10 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RUA ANTONIO KICH, 18 ANSELMO (54) 9267-9353 comprasadlmed@gmail.com
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Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,59

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA RS

Objeto: Aquisição, pelo sistema de registro de preços, de medicamentos..

Descrição: FUROSEMIDA - FUROSEMIDA, COMPOSIÇÃO 10 MG/ML, APRESENTAÇÃO
SOLUÇÃO INJETÁVEL

Data: 04/05/2020 09:15

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:212020 / UASG:988655

Lote/Item: /78

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/05/2020 21:15

Homologação: 08/05/2020 10:51

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Ampola 2,00 ML

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

16.553.940/0001-48
* VENCEDOR *

MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME R$ 0,59

Marca: GENERICO                                            
Fabricante:  HYPOFARMA                                            
Modelo :  CX/100 
Descrição:  FUROSEMIDA, COMPOSIÇÃO 10 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R SERGIPE, 2017 EUGENIO (54) 3194-8660 comprasmedmax@gmail.com

Item 3: Terbutalina 0,5 mg/mL, Solução Injetável 1 mL R$ 2,07

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,19

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Uberlândia 
Hospital de Clínicas da UFU

Objeto: Medicamentos hospitalares.

Descrição: TERBUTALINA SULFATO - TERBUTALINA SULFATO, DOSAGEM 0,5 MG/ML,
APRESENTAÇÃO INJETÁVEL

CatMat: 269818 - TERBUTALINA SULFATO , DOSAGEM 0,5 MG/ML, APRESENTAÇÃO
INJETÁVEL

Data: 17/07/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:932019 / UASG:150233

Lote/Item: /435

Ata: Link Ata

Adjudicação: 02/09/2019 16:31

Homologação: 05/09/2019 09:41

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2.000

Unidade: AMPOLA 1,00 ML

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.123.992/0001-78
* VENCEDOR *

MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R$ 2,19

Marca: sulf. terbutalina                                            
Fabricante:  Hipolabor                                            
Modelo :  ampola 
Descrição:  SULFATO DE TERBUTALINA – GENÉRICO - 0,5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 1 ML (EMB HOSP) – MARCA: HIPOLABOR – NACIONAL - Regi
stro: 1134301760035 - Declaramos total submissão ao edital e seus anexos.                                    

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Terbutalina 0,5 mg/mL, Solução Injetável 1 mL
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: Telefone: Emai l :
EST UNIAO E INDUSTRIA, 9200 (24) 2244-6700 assejurc@assejurc.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,20

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sul 
5ª Região Militar 
Hospital de Guarnição de Florianópolis

Objeto: Aquisição de Medicamentos.

Descrição: TERBUTALINA SULFATO - TERBUTALINA SULFATO, DOSAGEM 0,5 MG/ML,
APRESENTAÇÃO INJETÁVEL

CatMat: 269818 - TERBUTALINA SULFATO , DOSAGEM 0,5 MG/ML, APRESENTAÇÃO
INJETÁVEL

Data: 04/09/2019 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:92019 / UASG:160445

Lote/Item: /214

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/10/2019 08:34

Homologação: 11/10/2019 09:17

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.100

Unidade: AMPOLA 1,00 ML

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.151.224/0001-28
* VENCEDOR *

ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 2,20

Marca: green                                            
Fabricante:  green                                            
Modelo :  amp 
Descrição:  TERBUTALINA SULFATO, DOSAGEM 0,5 MG/ML, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL CX 50                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RUA SANTOS DUMONT, 1118 VOLNEI (54) 3194-0240 anjomedi@anjomedi.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,90

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Aeronáutica 
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL

Objeto: Aquisição de medicamentos farmacológica para viabilizar o atendimento de
pacientes do HFAB..

Descrição: TERBUTALINA SULFATO - TERBUTALINA SULFATO, DOSAGEM 0,5 MG/ML,
APRESENTAÇÃO INJETÁVEL

CatMat: 269818 - TERBUTALINA SULFATO , DOSAGEM 0,5 MG/ML, APRESENTAÇÃO
INJETÁVEL

Data: 25/11/2019 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:312019 / UASG:120625

Lote/Item: /391

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/03/2020 14:48

Homologação: 01/04/2020 10:24

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: Ampola 1,00 ML

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.097.402/0001-80
* VENCEDOR *

ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 1,90

Marca: GENÉRICO                                            
Fabricante:  GREEN PHARMA                                            
Modelo :  CX C/50 
Descrição:  TERBUTALINA SULFATO, DOSAGEM 0,5 MG/ML, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RUA ANTONIO KICH, 18 ANSELMO (54) 9267-9353 comprasadlmed@gmail.com
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Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,98

Órgão: Governo do Estado de São Paulo 
Prefeitura Municipal de Jacarei

Objeto: Registro de preços para fornecimento de medicamentos - grupo 06.

Descrição: TERBUTALINA SULFATO - TERBUTALINA SULFATO, DOSAGEM 0,5 MG/ML,
APRESENTAÇÃO INJETÁVEL

Data: 25/03/2020 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:262020 / UASG:986589

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/03/2020 11:12

Homologação: 14/04/2020 16:50

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 150

Unidade: Ampola 1,00 ML

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

55.309.074/0001-04
* VENCEDOR *

CIRURGICA SAO JOSE LTDA R$ 1,98

Marca: TERBUTIL                                            
Fabricante:  UNIÃO QUÍMICA                                            
Modelo :  C/ 50 - EMBALAGEM NÃO FRACIONADA 
Descrição:  TERBUTALINA SULFATO, DOSAGEM 0,5 MG/ML, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL - TERBUTIL C/ 50 - EMBALAGEM NÃO FRACIONADA - UNIÃO QUÍMICA
 - RMS: 1049711760029 - NACIONAL                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Jacareí ROD GERALDO SCAVONE, 2300 (12) 3934-1211 doc@asconnet.com.br

Item 4: Metilpredinisolona, Succinato 500 mg, Pó para Solução Injetável 8 mL R$ 18,18

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 18,54

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede 
Hospital Universitário de Brasília

Objeto: Aquisição de Medicamentos de Uso Geral para o HUB, referente ao Pregão
86/2019..

Descrição: METILPREDNISOLONA - METILPREDNISOLONA, PRINCÍPIO ATIVO SAL
SUCCINATO, DOSAGEM 500 MG, APRESENTAÇÃOPÓ LIOFILIZADO +
DILUENTE, INJETÁVEL

CatMat: 271599 - METILPREDNISOLONA , PRINCÍPIO ATIVO SAL SUCCINATO,
DOSAGEM 500 MG, APRESENTAÇÃO PÓ LIOFILIZADO + DILUENTE,
INJETÁVEL

Data: 19/12/2019 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:862019 / UASG:155009

Lote/Item: /78

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/02/2020 09:54

Homologação: 13/02/2020 12:00

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Frasco-ampola

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.097.402/0001-80
* VENCEDOR *

ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 18,54

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Metilpredinisolona, Succinato 500 mg, Pó para Solução Injetável 8 mL
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: GENÉRICO                                            
Fabricante:  NOVAFAMA                                            
Modelo :  CX C/25 
Descrição:  METILPREDNISOLONA, PRINCÍPIO ATIVO SAL SUCCINATO, DOSAGEM 500 MG, APRESENTAÇÃOPÓ LIOFILIZADO + DILUENTE, INJETÁVEL                   
                 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RUA ANTONIO KICH, 18 ANSELMO (54) 9267-9353 comprasadlmed@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 17,95

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Leste 
1ª Região Militar 
Hospital Central do Exército

Objeto: Aquisição de medicamentos (farmácia básica 2) para a Central de
Abastecimento Farmacêutico do HCE.

Descrição: METILPREDNISOLONA - METILPREDNISOLONA, PRINCÍPIO ATIVO SAL
SUCCINATO, DOSAGEM 500 MG, APRESENTAÇÃOPÓ LIOFILIZADO +
DILUENTE, INJETÁVEL

CatMat: 271599 - METILPREDNISOLONA , PRINCÍPIO ATIVO SAL SUCCINATO,
DOSAGEM 500 MG, APRESENTAÇÃO PÓ LIOFILIZADO + DILUENTE,
INJETÁVEL

Data: 17/02/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:602019 / UASG:160322

Lote/Item: /146

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/03/2020 10:26

Homologação: 24/03/2020 16:01

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2.400

Unidade: FRASCO-AMPOLA

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.350.180/0001-28
* VENCEDOR *

NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI R$ 17,95

Marca: GENÉRICO                                            
Fabricante:  NOVAFARMA                                            
Modelo :  500MG CX C/ 25FA 
Descrição:  Metilprednisolona, Succinato Sódico - 500mg c/ diluentefra/amp | MARCA: NOVAFARMA| Procedência: | Nome Comercial: METILPREDNISOLONA (
SUCCINATO SOD.) 500MG CX C/ 25FA | RMS: 1140200630051|                                    

Endereço: Telefone:
R FRAGATA, 50 (21) 3437-1500

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 21,45

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Aeronáutica 
GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA

Objeto: Aquisição de medicamentos industrializados para a Subseção de Farmácia
Hospitalar (SSFAR) e para a Subseção do Posto de Vendas de Medicamentos
(SSVDM) do Esquadrão de Saúde de Guaratinguetá (ES-GW).

Descrição: METILPREDNISOLONA - METILPREDNISOLONA, PRINCÍPIO ATIVO SAL
SUCCINATO, DOSAGEM 500 MG, APRESENTAÇÃOPÓ LIOFILIZADO +
DILUENTE, INJETÁVEL

Data: 13/03/2020 08:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:202020 / UASG:120635

Lote/Item: /159

Ata: Link Ata

Adjudicação: 03/04/2020 16:49

Homologação: 03/04/2020 22:17

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Frasco-ampola

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

16.553.940/0001-48
* VENCEDOR *

MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME R$ 21,45
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Generico                                            
Fabricante:  nova farma                                            
Modelo :  cx/25 
Descrição:  METILPREDNISOLONA, PRINCÍPIO ATIVO SAL SUCCINATO, DOSAGEM 500 MG, APRESENTAÇÃOPÓ LIOFILIZADO + DILUENTE, INJETÁVEL                   
                 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R SERGIPE, 2017 EUGENIO (54) 3194-8660 comprasmedmax@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 14,80

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede 
Hospital das Clínicas de Pernambuco

Objeto: Visando à aquisição de Medicamentos Gerais para o Hospital das Clínicas da
UFPE.

Descrição: METILPREDNISOLONA - METILPREDNISOLONA, PRINCÍPIO ATIVO SAL
SUCCINATO, DOSAGEM 500 MG, APRESENTAÇÃOPÓ LIOFILIZADO +
DILUENTE, INJETÁVEL

Data: 08/04/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:282020 / UASG:155022

Lote/Item: /54

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/04/2020 16:00

Homologação: 30/04/2020 18:05

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2.000

Unidade: Frasco-ampola

U F : PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

81.706.251/0001-98
* VENCEDOR *

PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA R$ 14,80

Marca: Genérico                                            
Fabricante:  Novafarma                                            
Modelo :  NACIONAL 
Descrição:  Metilprednisolona 500mg + Dil. 8ml inj Pó Liof. Inj. CX 25 FA VD INC X + 25 AMP DIL X 8 ML 25 Novafarma Genérico 1140200630051 Nacional R$
22,0000 R$44.000,00                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Curitiba R PROF LEONIDAS FERREIRA DA COSTA, 847 Luciana Capeletti (41) 3052-7900 licitacao1@promefarma.com.br

Item 5: Rocurônio, Brometo 10 mg/mL, Solução Injetável 5 mL R$ 17,28

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 21,99

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Aeronáutica 
NÚCLEO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

Objeto: Aquisição de medicamentos..

Descrição: BOMBA INJETORA ENCHIMENTO DE AMPOLA - Rocurônio (brometo)
10mg/ml, solução injetável por via IV - frasco-ampola de 5ml

CatMat: 60488 - BOMBA INJETORA ENCHIMENTO DE AMPOLA , BOMBA INJETORA
PARA ENCHIMENTO DE AMPOLA NOME

Data: 20/01/2020 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:522019 / UASG:120629

Lote/Item: /315

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/02/2020 16:45

Homologação: 10/02/2020 15:27

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Unidade

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Rocurônio, Brometo 10 mg/mL, Solução Injetável 5 mL
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U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.364.822/0001-48
* VENCEDOR *

TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 21,99

Marca: cristalia                                            
Fabricante:  cristalia                                            
Modelo :  unidade 
Descrição:  Rocurônio (brometo) 10mg/ml, solução injetável por via IV - frasco-ampola de 5ml / Registro 102980304                                    

Endereço: Telefone:
RUA MACHADO DE ASSIS, 1355 (54) 3712-2155

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 14,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Leste 
1ª Região Militar 
Hospital Central do Exército

Objeto: Aquisição de medicamentos (farmácia básica 2) para a Central de
Abastecimento Farmacêutico do HCE.

Descrição: ROCURÔNIO BROMETO - ROCURÔNIO BROMETO, DOSAGEM 10 MG/ML,
INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL

CatMat: 268521 - ROCURÔNIO BROMETO , DOSAGEM 10 MG/ML, INDICAÇÃO
SOLUÇÃO INJETÁVEL

Data: 17/02/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:602019 / UASG:160322

Lote/Item: /183

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/03/2020 10:26

Homologação: 24/03/2020 16:06

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2.400

Unidade: FRASCO 5,00 ML

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.864.942/0001-13
* VENCEDOR *

UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI R$ 14,00

Marca: GENERICO                                            
Fabricante:  EUROFARMA                                            
Modelo :  FRS 
Descrição:  BROMETO DE ROCURÔNIO 10 MG/ML SOL INJ IV CT 12 FA VD TRANS X 5 ML - FABRICANTE: EUROFARMA / MARCA: GENÉRICO / REGISTRO ANVI
SA: 1004310100044 / PROCEDÊNCIA: NACIONAL                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AV OTAVIO BORIN, 18 MARITZA (27) 3075-7385 licitacao@uniquemedicamentos.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 22,25

Órgão: HU. MONSENHOR JOAO BATISTA DE CARVALHO DALTRO

Objeto: Registro de Preço, pelo prazo de 12 meses, visando a eventual e futura
aquisição de MEDICAMENTOS DIVERSOS III - 2020 para atender às
necessidades do Hospital Universitário de Lagarto (Hospital Universitário Mons.
João Batista de Carvalho Daltro) - HUL/UFS/EBSERH, conforme condições,
quantidades, exigências e estimativas expressas em edital, inclusive as
encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso)..

Descrição: ROCURÔNIO BROMETO - ROCURÔNIO BROMETO, DOSAGEM 10 MG/ML,
INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL

Data: 11/03/2020 09:04

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:102020 / UASG:155910

Lote/Item: /45

Ata: Link Ata

Adjudicação: 31/03/2020 16:01

Homologação: 03/04/2020 11:28

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 450

Unidade: Frasco 5,00 ML

U F : SE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
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15.031.173/0001-44
* VENCEDOR *

MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E R$ 22,25

Marca: CRISTALIA                                            
Fabricante:  CRISTALIA                                            
Modelo :  AMP 
Descrição:  ROCURONIO 10MG/ML 25X5ML (ROCURON                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RUA A (QUADRAS A E E), SN ELDER (61) 3627-9520 mercantillicitacao04@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 10,90

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Aeronáutica 
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

Objeto: Aquisição de medicamentos comuns III.

Descrição: ROCURÔNIO BROMETO - ROCURÔNIO BROMETO, DOSAGEM 10 MG/ML,
INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL

Data: 05/03/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:312020 / UASG:120195

Lote/Item: /186

Ata: Link Ata

Adjudicação: 31/03/2020 18:10

Homologação: 01/04/2020 13:06

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 13.830

Unidade: FRASCO 10,00 ML

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

44.734.671/0001-51
* VENCEDOR *

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA R$ 10,90

Marca: Rocuron/Cristália                                            
Fabricante:  Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda                                            
Modelo :  Não se aplica 
Descrição:  Rocuron 10mg/ml - Solução Injetável - Caixa com 25 frascos-ampola x 5ml (Brometo de Rocurônio) * Similar * Validade do Produto: 36 meses * Re
gistro no Ministério da Saúde: 1.0298.0304.006-0 * Procedência: Nacional * Marca: Cristália * Fabricante: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. * Vali
dade da Proposta: 60 dias conforme item 6.5 do edital * Prazo de Entrega: 10 dias conforme item 5.1 do Anexo I * Condição de Pagamento: 30 dias conforme it
em 11.1 do Anexo I * Declaramos, nos termos do presente edital, que o preço cotado inclui todos os custos e despesas inerentes à entrega, tais como: taxas, fre
tes, embalagens, impostos, encargos sociais e trabalhistas, seguros e tudo mais que possa influir direta ou indiretamente no custo do fornecimento * Declaram
os também, nos termos do presente edital que os produtos cotados atendem todas às exigências do Edital                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Itapira ROD ITAPIRA-LINDOIA, S/N (19) 3863-9500 milton@cristalia.com.br

Item 6: Suxametônio, Cloreto 100 mg, Pó para Solução Injetável R$ 15,52

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 13,89

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Suxametônio, Cloreto 100 mg, Pó para Solução Injetável
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sul 
5ª Região Militar 
Hospital de Guarnição de Florianópolis

Objeto: Aquisição de Medicamentos.

Descrição: SUXAMETÔNIO CLORETO - SUXAMETÔNIO CLORETO, DOSAGEM 100 MG,
INDICAÇÃO INJETÁVEL

CatMat: 268442 - SUXAMETÔNIO CLORETO , DOSAGEM 100 MG, INDICAÇÃO
INJETÁVEL

Data: 04/09/2019 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:92019 / UASG:160445

Lote/Item: /209

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/10/2019 08:34

Homologação: 11/10/2019 09:17

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2.964

Unidade: FRASCO-AMPOLA

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.493.969/0001-03
* VENCEDOR *

TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME R$ 13,89

Marca: SUCCITRAT                                            
Fabricante:  BLAU                                            
Modelo :  BLAU 
Descrição:  SUCCINILCOLINA 100 MG - PÓ LIÓFILO SOLUÇÃO INJETÁVEL. RMS:116370078                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
RJ Rio de Janeiro RUA FRANCISCO REAL, 1085 (21) 2401-6248

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 18,45

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 
Instituto Fernandes Figueira

Objeto: Aquisição de medicamento injetaveis.

Descrição: SUXAMETÔNIO CLORETO - SUXAMETÔNIO CLORETO, DOSAGEM 100 MG,
INDICAÇÃO INJETÁVEL

CatMat: 268442 - SUXAMETÔNIO CLORETO , DOSAGEM 100 MG, INDICAÇÃO
INJETÁVEL

Data: 09/03/2020 09:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:562019 / UASG:254447

Lote/Item: /50

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/05/2020 11:39

Homologação: 06/05/2020 13:10

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 120

Unidade: Frasco-ampola

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

73.679.623/0001-06
* VENCEDOR *

T C A FARMA COMERCIO LTDA R$ 18,45

Marca: SUCCITRAT                                            
Fabricante:  BLAU                                            
Modelo :  BLAU 
Descrição:  SUCCINILCOLINA 100MG, INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA. RMS: 1163700780017.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
RJ Rio de Janeiro AV DOS MANANCIAIS, 1280 (21) 2423-5177

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 14,22
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Marinha 
Secretaria Geral da Marinha 
Diretoria de Abastecimento 
Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisição de medicamentos, material hospitalar e odontológico conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: SUXAMETÔNIO CLORETO - SUXAMETÔNIO CLORETO, DOSAGEM 100 MG,
INDICAÇÃO INJETÁVEL

CatMat: 268442 - SUXAMETÔNIO CLORETO , DOSAGEM 100 MG, INDICAÇÃO
INJETÁVEL

Data: 24/03/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:1342019 / UASG:771300

Lote/Item: /57

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/04/2020 14:52

Homologação: 24/04/2020 15:26

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 160

Unidade: Frasco-ampola

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.706.161/0001-38
* VENCEDOR *

AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - ME R$ 14,22

Marca: SUCCINIL COLIN                                            
Fabricante:  UNIÃO QUIMICA                                            
Modelo :  NACIONAL 
Descrição:  CLORETO DE SUXAMETÔNIO (SUCCINILCOLINA) PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 100MG FRASCO AMPOLA 5ML(IM, IV) | MARCA: UNIAO QUIM| Proc
edência: | Nome Comercial: SUCCINIL COLIN 100MG FA | RMS: 1049702060036|                                    

Endereço: Telefone:
R SILVEIRA MARTINS, S/N (21) 3756-2693
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Olá, seja bem vindo(a)! Faça login ou cadastre-se!

 Home » Medicamentos » D » Dopamina 50mg Injetável 10 ML (Genérico Revivan) - Cristalia 

Dopamina 50mg Injetável 10
ML (Genérico Revivan) -
Cristalia
Disponibilidade:
IMEDIATA

R$ 4,50
ou R$4,37 à vista

 Ver opções de

parcelamento

 DIGITE SEU CEP

OK

Porque comprar na HD:

Desconto para

pagamento à vista

Entrega garantida para

todo o Brasil

Produto 100% Original

Compra Segura

Parcelamento sem juros

DESCRIÇÃO

Dopamina 50mg Injetável 10 ML (Genérico Revivan) - Cristalia

A venda desse medicamento é restrita, pois nós somos distribuidores, que ao contrário de
farmácias, não fazemos retenção de receitas médicas. A comercialização via cpf é permitida
para profissionais que possam responder pelo uso desse medicamento, como médicos,
médicos veterinários e dentistas, tendo a obrigatoriedade de enviar a cópia frente e verso de
suas respectivas carteiras profissionais no nosso e-mail de
contato (vendas@hospitalardistribuidora.com.br). A venda para cnpj deverá ser enviado no
mesmo e-mail de contato, as cópias do alvará sanitário, certificado de regularidade técnica e
o contrato social.
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Olá, seja bem vindo(a)! Faça login ou cadastre-se!

 Home » Medicamentos » S » Sulfato De Terbutalina Injetável 0,5MG/ML 1ml (Bricanyl) Genérico - Hipolabor 

Sulfato De Terbutalina
Injetável 0,5MG/ML 1ml
(Bricanyl) Genérico -
Hipolabor
Disponibilidade:
IMEDIATA

R$ 2,50
ou R$2,43 à vista

 Ver opções de

parcelamento

 DIGITE SEU CEP

OK

Porque comprar na HD:

Desconto para

pagamento à vista

Entrega garantida para

todo o Brasil

Produto 100% Original

Compra Segura

Parcelamento sem juros

DESCRIÇÃO

Sulfato De Terbutalina Injetável 0,5MG/ML 1ml (Bricanyl) Genérico - Hipolabor

A venda desse medicamento é restrita, pois nós somos distribuidores, que ao contrário de
farmácias, não fazemos retenção de receitas médicas. A comercialização via CPF é permitida para
profissionais que possam responder pelo uso desse medicamento, como Médicos, Médicos
Veterinários e Dentistas, tendo a obrigatoriedade de enviar a cópia frente e verso de suas respectivas
carteiras profissionais no nosso e-mail de contato (vendas@hospitalardistribuidora.com.br). A venda
para CNPJ deverá ser enviado no mesmo e-mail de contato, as cópias do Alvará Sanitário, Certificado
de Regularidade Técnica e o Contrato Social.
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Olá, seja bem vindo(a)! Faça login ou cadastre-se!

 Home » Medicamentos » S » Suxametôno 100mg C/1 Frasco-Ampola (Succitrat) - União Quimica 

Suxametôno 100mg C/1
Frasco-Ampola (Succitrat) -
União Quimica
Modelo: ARISTON /
UNIÃO QUIMICA
Disponibilidade:
IMEDIATA

R$ 22,30
ou R$21,63 à vista

 Ver opções de

parcelamento

 DIGITE SEU CEP

OK Porque comprar na HD:

Desconto para

pagamento à vista

Entrega garantida para

todo o Brasil

Produto 100% Original

Compra Segura

Parcelamento sem juros

DESCRIÇÃO

Suxametôno 100mg C/1 Frasco-Ampola (Succitrat) - União Quimica

A venda desse medicamento é restrita, pois nós somos distribuidores, que ao contrário de farmácias, não
fazemos retenção de receitas médicas. A comercialização via CPF é permitida para profissionais que
possam responder pelo uso desse medicamento, como Médicos, Médicos Veterinários e Dentistas, tendo
a obrigatoriedade de enviar a cópia frente e verso de suas respectivas carteiras profissionais no nosso e-
mail de contato (vendas@hospitalardistribuidora.com.br). A venda para CNPJ deverá ser enviado no
mesmo e-mail de contato, as cópias do Alvará Sanitário, Certificado de Regularidade Técnica e
o Contrato Social.
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1
Dopamina, Cloridrato 5 mg/mL, Solução 

Injetável 10 Ml
AMP 6.000  R$    2,26  R$      13.560,00  R$    2,90  R$      17.400,00  R$     8,10  R$      48.600,00 

2
Furosemida 10 mg/mL, Solução Injetável 

2ML
AMP 55.000  R$    0,85  R$      46.750,00  R$    0,72  R$      39.600,00  R$    0,78  R$      42.900,00 

3
Terbutalina 0,5 mg/mL, Solução Injetável 

1 mL
AMP 20.000  R$    1,85  R$      37.000,00  R$    2,98  R$      59.600,00  R$      2,98  R$      59.600,00 

4
Metilpredinisolona, Succinato 500 mg, Pó 

para Solução Injetável 8 mL 
AMP 5.000  R$  25,08  R$    125.400,00  R$  30,00  R$    150.000,00 

5
Rocurônio, Brometo 10 mg/mL, Solução 

Injetável 5 mL
AMP 2.000  R$  82,50  R$    165.000,00 

6
Suxametônio, Cloreto 100 mg, Pó para 

Solução Injetável 
AMP 1.500  R$  15,00  R$      22.500,00 

MARILENE SILVA

CGL.SEGEP.PMB

OBS: O PRESENTE MAPA CONTÉM O PREÇO GLOBAL POR

EMPRESA E DESTAQUE DO MENOR PREÇO PARA CADA

ITEM. OS ITNES 05 E 06 TIVERAM APENAS UM ORÇAMENTO

DE EMPRESA E ESSES FORAM DEMARCADOS

ALIANÇA HOSPITALAR 
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DOCTORMED EQUIPA. E 
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ALFAMED COMERCIAL 
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02.275.673/0001-80 -

F. CARDODO & CIA LTDA - 

CNPJ:04.494.905/0001-63

FORTMED COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS LTDA - ME - 

CNPJ: 05.556.788/0001-30

ONCONORT LTDA EPP -

CNPJ: 14.497.468/0001-48
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PARECER Nº 922/2020-NSAJ 

PROCESSO Nº 11098/2020-SESMA 

INTERESSADO: REFERÊNCIA TÉCNICA DE MEDICAMENTOS –NUPS/SESMA 

ASSUNTO: Contratação direta, por dispensa de licitação, de medicamentos 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. 

 

 

 

 

1.  - RELATÓRIO 

2. Foi encaminhado a este Núcleo Setorial de Assessoria Jurídica-NSAJ o presente processo para 

análise da contratação direta, por dispensa de licitação, dos medicamentos (Dopamina, Furosemida, 

Terbutalina, Metilpredinisolona, Rocurônio, Brometo, Suxametônio) 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. Pretende-se a aquisição imediata de: Dopamina, Cloridrato 5 mg/mL, Solução Injetável 10 Ml –

QTD 6.000 ampolas; Furosemida 10 mg/mL, Solução Injetável 2 mL –QTD 55.000; Terbutalina 0,5 

mg/mL, Solução Injetável 1 Ml –QTD 20.000 ampolas; Metilpredinisolona, Succinato 500 mg, Pó 

para Solução Injetável 8 mL –QTD 5.000 ampolas; Rocurônio, Brometo 10 mg/mL, Solução 

Injetável 5 mL QTD 2.000 ampolas; Suxametônio, Cloreto 100 mg, Pó para Solução Injetável –QTD 

1.500 ampolas. 
 

4. Instruem os autos os seguintes documentos: 
 

a) Memondo nº 517/2020-RT MEDICAMENTOS-NUPS/SESMA; 

b) Aprovo do Termo de Referência pelo Secretário; 

c) Novo Termo de Referência; 

d) Publicação no DOM; 

e) Publicação no DOU; 

f) Publicação no Jornal de Grande Circulação Amazônia; 

g) Site da Prefeitura de Belém. 

h) Pesquisa de mercado; 

i) Mapa comparativo; 

j) Arquivo único. 

 

 

5. É o relatório. 
 

6. 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 
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análise do processo. 

 
I  – FUNDAMENTAÇÃO 

 

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

importância internacional decorrente do coronavírus 
 

7. 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. 
 

8. 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. 
 

9. 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: 

 

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. 

10. 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. 
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11. 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 (itens 7,8,9). Os requisitos 

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

materiais. 
 

12. 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. 

13. 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. 

 

14. 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? 

 

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

e o item “c” constata-se que a justificativa no termo de referência demonstra o tratamento adequado 

aos pacientes em atendimento as unidades de saúde da rede municipal da SESMA para 

enfrentamento de COVID-19. 

16. No que tange ao item “d” deverá se manifestar a área técnica, uma vez que não consta 

a informação de que a parcela é a necessária para o atendimento da situação de emergência, ora 

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

 

 
17. 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. 
 

18. 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. 
 

19. 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); 
 

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). 
 

20. 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. 
 

21. 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 
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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. 

22. 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. 

 

23. 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 
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). 
 

24. 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. No entanto, conforme verifica-se no presente processo, foi realizado uma ampla 

pesquisa mercadológica que contempla o Banco de Registros de Preços e pesquisa de internet. 

25. 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. 
 

26. 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. 
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27. Quanto a razão da escolha do fornecedor e a justificativa do preço, consta a cotação 

de preços realizadas pela CGL que solicitou cotação de preços com 27 empresas, sendo que somente 

5 empresas enviaram propostas para os medicamentos, conforme demonstram nos autos nos mapas 

comparativos e certificados pela CGL/SEGEP, bem como através de mapa comparativo das 

empresas por item, o que atende a legislação de 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. 

 

28. 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 medicamentos, 

portanto, cabe a área técnica analisar os preços, prazos, bem como se os medicamentos 

atendem as exigências legais para serem adquiridos. 

 

29. 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. 
 

30. 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. 
 

 

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

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

32. 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 

33. 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 16, 28, 29, 30, 31, 32 deste parecer, nos termos do 

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

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

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

Belém, 18 de maio de 2020. 
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PARECER Nº 1245/2020 – NCI/SESMA 

INTERESSADO: REFERÊNCIA TÉCNICA DE MEDICAMENTOS - NUPS/SESMA. 

FINALIDADE: Manifestação quanto ao processo para a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 

MEDICAMENTOS (Dopamina, Furosemida, Terbutalina, Metilpredinisolona, Rocurônio e 

Suxametônio), a fim de suprir as necessidades da SESMA/PMB objetivando fortalecer os 

procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém. 

DOS FATOS: 

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

11098/2020, encaminhado pelo Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos – NSAJ/SESMA, referente 

à análise quanto à AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS (Dopamina, 

Furosemida, Terbutalina, Metilpredinisolona, Rocurônio e Suxametônio), a fim de suprir as 

necessidades da SESMA/PMB objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da 

Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém. 

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 EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS 

(Dopamina, Furosemida, Terbutalina, Metilpredinisolona, Rocurônio e Suxametônio), a fim de 
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suprir as necessidades da SESMA/PMB objetivando fortalecer os procedimentos de 

enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém, ficará estritamente 

dentro dos parâmetros fixados 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) 

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
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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) 

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) 

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
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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§ 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 

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 Referência Técnica de Medicamentos - NUPS/SESMA 

através do MEMO Nº 517/2020, solicitando autorização para a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL 

DE MEDICAMENTOS (Dopamina, Furosemida, Terbutalina, Metilpredinisolona, Rocurônio e 

Suxametônio), a fim de suprir as necessidades da SESMA/PMB objetivando fortalecer os 

procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém. 

Na data de 18 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 517/2020; Termo de Referencia devidamente ajustado e aprovado pelo ordenador de 

despesa; Aviso da Chamada Publica; pesquisa mercadológica; despacho CGL/SEGEP; mapas 

comparativos; e Parecer nº 922/2020 – NSAJ/SESMA. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
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Diante da Análise dos documentos acostados nos autos temos a destacar: 

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: 
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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. 

 

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

risco. 

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. 
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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 

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. 
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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 

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 medicamentos ora solicitados fazem parte da 

REMUME, no entanto pela necessidade de serem utilizados nos tratamentos a pacientes 

infectados com o CIVID-19 a demanda aumentou exponencialmente, fazendo como que o 

estoque desta secretaria diminuísse tanto ao ponto de chegar em estado crítico, fazendo crucial a 

aquisição emergencial afim de resguardar vidas. 

18 – A RT-Medicamento informa em seu memorando que efetuou solicitação para a 

compra dos medicamentos nos meses de abril e maio de 2019, no entanto até a presente data os 

processos regulares licitatórios ainda não obtiveram êxito e não foram concluídos. Diante da 

necessidade a Referencia Técnica de Medicamento elaborou o Termo de Referencia, que em 
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linhas gerais, contem a descrição do objeto a ser contratado e suas especificações técnicas, além 

de outras informações necessárias à 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 dia 15 

de 2020, mediante o recebimento de proposta de empresa por força da publicação do aviso de 

chamamento publico. Foram recebidas apenas 5 (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 - ALIANÇA HOSPITALAR 

LTDA; 2 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI; 3 - 

ALFAMED COMERCIAL LTDA; 4 - F. CARDODO & CIA LTDA; 5 - FORTMED 

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – ME; e 6 - ONCONORT LTDA EPP. 

20 – Na referida pesquisa mercadológica, podemos observar que: 

a) A empresa ALIANÇA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

21.368.399/0001-38, foi quem apresentou o menor valor para os itens 1, 3, 4 e 5, com 

valor global de R$ 340.960,00 (trezentos e quarenta mil novecentos e sessenta reais). 

A proposta da empresa citada atendeu as especificações do termo de referencia e o 

prazo de entrega discriminado na proposta da empresa é de 60 (sessenta) HORAS 

VIA AEREO (RETIRAR NO AEROPORTO, SEM CUSTO ALGUM A 

PREFEITURA.  

b) E a empresa DOCTORMED EQUIPMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.169.056/0001-16, apresentou proposta com o 

menor valor para o item 2 no valor global de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e 

seiscentos reais), e o prazo de entrega para o item é de 10.000 AMPOLAS EM 

ESTOQUE E SALDO EM 10 DIAS, sendo o frete pago. A empresa ALFAMED 

COMERCIAL LTDA, inscrita n CNPJ sob o nº 02.275.673/0001-80, apresentou 

proposta com o segundo menor valor, totalizando R$ 42.900,00 (quarenta e dois mil e 

novecentos reais), sendo o prazo de entrega, após empenho, se disponível no estoque, 

conforme agendamento de entrega. 

c) A empresa F. CARDODO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.949.905/0001-

63, foi a única empresa que apresentou proposta para o item 6 no valor global de R$ 

22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). Sendo o prazo de entrega de imediato 

em quanto durar o estoque. 
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d) Portanto os medicamentos deverão ser adquiridos das empresas que apresentaram o 

menor valor para cada item, em atendimento ao principio da economicidade, desde 

que atendam as especificações técnicas e os prazos de entrega dos mesmos.  

21 – O art. 3º da Lei nº 8.666/93 determina que: “A licitação destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para 

a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”. Percebe-se que 

a licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, com 

observância do princípio da isonomia. 

22 – A vantagem caracteriza-se como a adequação e satisfação do interesse coletivo por 

via da execução do contrato. A maior vantagem apresenta-se quando a Administração assumir o 

dever de realizar a prestação menos onerosa e o particular se obrigar a realizar a melhor e mais 

completa prestação. Configura-se, portanto, uma relação custo-benefício. Por tanto a maior 

vantagem corresponde à situação de menor custo e maior benefício para a Administração. 

23 – De modo geral, a vantagem buscada pela Administração deriva da conjugação dos 

aspectos da qualidade e da onerosidade. Significa dizer que a Administração busca a maior 

qualidade da prestação e o maior benefício econômico. As circunstâncias determinam a 

preponderância de um ou outro aspecto, no caso concreto o menor preço ou o menor prazo para 

entrega dos materiais. 

24 – Vale lembrar que um dos princípios mais importantes da Administração Pública é o 

da eficiência, e um dos meios para atingi-lo é buscar proposta mais vantajosa por meio das 

contratações norteadas pela Lei Geral de Licitações, em regra, com economicidade, onde por 

vezes o uso da discricionariedade se faz necessário. 

25 – A respeito da economicidade e da discricionariedade por parte da Administração, 

Marçal Justen Filho ensina que: “Economicidade significa o dever de eficiência. A 

economicidade impõe adoção da solução mais conveniente e eficiente sob o ponto de vista da 

gestão dos recursos públicos. Toda atividade administrativa envolve uma relação sujeitável a 

enfoque de custo-benefício. O desenvolvimento da atividade implica produção de custos em 

diversos níveis. Assim, há custos relacionados com o tempo, com a mão-de-obra etc.”...“Como 

regra, a seleção da alternativa far-se-á em face dos benefícios potenciais de natureza econômica 

e dos riscos envolvidos. Quanto maiores os benefícios econômicos que poderão advir de uma 

certa solução, tanto mais intenso será o dever de adotá-la.”...“O legislador não se encontra em 

condições de definir, de antemão, a solução mais adequada em face da economicidade. Há 

escolhas que somente poderão ser adotadas no caso concreto, tendo em vista as circunstâncias 
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específicas, variáveis em face das peculiaridades. Por isso, a lei remete a escolha ao 

administrador, atribuindo-lhe margem de liberdade que permita a satisfação do princípio da 

economicidade. Concede-se liberdade ao agente administrativo precisamente para assegurar 

que opte pela melhor solução possível, em face do caso concreto”. 

26 – No caso concreto, devemos salientar que um dos objetivos das aquisições públicas é 

assegurar a todos os licitantes igualdade de condições, consolidando assim o princípio 

constitucional da isonomia. Porém, para consecução desse objetivo deve se observar que a 

finalidade é selecionar a proposta mais vantajosa para o interesse da Administração Pública, logo 

da coletividade, e se da coletividade, deve sobrepor aos interesses privados, pois se trata de bem 

comum, social, coletivo. Assim, o princípio da vantajosidade para a Administração Pública na 

licitação em tela deve prevalecer.  

27 – Por tanto, recomendamos que a área técnica se manifeste quanto a urgência da 

aquisição e aos prazos apresentados pelas empresas, afim de auxiliar a autoridade superior na 

tomada de decisão quanto a definição da empresa selecionada como a proposta mais vantajosa 

para a Administração Pública para a compra emergencial dos medicamentos. 

28 – Outro ponto que merece destaque, é que a forma de pagamento antecipado em 

Crédito na Conta Corrente exigido na proposta de uma das empresas. Quanto ao tema temos a 

destacar: 

a) Antecipação de pagamento é um dogma sensível no âmbito das contratações públicas. 

Há certa restrição a este procedimento, sedimentada pela Administração, na legislação 

tradicional e na jurisprudência pátria. 

b) O Tribunal de Contas da União tem entendido que é vedado o pagamento à vista por 

licenças de software ainda não ativadas, pelo raciocínio de que, nesse tipo de 

aquisição, o momento da entrega definitiva é o da ativação da licença. Segundo o 

TCU, as normas de direito financeiro impõem que a liquidação das despesas seja 

realizada por ocasião da entrega definitiva do bem ou da realização do serviço 

(Acórdão 2569/2018 Plenário). No entanto o próprio TCU não estabelece essa 

vedação como um dogma intransponível. Neste sentido, admite a inclusão de cláusula 

de antecipação de pagamento fundamentada no art. 40, inciso XIV, alínea d, da Lei 

8.666/1993, precedida de estudos que comprovem sua real necessidade e 

economicidade para a Administração Pública (Acórdão 1826/2017 Plenário). 

c) Com base na própria legislação e, sobretudo, nos princípios que conformam a 

atividade administrativa, como eficiência, e no necessário respeito à dignidade da 

pessoa humana, a vedação ao pagamento antecipado não pode ser compreendida em 

termos absolutos. O pagamento antecipado pode ser vantajoso ou até necessário ao 

atendimento da necessidade administrativa, de maneira eficiente. Em situações como a 

do caso concreto, a manutenção deste dogma (vedação á antecipação de pagamento) 
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pode impedir ou retardar o atendimento da pretensão administrativa, prejudicando a 

proteção a milhares de vidas humanas, afrontando o direito à vida, consagrado como 

fundamental em nossa ordem jurídica constitucional. 

d) A Orientação Normativa da AGU admitiu, embora com ressalvas, a antecipação do 

pagamento, senão vejamos: “A antecipação de pagamento somente deve ser admitida 

em situações excepcionais, devidamente justificada pela administração, 

demonstrando-se a existência de interesse público, observados os seguintes critérios: 

1) Represente condição sem a qual não seja possível obter o bem ou assegurar a 

prestação do serviço, ou propicie sensível economia de recursos; 2) Existência de 

previsão no edital de licitação ou nos instrumentos formais de contratação direta; e 3) 

Adoção de indispensáveis garantias, como as do art. 56 da Lei nº 8.666/93, ou 

cautelas, como por exemplo a previsão de devolução do valor antecipado caso não 

executado o objeto, a comprovação de execução de parte ou etapa do objeto e a 

emissão de título de crédito pelo contratado, entre outras.” (Orientação Normativa nº 

37, de 13 de dezembro de 2011). 

e) A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961, DE 6 DE MAIO DE 2020, prevê “o pagamento 

antecipado nas licitações e nos contratos pela Administração, desde que: a) represente 

condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço; ou b) 

propicie significativa economia de recursos; e III - a aplicação do Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, de que trata a Lei nº 12.462, de 4 de 

agosto de 2011, para licitações e contratações de quaisquer obras, serviços, compras, 

alienações e locações. § 1º Na hipótese de que trata o inciso II do caput, a 

Administração deverá: I - prever a antecipação de pagamento em edital ou em 

instrumento formal de adjudicação direta; e II - exigir a devolução integral do valor 

antecipado na hipótese de inexecução do objeto. 

f) Portanto a presente demanda, pelo que infere da realidade e das informações acostadas 

aos autos, envolve não apenas a urgência da contratação para salvar vidas, mas a 

necessidade de uma vultosa quantidade dos equipamentos pretendidos, o que contrasta 

com uma grave restrição de oferta no mercado para esses bens. Este quadro não pode 

ser desprezado pelo operador do Direito. 

g) A possibilidade de pagamento antecipado, algo rotineiro em transações privadas, 

embora amplie risco de inadimplemento por parte do particular, deve ser vista, sob o 

prisma econômico, como um estímulo à ampliação das ofertas de fornecedores. 

h) Em um momento como o vivenciado nesta peleja de combate à epidemia do COVID-

19, a antecipação de pagamento pode ser uma medida econômica necessária para 

fomentar o aumento da oferta e redução dos preços dos produtos que se deseja 

adquirir, superando também resistências que algumas empresas possuem em fornecer 

para o Poder Público. 

i) Vale lembrar que a própria Lei nº 8.666/93, em seu artigo 15, define que as compras 

públicas devem “submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às 

do setor privado”, sendo cediço que, no âmbito privado, é comum a aquisição com 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12462compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12462compilado.htm
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antecipação de pagamento, notadamente quando há restrição de oferta frente à 

demanda. 

j) Portanto, é possível a previsão contratual de antecipação de pagamento, desde que seja 

justificadamente necessária ao atendimento da pretensão administrativa e seja 

acompanhada de medidas de garantia, nos termos da Medida Provisória nº 961, de 6 

de maio de 2020, e a ON 37/2011 da AGU. Diante de tais premissas, as justificativas 

técnicas juntadas aos autos e a necessidade de medidas céleres e eficientes nas ações 

de combate ao COVID-19, não identificamos óbice em relação ao pagamento e 

garantia (pagamento antecipado). 

29 – Dando continuidade à análise processual, consta o Parecer Jurídico nº 922/2020 – 

NSAJ/SESMA, conclusivo que é juridicamente possível o processo de contratação podendo o 

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

especialmente o disposto nos itens 16, 28, 29, 30, 31, 32 deste parecer, nos termos do Parágrafo 

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

30 – 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;” 

 

31 – 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 

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. 

31 – Por fim, 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 
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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. 

CONCLUSÃO: 

No transcorrer dos trabalhos de análise do Processo em referência, conclui-se, 

sinteticamente, que a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS (Dopamina, 

Furosemida, Terbutalina, Metilpredinisolona, Rocurônio e Suxametônio), a fim de suprir as 

necessidades da SESMA/PMB objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da 

Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém, 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, portanto encontra-se apto a gerar 

despesas para a municipalidade, com a RESSALVA apresentada na manifestação: 

 

MANIFESTA-SE: 

a) Recomendamos que a área técnica se manifeste quanto a urgência da aquisição e aos 

prazos apresentados pelas empresas, afim de auxiliar a autoridade superior na tomada de decisão 

quanto a definição das empresas selecionadas como as propostas mais vantajosas para a 

Administração Pública para a compra emergencial, bem como a Pela apresentação robusta da 

justificativa acerca da aquisição por valores superiores aos encontrados na estimativa de preços, 

desde que esses decorreram de oscilações ocasionadas pela variação de preços tendo em vista a 

pandemia do COVID-19, elevação abrupta dos preços, declinando as razões que acarretaram tal 

quadro; 

b) Pela apresentação das certidões de regularidade fiscal e trabalhista atualizadas das 

empresas a serem contratadas; 

c) Para que o Fundo Municipal de Saúde se manifeste sobre a disponibilidade de dotação 

orçamentária para cobrir a despesa supracitada. 

d) Depois de atendidos os itens anteriores, nos manifestamos pelo DEFERIMENTO da 

solicitação do requerente, quanto a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS 

(Dopamina, Furosemida, Terbutalina, Metilpredinisolona, Rocurônio e Suxametônio), a fim de 

suprir as necessidades da SESMA/PMB objetivando fortalecer os procedimentos de 

enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém, através de 

dispensa de licitação com fundamento no art. 4º, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 
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e) Pela publicação da ratificação da autoridade superior, para condição de eficácia do ato, 

conforme disposto no art. 26, da Lei nº 8.666/93. 

f) 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, 18 de maio de 2020. 

ÉDER DE JESUS FERREIRA CARDOSO 

Coordenador do Núcleo de Controle Interno – NCI/SESMA 
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ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS  UND QTD 
 

VALOR 
UND  

 VALOR 
TOTAL  

EMPRESA ENTREGA 

1 
Dopamina, Cloridrato 5 mg/mL, 
Solução Injetável 10 Ml 

AMP 6.000 
       

2,26  
     

13.560,00  

ALIANÇA 
HOSPITALAR LTDA - 
CNPJ: 
21.368.399/0001-38 

60 (sessenta) HORAS 
VIA AEREO (RETIRAR 
NO AEROPORTO, 
SEM CUSTO ALGUM 
A PREFEITURA 

2 
Furosemida 10 mg/mL, Solução 
Injetável 2ML 

AMP 55.000 
       

0,72  
     

39.600,00  

DOCTORMED 
EQUIPA. E PROD. 
HOSPITALARES 
EIRELI - CNPJ: 
13.169.056/0001-16 

10.000 AMPOLAS EM 
ESTOQUE E SALDO 
EM 10 DIAS, sendo o 
frete pago 

2ª COLOCADA 
       

0,78  
     

42.900,00  

ALFAMED 
COMERCIAL LTDA - 
CNPJ: 
02.275.673/0001-80 - 

após empenho, se 
disponível no estoque, 
conforme 
agendamento de 
entrega 

3 
Terbutalina 0,5 mg/mL, Solução 
Injetável 1 mL 

AMP 20.000 
       

1,85  
     

37.000,00  

ALIANÇA 
HOSPITALAR LTDA - 
CNPJ: 
21.368.399/0001-38 

60 (sessenta) HORAS 
VIA AEREO (RETIRAR 
NO AEROPORTO, 
SEM CUSTO ALGUM 
A PREFEITURA 

4 
Metilpredinisolona, Succinato 500 
mg, Pó para Solução Injetável 8 mL  

AMP 5.000 
     

25,08  
   

125.400,00  

ALIANÇA 
HOSPITALAR LTDA - 
CNPJ: 
21.368.399/0001-38 

60 (sessenta) HORAS 
VIA AEREO (RETIRAR 
NO AEROPORTO, 
SEM CUSTO ALGUM 
A PREFEITURA 

5 
Rocurônio, Brometo 10 mg/mL, 
Solução Injetável 5 mL 

AMP 2.000 
     

82,50  
   

165.000,00  

ALIANÇA 
HOSPITALAR LTDA - 
CNPJ: 
21.368.399/0001-38 

60 (sessenta) HORAS 
VIA AEREO (RETIRAR 
NO AEROPORTO, 
SEM CUSTO ALGUM 
A PREFEITURA 

6 
Suxametônio, Cloreto 100 mg, Pó 
para Solução Injetável  

AMP 1.500 
     

15,00  
     

22.500,00  

F. CARDODO & CIA 
LTDA - 
CNPJ:04.494.905/0001-
63 

imediato em quanto 
durar o estoque 
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CHECK LIST 

 

Conforme orientação emanada pela Secretaria Municipal de Controle Integridade e 

Transparência – SECONT, conforme os termos do Ofício Circular nº 02/2020- GAB/SECONT, 

no tocante as possibilidades de dispensa de licitação em face da Declaração do estado de 

emergência em virtude das chuvas intensas e o de Emergência em Saúde Pública; 

Considerando o Decreto Municipal nº 95.912 – PMB, 10 de março de 2020, declarou 

situação de emergência nas áreas do Município de Belém afetadas pelo deslizamento, 

inundações, enxurradas e alagamentos, contidas no Formulário de Informações do Desastre – 

FIDE e demais documentos anexos, em virtude dos desastres classificados e codificados 

como:1.3.2.1.4, 1.1.3.2.1, 1.2.1.0.0, 1.2.2.0.0, 1.2.3.0.0, conforme IN/MI nº 01/2012; 

Considerando o Decreto Municipal nº 95.955 – PMB, 18 de março de 2020, declarou 

situação de emergência no âmbito do Município de Belém para enfrentamento preventivo da 

pandemia de CORONOVÍRUS declarada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, o artigo 

16 disciplinou sobre a possibilidade de dispensa de licitação nos mesmos termos do disposto no 

Decreto Municipal nº 95.912 – PMB, 10 de março de 2020; 

Considerando que a Lei nº 13.797 de 2020, dispõe sobre as medidas para o enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

responsável pelo surto de 2019, apresentando impactos importantes na contratação pública, 

apresentando procedimentos e medidas excepcionais face a emergência posta. Em seu artigo 4º 

da lei federal dispõem ser 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; 

Diante do exposto temos os itens a serem observados quando da atuação dos Controles 

Internos nas análises de contratação: 

ITEM SIM NÃO 

NÃO 

SE 

APLICA 

01 - O processo de contratação possui formalização mínima? Foi devidamente autuado 

protocolado e com numeração de folhas, constando carimbo do órgão e visto do 

responsável? (Art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93); 

X 

 

 

02 - Consta solicitação do setor interessado, com a respectiva justificativa e autorização 

do gestor? (Art. 5º e 6º da Lei nº 9.784/99); 
X 

 
 

03 - Consta referencia aos Decretos nº 95.912 – PMB, de 10 de março de 2020 e 95.955 

– PMB, de 18 de março de 2020 e os que se seguiram referentes a situação de 

calamidade, documentando a demonstrando que a contratação imediata é via adequada e 

suficiente à eliminação do risco provocado pela situação de emergência ou calamidade 

pública? (Art. 26, § único, inc. I da Lei 8.666/93); 

X 

 

 

04 - O processo de contratação contém a indicação do recurso próprio para despesa? 

(Art. 14 e 38, caput da Lei nº 8.666/93); 
 

 
 

05 - Consta no termo de referência ou projeto básico definido o objeto de contratação, os 

valores estimados unitários e globais, os critérios de aceitação das propostas, inclusive 
X 
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com a fixação dos prazos e condições para fornecimento e aceitação? (art. 14, caput e art. 

7º, inciso I, da Lei nº 8.666/93); 

06 - O termo de referência foi devidamente aprovado pelo ordenador de despesa? (artigo 

9º, inciso II, do Decreto Federal nº 5.450/2005); 
X 

 
 

07 - Há definição das unidades, quantidades a serem adquiridas e cronograma de entrega 

em função do consumo e utilização prováveis? (artigo 15, § 7º, inc. II, Lei nº 8.666/93); 
X 

 
 

08 - Consta ampla pesquisa de mercado efetuado na própria administração pública? (Art. 

15, inc. V, da Lei 8.666/93); 
X 

 
 

09 - Consta dos autos a justificativa de que os preços estimados são mais vantajosos para 

a Administração Pública? (Art. 26, inc. III, Lei nº 8.666/93); 
 

 
 

10 - Existe documentação comprobatória que caracterize a ocorrência de situação 

emergencial que reclama solução imediata, tal que a realização de licitação causaria 

potencial prejuízo relevante e irreparável ao órgão ou entidade, ou comprometa a 

segurança de pessoas, obras, serviços ou bens, ou, ainda, provocaria a paralisação ou 

prejudicaria a regularidade de suas atividades especificas? (Art. 26, § único, I, da Lei 

Federal nº 8.666/93 e Decisão TCU nº 347, de 01/06/1994, c/c Súmula TCU nº 222, e 

também, Doutrina de Marçal Justen Filho, in “Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos”, SP: Dialética, 2000, pág. 239); 

X 

 

 

11 - Existe declaração do ordenador de que o aumento da despesa tem adequação 

orçamentaria e financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e com a LDO nas 

hipóteses de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete 

em aumento de despesa?(Art. 16, inc. II, da Lei Compl. nº 101/2000); 

 

 

 

12 - Quanto a minuta do contrato, na hipótese de sua obrigatoriedade, atende aos termos 

da Lei Federal nº 8.666/93, Art. 38, parágrafo único e Art. 62, e foi avaliado pela 

assessoria jurídica do órgão? (No presente caso, o contrato poderá ter o prazo máximo de 

180 dias consecutivos e ininterruptos, não sendo permitida sua prorrogação, mesmo que 

o contrato tenha sido firmado por 90 dias, conforme inc. IV, art. 24 da Lei nº 8.666/93). 

Sendo vedado o efeito retroativo do contrato, conforme Decisão TCU nº 161/1997. 

 

 

 

13 - Encontra-se anexado aos autos documento demonstrando a razão da escolha do 

fornecedor ou executante? (Art. 26, II, da Lei nº 8.666/1993); 
 

 
 

14 - Consta documentação relativa à habilitação jurídica e regularidade fiscal e 

trabalhista, quando couber? (Art. 29, da Lei nº 8.666/93, c/c ao Art. 195, § 3°, da CF e 

Art. 2°, da Lei Federal nº 9.012/95); 

 

 

 

15 - Verificar a autencidade das certidões de Regularidades, fazendo busca nos 

respectivos sites; 
 

 
 

16 - Em caso de prestação de serviço, consta documentação relativa à qualificação 

técnica, que consistirá no registro ou inscrição na entidade profissional competente? (art. 

30, da Lei nº 8.666/93); 

 

 

 

17 - Consta anexado o Ato de Dispensa assinado e datado pelo Ordenador de Despesas e 

publicado em imprensa oficial, sendo esta condição para a eficácia dos atos da gestão 

(Art. 26, caput, da Lei nº 8.666/93); 

 

 

 

18 - O original do contrato (ou instrumento equivalente) foi assinado pelas partes, estado 

todas devidamente qualificadas? 
 

 
 

19 - O extrato do contrato ou de instrumento equivalente (Art. 62, da Lei nº 8.666/1993, 

foi publicado no DOE e seu comprovante foi anexado ao processo? (art. 61, § único, da 

Lei nº 8.666/1993); 

 

 

 

20 - Foram inseridas as informações do contrato no Sistema de Acompanhamento de 

Contratos (www.gestão.cge.to.gov.br), ou outro que vier a substitui-lo? (Art. 40, inc. IV, 
 

 
 



 

 

 
 

 

Av. Gov. José Malcher, 2821 - Nazaré, Belém - PA, 66090-100 
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 Tel: (91) 3236-1608/98413-2741   

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO – NCI/SESMA/PMB 

“c” do Decreto Orçamentário 5.942/19) 

21 - Consta Portaria de designação do fiscal do contrato e a publicação da mesma? (art. 

67, Lei nº 8.666/93) Obs. Recomenda-se a utilização do Check List especifico para fiscal 

de contrato, disponível no site desta Controladoria 

 

 

 

22 - O objeto foi recebido provisoriamente para efeito de verificação da conformidade e 

definitivamente após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 

aceitação. Observados os critérios dos art’s 73 e 74 da Lei nº 8.666/93? 

 

 

 

23 - Consta nos autos Ordem de Serviço assinado pelo gestor, quando for o caso?    

24 - Consta o atesto fiscal de contrato no recebimento do objeto, observando o que 

dispõe o termo de contrato/empenho? (Art. 67, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/93; 
 

 
 

25 - Constam os registros do fiscal de contrato ou relatório circunstanciado, quanto o 

acompanhamento da execução do contrato? (Art. 67, § 1º da Lei nº 8.666/93) 
 

 
 

26 - Consta a Nota Fiscal – NF, devidamente atestada? (Art. 15, § 8º Lei nº 8.666/93);    

27 - Consta a Nota de Liquidação – NL, com a descrição clara e sucinta do ato realizado? 

(art. 9º do Decreto Orçamentário nº 5.942/19) 
 

 
 

28 - Esta sendo retido o ISSQN ou consta comprovante de recolhimento? (art. 47 do 

Decreto orçamentário nº 5.942/19) 
 

 
 

29 - Verificar se estão sendo exigidos, no momento do pagamento, os comprovantes de 

regularidade trabalhista e previdenciária, válidos, cnforme o art. 71, caput, da Lei nº 

8.666/93? 

 

 

 

30 - Consta Programa de Desembolso – PD? (art. 64, da Lei nº 4.320/64)    

 

 

Belém/PA, 18 de maio de 2020. 

 

 

ÉDER DE JESUS FERREIRA CARDOSO 

Coordenador do Núcleo de Controle Interno – NCI/SESMA 
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_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
        DESPACHO 

 
Considerando a manifestação do NUPS/REFERÊNCIA TÉCNICA DE 

MEDICAMENTOS quanto à necessidade de aquisição emergencial de medicamentos 
(Dopamina, Furosemida, Terbutalina, Metilpredinisolona, Rocurônio e Suxametônio) suprir as 
necessidades da SESMA/PMB objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da 
Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém; 

 
Considerando, ainda, a manifestação do Controle Interno nº. 1245/2020; 
 
 Acolho o parecer jurídico nº. 922/2020-NSAJ/SESMA e, autorizo a dispensa de 

licitação, com fulcro na Lei nº. 13.979/2020, para AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 
MEDICAMENTOS (DOPAMINA, FUROSEMIDA, TERBUTALINA, METILPREDINISOLONA, 
ROCURÔNIO E SUXAMETÔNIO), objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento 
da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém, desde que atendidos os 
requisitos do parecer jurídico (16, 28, 29, 30, 31, 32) e as recomendações do NCI (a, b e c).   

 
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 (http://coronavirus.belem.pa.gov.br/). 

 
Belém, 18 de maio de 2020. 

 
 
 
 
 

Sérgio de Amorim Fiqueiredo 
Secretário Municipal de Saúde  
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Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

URGENTÍSSIMO - REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS objetivando fortalecer os procedimentos de
enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 - Processo Gdoc 11098/2020
1 mensagem

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 19 de maio de 2020 15:28
Para: licitacaoalianca6@gmail.com
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Controle Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, rt medicamentos
<rt.medicamentos@gmail.com>

Prezados, bom dia!

Considerando que encontra-se em tramitação nesta Secretaria o processo Gdoc 11098/2020  cujo objeto refere-se a solicitação de compra emergencial de medicamentos; 

Considerando que esta empresa apresentou o menor valor para os itens a seguir descritos, conforme proposta anexa: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QNT.

 
VALOR

UNITÁRIO
PROPOSTO

 
VALOR TOTAL

 

01 Dopamina, Cloridrato 5 mg/mL,
Solução Injetável 10 mL

AMPOLA 6.000
 

R$ 2,26
 

R$ 13.560,00

03 Terbutalina 0,5 mg/mL, Solução
Injetável 1 mL

AMPOLA 20.000
 

R$ 1,85
 

R$ 37.000,00

04 Metilpredinisolona, Succinato 500 mg,
Pó para Solução Injetável 8 mL

AMPOLA 5.000
 

R$ 25,08
 

R$ 125.400,00

05 Rocurônio, Brometo 10 mg/mL,
Solução Injetável 5 mL

AMPOLA 2.000
 

R$ 82,50
 

R$ 165.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA VENCEDORA PARA OS ITENS 01, 03, 04 E 05
 

R$ 340,960,00

FICA a empresa NOTIFICADA para em até  24 (vinte e quatro) horas, proceder com a REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA com a clara declaração de que a empresa aceita o pagamento através de
NOTA DE EMPENHO, bem como PRAZO DE ENTREGA E QUANTITATIVO DISPONÍVEL EM ESTOQUE, mantendo-se o valor unitário constante da proposta para os itens acima descritos, bem como que
seja encaminhado à este Núcleo de Contratos, juntamente com a proposta revalidada, as certidões de regularidade fiscal da empresa (SICAF E CNDT), bem como especificações quanto o prazo de
entrega dos referidos itens e a indicação dos dados do representante legal para eventual formalização do contrato.

Atenciosamente,
NÚCLEO DE CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
NOVA SEDE:  Avenida Governador José Malcher, nº 2821, bairro: São Braz, CEP: 66090-100, Belém/PA 
Novo telefone: 91 3184-6108
contratos.sesma2@gmail.com

Proposta - Aliança.pdf
1374K

mailto:contratos.sesma@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=1722e1af655ac5e2&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kae931le0&safe=1&zw


Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

URGENTÍSSIMO - REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS objetivando fortalecer os procedimentos de
enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 - Processo Gdoc 11098/2020
1 mensagem

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 19 de maio de 2020 15:36
Para: Doctor Med <doctormedgo@gmail.com>
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Controle Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, rt medicamentos
<rt.medicamentos@gmail.com>

Prezados, bom dia!

Considerando que encontra-se em tramitação nesta Secretaria o processo Gdoc 11098/2020  cujo objeto refere-se a solicitação de compra emergencial de medicamentos; 

Considerando que esta empresa apresentou o menor valor para os itens a seguir descritos, conforme proposta anexa: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QNT.

 
VALOR

UNITÁRIO
PROPOSTO

 
VALOR TOTAL

 

02 Furosemida 10 mg/mL, Solução
Injetável 10 mL

AMPOLA 55.000
 

R$ 0,72
 

R$ 39.600,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA VENCEDORA PARA O ITEM 02
 

R$ 36.600,00

FICA a empresa NOTIFICADA para em até  24 (vinte e quatro) horas, proceder com a REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA com a clara declaração de que a empresa aceita o pagamento através de
NOTA DE EMPENHO, bem como PRAZO DE ENTREGA E QUANTITATIVO DISPONÍVEL EM ESTOQUE, mantendo-se o valor unitário constante da proposta, BEM COMO MAIORES INFORMAÇÕES
QUANTO OS VALORES A SEREM PAGOS A TÍTULO DE FRETE, OU, SE O MESMO JÁ ESTÁ INCLUSO NO VALOR DA PROPOSTA APRESENTADA para os itens acima descritos, bem como que seja
encaminhado à este Núcleo de Contratos, juntamente com a proposta revalidada, as certidões de regularidade fiscal da empresa (SICAF E CNDT), bem como especificações quanto o prazo de entrega
dos referidos itens e a indicação dos dados do representante legal para eventual formalização do contrato.

Atenciosamente,
NÚCLEO DE CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
NOVA SEDE:  Avenida Governador José Malcher, nº 2821, bairro: São Braz, CEP: 66090-100, Belém/PA 
Novo telefone: 91 3184-6108
contratos.sesma2@gmail.com
Atenciosamente,
NÚCLEO DE CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
NOVA SEDE:  Avenida Governador José Malcher, nº 2821, bairro: São Braz, CEP: 66090-100, Belém/PA 
Novo telefone: 91 3184-6108
contratos.sesma2@gmail.com

Proposta - Doctormed.pdf
694K

mailto:contratos.sesma@gmail.com
mailto:contratos.sesma@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=1722e21fb576f66b&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kae9c90j0&safe=1&zw


Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

URGENTÍSSIMO - REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS objetivando fortalecer os procedimentos de
enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 - Processo Gdoc 11098/2020
1 mensagem

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 19 de maio de 2020 15:31
Para: Cláudia Pinho <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>, ERIKA <supervisor.licitacao@shoppingdasaudeonline.com.br>, diretoria <diretoria@shoppingdasaudeonline.com.br>
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Controle Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, rt medicamentos
<rt.medicamentos@gmail.com>

Prezados, bom dia!

Considerando que encontra-se em tramitação nesta Secretaria o processo Gdoc 11098/2020  cujo objeto refere-se a solicitação de compra emergencial de medicamentos; 

Considerando que esta empresa apresentou o menor valor para os itens a seguir descritos, conforme proposta anexa: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QNT.

 
VALOR

UNITÁRIO
PROPOSTO

 
VALOR TOTAL

 

06 Suxametônio, Cloreto 100 mg, Pó
para Solução Injetável

AMPOLA 1.500
 

R$ 15,00
 

R$ 22.500,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA VENCEDORA PARA O ITEM 06
 

R$ 22.500,00

FICA a empresa NOTIFICADA para em até  24 (vinte e quatro) horas, proceder com a REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA com a clara declaração de que a empresa aceita o pagamento através de
NOTA DE EMPENHO, bem como PRAZO DE ENTREGA E QUANTITATIVO DISPONÍVEL EM ESTOQUE, mantendo-se o valor unitário constante da proposta para os itens acima descritos, bem como que
seja encaminhado à este Núcleo de Contratos, juntamente com a proposta revalidada, as certidões de regularidade fiscal da empresa (SICAF E CNDT), bem como especificações quanto o prazo de
entrega dos referidos itens e a indicação dos dados do representante legal para eventual formalização do contrato.

Atenciosamente,
NÚCLEO DE CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
NOVA SEDE:  Avenida Governador José Malcher, nº 2821, bairro: São Braz, CEP: 66090-100, Belém/PA 
Novo telefone: 91 3184-6108
contratos.sesma2@gmail.com

Proposta - F Cardoso.pdf
429K

mailto:contratos.sesma@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=1722e1e1c8381a65&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kae959ys0&safe=1&zw


Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

URGENTÍSSIMO - REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS objetivando fortalecer os procedimentos de
enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 - Processo Gdoc 11098/2020
4 mensagens

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 19 de maio de 2020 15:36
Para: Doctor Med <doctormedgo@gmail.com>
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Controle Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, rt medicamentos
<rt.medicamentos@gmail.com>

Prezados, bom dia!

Considerando que encontra-se em tramitação nesta Secretaria o processo Gdoc 11098/2020  cujo objeto refere-se a solicitação de compra emergencial de medicamentos; 

Considerando que esta empresa apresentou o menor valor para os itens a seguir descritos, conforme proposta anexa: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QNT.

 
VALOR

UNITÁRIO
PROPOSTO

 
VALOR TOTAL

 

02 Furosemida 10 mg/mL, Solução
Injetável 10 mL

AMPOLA 55.000
 

R$ 0,72
 

R$ 39.600,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA VENCEDORA PARA O ITEM 02
 

R$ 36.600,00

FICA a empresa NOTIFICADA para em até  24 (vinte e quatro) horas, proceder com a REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA com a clara declaração de que a empresa aceita o pagamento através de
NOTA DE EMPENHO, bem como PRAZO DE ENTREGA E QUANTITATIVO DISPONÍVEL EM ESTOQUE, mantendo-se o valor unitário constante da proposta, BEM COMO MAIORES INFORMAÇÕES
QUANTO OS VALORES A SEREM PAGOS A TÍTULO DE FRETE, OU, SE O MESMO JÁ ESTÁ INCLUSO NO VALOR DA PROPOSTA APRESENTADA para os itens acima descritos, bem como que seja
encaminhado à este Núcleo de Contratos, juntamente com a proposta revalidada, as certidões de regularidade fiscal da empresa (SICAF E CNDT), bem como especificações quanto o prazo de entrega
dos referidos itens e a indicação dos dados do representante legal para eventual formalização do contrato.

Atenciosamente,
NÚCLEO DE CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
NOVA SEDE:  Avenida Governador José Malcher, nº 2821, bairro: São Braz, CEP: 66090-100, Belém/PA 
Novo telefone: 91 3184-6108
contratos.sesma2@gmail.com
Atenciosamente,
NÚCLEO DE CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
NOVA SEDE:  Avenida Governador José Malcher, nº 2821, bairro: São Braz, CEP: 66090-100, Belém/PA 
Novo telefone: 91 3184-6108
contratos.sesma2@gmail.com

Proposta - Doctormed.pdf
694K

Doctor Med <doctormedgo@gmail.com> 19 de maio de 2020 15:52
Para: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

SEGUE ANEXO
[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 
DOCTORMED EQUIPAMENTOS 
ELIAS GOMES
TEL. FIXO: (61)3083-0776
WHATSAPP: (61)98211-4871 (empresa)
98236-8500 (pessoal)
CNPJ: 13.169.056/0001-16

10 anexos

PROPOSTA MEDICAMENTOS 11-05 REVISADA.pdf
245K

SICAF CRC 04-05.pdf
71K

CNDT 04-05.pdf
85K

CRF FGTS 01-04.pdf
80K

CND ESTADUAL 04-05.pdf
6K

COMARCA VALPARAISO 04-05.pdf
19K

TODAS AS COMARCAS 04-05.pdf
19K

CND FEDERAL 04-05.pdf
64K

CND MUNICIPAL 04-05.pdf
98K

JUCEG 04-05.pdf
39K

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 19 de maio de 2020 16:31
Para: Doctor Med <doctormedgo@gmail.com>

Prezado,

A título de esclarecimento, o FRETE será PAGO pela empresa ou SESMA? 
Atenciosamente,
NÚCLEO DE CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
NOVA SEDE:  Avenida Governador José Malcher, nº 2821, bairro: São Braz, CEP: 66090-100, Belém/PA 
Novo telefone: 91 3184-6108
contratos.sesma2@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Doctor Med <doctormedgo@gmail.com> 19 de maio de 2020 16:11
Para: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

pago na origem pela minha empresa ou seja vou usar a expressão que não gosto de usar por ser estadunizada "CIF"
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=1722e47b9ca80973&attid=0.4&disp=attd&realattid=f_kae9w7th3&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=1722e47b9ca80973&attid=0.5&disp=attd&realattid=f_kae9wh3d4&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=1722e47b9ca80973&attid=0.6&disp=attd&realattid=f_kae9wsg55&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=1722e47b9ca80973&attid=0.7&disp=attd&realattid=f_kae9x4e36&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=1722e47b9ca80973&attid=0.8&disp=attd&realattid=f_kae9xemc7&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=1722e47b9ca80973&attid=0.9&disp=attd&realattid=f_kae9xpwb8&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=1722e47b9ca80973&attid=0.10&disp=attd&realattid=f_kae9y0zb9&safe=1&zw
mailto:contratos.sesma@gmail.com




 

 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – PA. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA 
PROPOSTA COMERCIAL 

ÍTEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO FABRICANTE P.UNIT P.TOTAL 
02 55.000 AMP FUROSEMIDA 

10MG/ML CAIXA COM 
100X2ML, MARCA 
FUROSEFARMA, 
REGISTRO ANVISA 
110850020, 
PROCEDÊNCIA 
NACIONAL 

FARMACE 0,72 39.600,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 39.600,00 

TRINTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS 
PRAZO DE ENTREGA:  ÍTEM 02 10.000 AMPOLAS EM ESTOQUE E SALDO EM 10 DIAS 
FRETE: PAGO 
DECLARAMOS QUE ACEITAMOS NOTA DE EMPENHO COMO MODALIDADE DE 
PAGAMENTO. 
DADOS BANCÁRIOS: 
BANCO DO BRASIL S/A 
AGÊNCIA 7006-8 
CONTA CORRENTE 5889-0 
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 
ELIAS GOMES DA SILVA 
RG. 17.495.378 SSP/SP E CPF 027.667.478-26 
VALPARAÍSO DE GOIÁS, 19 DE MAIO DE 2020. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 24449537

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ
DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTD 13.169.056/0001-16

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da

IN nr. 405/1999-GSF, de 16   de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de  novembro   de 2006 e

constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III

do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade  pode  ser verificada  pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever  na  divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.527.995.963 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 4 MAIO DE 2020 HORA: 9:33:16:0



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 13.169.056/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:39:01 do dia 04/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/10/2020.
Código de controle da certidão: B7B2.8BD3.20BD.21DD
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIAS

Superintendência de Receita Tributária

Secretaria de Finanças Municipal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 81.160/2.020

                         CERTIFICAMOS não haver débito de responsabilidade do contribuinte 

abaixo identificado, ficando, contudo, ressalvado o direito de a   Fazenda Pública 

Municipal constituir novos créditos tributários, que ainda não foram apurados ou 

lançados até essa data.

Cidade

Bairro

Endereço

IE/RG

CNPJ/CPF

 Contribuinte

Crc

Identificação 

 QUADRA 49, 34 RUA 15 QD 49 LT 34 LOJA 02

MORADA NOBRE.

VALPARAISO DE GOIAS - GO

13.169.056/0001-16

0

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTD

CERTIDÃO EMITIDA PELA INTERNET

Atenção: Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias a contar desta data.

136682

EM 04/05/2020  as 09:44  minutos.

A autenticidade desta Certidão pode ser confirmada na internet, página da Município de 

ValParaíso de Goias(www.valparaisodegoias.go.gov.br).

Secretaria de Finanças Municipal

Superintendência de Receita Tributária

Quadra 33 Lote 6 - 2º Andar - Parque Esplanada III



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 13.169.056/0001-16
Certidão nº: 10217721/2020
Expedição: 04/05/2020, às 09:01:30
Validade: 30/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 13.169.056/0001-16,
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS 
COMARCA DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

 

 
CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou
seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação
judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que, na COMARCA DE VALPARAÍSO DE
GOIÁS, NADA CONSTA contra:

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema; 
b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a
razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a
titularidade do número do CNPJ informado;  
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no
endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica; 
d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre
processos de jurisdição voluntária; 
e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data. 
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.
 

 
 
Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

 
 
Certidão expedida em 4 de maio de 2020, às 09:37:11 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça 
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 4 de maio de 2020

N
º

: 109651494772

Requerente :
DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELLI ME

CNPJ : 13169056000116

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 109651494772

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 04/05/2020 - 09:37:11
Validação pelo código: 109651494772, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica



01/04/2020 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 13.169.056/0001-16
Razão Social:DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD HOSPITALARES EIRELI
Endereço: R 15 SN QD 49 LT 34 LJ 2 / MORADA NOBRE / VALPARAISO DE GOIAS /

GO / 72870-374

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/03/2020 a 05/07/2020 

Certificação Número: 2020030803505999795215

Informação obtida em 01/04/2020 10:02:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir



Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta
Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS - SINREM

NOME EMPRESARIAL

NATUREZA JURÍDICA

52 20488310-8 13.169.056/0001-16 26/01/2011 01/02/2011

NIRE (Sede) DATA DE ARQUIVAMENTO
DO ATO CONSTITUTIVO

DATA DE INÍCIO DE
ATIVIDADE

CNPJ

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

RUA 15

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (Lei n 123/2006)

SN

CENTO E VINTE MIL REAIS

ESTADO GO

CAPITAL R$

OBJETO SOCIAL / ATIVIDADE ECONÔMICA

ENDEREÇO

MORADA NOBRE

CENTO E VINTE MIL REAIS

CAPITAL INTEGRALIZADO R$

COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO E HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO- HOSPITALAR, PARTES E
PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA NO TRABALHO, COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS DE
ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO
INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE
PESSOAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL,
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA
INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO ATACADISTA DE
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE
GERADORES, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ALIMENTAÇÃO ENTERAL, LEITES
ESPECIAIS, NUTRIÇÃO ENTERAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTE
DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,
ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MÉDICOS E HOSPITALARES.

Indeterminado

PRAZO DE DURAÇÃO120.000,00

MUNICÍPIO

QUADRA49 LOTE 34 LOJA 2

120.000,00

NÚMERO COMPLEMENTO

VALPARAÍSO DE GOIÁS

BAIRRO

Microempresa

SÓCIOS / PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL / VÍNCULO / TÉRMINO DO MANDATO

NOME / CPF ou CNPJ PARTICIPAÇÃO (R$) VÍNCULO ADMNISTRADOR TÉRMINO DO MANDATO

ALISON EUROPEU DE LIMA
 603.395.351-72 80.004,00 SOCIO XXXXXXXXXXXXXX

ADMINISTRADOR NOMEADO / TÉRMINO DO MANDATO

NOME CPF TÉRMINO DO MANDATO

ELIAS GOMES DA SILVA 027.667.478-26 XXXXXXXXXXXXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO

NÚMERO

SITUAÇÃO

EVENTO(S) STATUS

ATO

20200180533

REGISTRO ATIVO

XXXXXXXXXXXXXX

06/03/2020DATA

Página:continua 21 /



DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta
Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

NOME EMPRESARIAL

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADANATUREZA JURÍDICA

13.169.056/0001-16

NIRE (Sede)

52 20488310-8

continuação

CNPJ

Chave de segurança :
A autenticidade deste documento pode ser verificadas através do endereço:

Certidão Simplificada emitida para

xwf2M

ELIAS GOMES DA SILVA, 02766747826

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERALhttp://servicos.juceg.go.gov.br/

209973977Protocolo:
Goiânia, 4 de Maio de 2020

Página: 2 / 2

Digitally signed by PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI:90076664104
Date: 2020.05.04 11:01:01 BRT
Reason: Autenticação de Certidão Simplificada
Location: Goiânia - GO

Signature Not Verified



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 13.169.056/0001-16
Razão Social: DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Atividade Econômica Principal:

4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO
MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

Endereço:
RUA 15, SN - QUADRA49 LOTE 34 LOJA 2 - MORADA NOBRE - Valparaiso de Goiás /
Goiás

Emitido em: 04/05/2020 09:52 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS 

TODAS AS COMARCAS
 

 
CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou
seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação
judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA contra:

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema; 
b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a
razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a
titularidade do número do CNPJ informado;  
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no
endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica; 
d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre
processos de jurisdição voluntária; 
e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data. 
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.
 

 
 
Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

 
 
Certidão expedida em 4 de maio de 2020, às 09:36:35 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça 
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 4 de maio de 2020

N
º

: 109851414740

Requerente :
DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELLI ME

CNPJ : 13169056000116

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 109851414740

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 04/05/2020 - 09:36:35
Validação pelo código: 109851414740, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica



Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

URGENTÍSSIMO - REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS objetivando fortalecer os procedimentos de
enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 - Processo Gdoc 11098/2020
3 mensagens

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 19 de maio de 2020 15:31
Para: Cláudia Pinho <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>, ERIKA <supervisor.licitacao@shoppingdasaudeonline.com.br>, diretoria <diretoria@shoppingdasaudeonline.com.br>
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Controle Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, rt medicamentos
<rt.medicamentos@gmail.com>

Prezados, bom dia!

Considerando que encontra-se em tramitação nesta Secretaria o processo Gdoc 11098/2020  cujo objeto refere-se a solicitação de compra emergencial de medicamentos; 

Considerando que esta empresa apresentou o menor valor para os itens a seguir descritos, conforme proposta anexa: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QNT.

 
VALOR

UNITÁRIO
PROPOSTO

 
VALOR TOTAL

 

06 Suxametônio, Cloreto 100 mg, Pó
para Solução Injetável

AMPOLA 1.500
 

R$ 15,00
 

R$ 22.500,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA VENCEDORA PARA O ITEM 06
 

R$ 22.500,00

FICA a empresa NOTIFICADA para em até  24 (vinte e quatro) horas, proceder com a REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA com a clara declaração de que a empresa aceita o pagamento através de
NOTA DE EMPENHO, bem como PRAZO DE ENTREGA E QUANTITATIVO DISPONÍVEL EM ESTOQUE, mantendo-se o valor unitário constante da proposta para os itens acima descritos, bem como que
seja encaminhado à este Núcleo de Contratos, juntamente com a proposta revalidada, as certidões de regularidade fiscal da empresa (SICAF E CNDT), bem como especificações quanto o prazo de
entrega dos referidos itens e a indicação dos dados do representante legal para eventual formalização do contrato.

Atenciosamente,
NÚCLEO DE CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
NOVA SEDE:  Avenida Governador José Malcher, nº 2821, bairro: São Braz, CEP: 66090-100, Belém/PA 
Novo telefone: 91 3184-6108
contratos.sesma2@gmail.com

Proposta - F Cardoso.pdf
429K

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 20 de maio de 2020 09:02
Para: Cláudia Pinho <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>, ERIKA <supervisor.licitacao@shoppingdasaudeonline.com.br>, diretoria <diretoria@shoppingdasaudeonline.com.br>
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Controle Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, rt medicamentos
<rt.medicamentos@gmail.com>

Prezados, 

Reitero.

Atenciosamente,
NÚCLEO DE CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
NOVA SEDE:  Avenida Governador José Malcher, nº 2821, bairro: São Braz, CEP: 66090-100, Belém/PA 
Novo telefone: 91 3184-6108
contratos.sesma2@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Cláudia Pinho <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br> 20 de maio de 2020 08:50
Para: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

Bom dia!

Já estamos sem o produto para venda e não temos previsão de regularizar o estoque devido a demanda estar muito alta, não temos condições de revalidar a proposta pois o
fornecedor esta enviando cotações com validade da proposta de 24 horas.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

mailto:contratos.sesma@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=1722e1e1c8381a65&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kae959ys0&safe=1&zw
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Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

URGENTÍSSIMO - REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS objetivando fortalecer os procedimentos de
enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 - Processo Gdoc 11098/2020
14 mensagens

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 19 de maio de 2020 15:28
Para: licitacaoalianca6@gmail.com
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Controle Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, rt medicamentos
<rt.medicamentos@gmail.com>

Prezados, bom dia!

Considerando que encontra-se em tramitação nesta Secretaria o processo Gdoc 11098/2020  cujo objeto refere-se a solicitação de compra emergencial de medicamentos; 

Considerando que esta empresa apresentou o menor valor para os itens a seguir descritos, conforme proposta anexa: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QNT.

 
VALOR

UNITÁRIO
PROPOSTO

 
VALOR TOTAL

 

01 Dopamina, Cloridrato 5 mg/mL,
Solução Injetável 10 mL

AMPOLA 6.000
 

R$ 2,26
 

R$ 13.560,00

03 Terbutalina 0,5 mg/mL, Solução
Injetável 1 mL

AMPOLA 20.000
 

R$ 1,85
 

R$ 37.000,00

04 Metilpredinisolona, Succinato 500 mg,
Pó para Solução Injetável 8 mL

AMPOLA 5.000
 

R$ 25,08
 

R$ 125.400,00

05 Rocurônio, Brometo 10 mg/mL,
Solução Injetável 5 mL

AMPOLA 2.000
 

R$ 82,50
 

R$ 165.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA VENCEDORA PARA OS ITENS 01, 03, 04 E 05
 

R$ 340,960,00

FICA a empresa NOTIFICADA para em até  24 (vinte e quatro) horas, proceder com a REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA com a clara declaração de que a empresa aceita o pagamento através de
NOTA DE EMPENHO, bem como PRAZO DE ENTREGA E QUANTITATIVO DISPONÍVEL EM ESTOQUE, mantendo-se o valor unitário constante da proposta para os itens acima descritos, bem como que
seja encaminhado à este Núcleo de Contratos, juntamente com a proposta revalidada, as certidões de regularidade fiscal da empresa (SICAF E CNDT), bem como especificações quanto o prazo de
entrega dos referidos itens e a indicação dos dados do representante legal para eventual formalização do contrato.

Atenciosamente,
NÚCLEO DE CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
NOVA SEDE:  Avenida Governador José Malcher, nº 2821, bairro: São Braz, CEP: 66090-100, Belém/PA 
Novo telefone: 91 3184-6108
contratos.sesma2@gmail.com

Proposta - Aliança.pdf
1374K

licitacaoalianca6@gmail.com <licitacaoalianca6@gmail.com> 19 de maio de 2020 15:14
Para: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Controle Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, rt medicamentos
<rt.medicamentos@gmail.com>

Boa tarde,

 

Avaliando aqui e jajá enviarei a proposta atualizada.

 

Obrigada!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

licitacaoalianca6@gmail.com <licitacaoalianca6@gmail.com> 19 de maio de 2020 17:42
Para: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Controle Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, rt medicamentos
<rt.medicamentos@gmail.com>

Prezados, Boa tarde!

 

Em relação aos outros itens não conseguir segurar até o momento , favor me sinalizar até amanhã cedo se irão querer apenas estas quantidades, se será o suficiente para a mesma.

me desculpe pelo ajuste da proposta.

 

 

No aguardo de uma posição mesmo sendo negativa.

 

 

 

Atenciosamente,

 

 

Julliely Cortez

Licitação /Vendas

 

(81) 99689-1116 Movél/Zap

(62) 3952-5408- Direto

(62) 3991-3661 - Geral

 

 

mailto:contratos.sesma@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=1722e1af655ac5e2&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kae931le0&safe=1&zw


 

 

 

 

 

O conteúdo dessa mensagem é confidencial, destina-se estritamente à(s) pessoa(s) acima referida(s) e é legalmente protegido. A retransmissão, divulgação, cópia ou outro uso desta comunicação por pessoas ou entidades, que não sejam o(s) destinatário(s),
constitui obtenção de dados por meio ilícito e configura ofensa ao Art. 5°, inciso XII, da Constituição Federal. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, por favor, inutilize-a e, se possível, avise ao remetente por e-mail.

 

 

 

 

De: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 
Enviada em: terça-feira, 19 de maio de 2020 15:29
Para: licitacaoalianca6@gmail.com
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>; Controle Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>; Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>; rt medicamentos
<rt.medicamentos@gmail.com>
Assunto: URGENTÍSSIMO - REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19
- Processo Gdoc 11098/2020

 

Prezados, bom dia!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos

40786.pdf
111K

consultarSituacaoFornecedor.pdf
73K

certidao_21368399000138.pdf
85K

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 19 de maio de 2020 18:11
Para: licitacaoalianca6@gmail.com
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, Controle Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>, rt medicamentos
<rt.medicamentos@gmail.com>

A empresa não tem os demais itens?
Quanto ao ITEM  Terbutalina 0,5 mg/mL, Solução Injetável 1 mL  SÓ TEM ESSE QUANTITATIVO DE 6.550? TEM PREVISÃO DO RESTANTE?

Atenciosamente,
NÚCLEO DE CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
NOVA SEDE:  Avenida Governador José Malcher, nº 2821, bairro: São Braz, CEP: 66090-100, Belém/PA 
Novo telefone: 91 3184-6108
contratos.sesma2@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

licitacaoalianca6@gmail.com <licitacaoalianca6@gmail.com> 19 de maio de 2020 17:48
Para: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, Controle Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>, rt medicamentos
<rt.medicamentos@gmail.com>

O restante estão em falta no mercado, possa ser que chegue próxima semana. Mas não poderei dar a certeza. Enquanto o restante do terbutalina, estou aguardando para saber quando chegará o restante.. passei
apenas o que temos como fornecer, já que se trata emergencial.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 20 de maio de 2020 09:30
Para: rt medicamentos <rt.medicamentos@gmail.com>
Cc: Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, Controle Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>, alessandra silva <dgsesma@gmail.com>

Há interesse em contratar esse quantitativo? Preciso sinalizar a empresa

Atenciosamente,
NÚCLEO DE CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
NOVA SEDE:  Avenida Governador José Malcher, nº 2821, bairro: São Braz, CEP: 66090-100, Belém/PA 
Novo telefone: 91 3184-6108
contratos.sesma2@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

rt medicamentos <rt.medicamentos@gmail.com> 20 de maio de 2020 10:21
Para: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

Prezados,

Como o primeiro colocado tem a quantidade 6.550 ampolas e neste momento estamos zerados deste medicamento na DRM, ressalvado aspectos jurídicos e financeiros, sugerimos que seja adquiro com eles esse
quantitativo, e o quantitativo remanescente que seja adquirido com os demais colocados.

Atenciosamente
Maria Pantoja
CRF 5254
[Texto das mensagens anteriores oculto]

licitacaoalianca6@gmail.com <licitacaoalianca6@gmail.com> 20 de maio de 2020 12:02
Para: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, Controle Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>, rt medicamentos
<rt.medicamentos@gmail.com>
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mailto:rt.medicamentos@gmail.com
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https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=1722eac9a7212626&attid=0.2&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=1722eac9a7212626&attid=0.3&disp=attd&safe=1&zw
mailto:contratos.sesma@gmail.com
mailto:contratos.sesma@gmail.com


Prezados, Bom dia.

 

Tudo bem?

 

Conseguir o restante do Terbutil as 20.000, de pronta entrega terei 10.050 e o restante depois de 7 dias chega para Aliança Hospitalar.. a Dopamina não conseguir achar no valor que cotei e sim com um reajuste,
caso queiram é só me comunicar..

 

Agora preciso que me formalizem o mais rápido possível, pois não conseguirei segurar de novo esse produto por muito tempo, pois trata-se de um medicamento que está em falta.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

40786.pdf
111K

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 20 de maio de 2020 12:28
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, Controle Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>, rt medicamentos
<rt.medicamentos@gmail.com>

A RT MEDICAMENTOS PARA MANIFESTAÇÃO, URGENTE!

Atenciosamente,
NÚCLEO DE CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
NOVA SEDE:  Avenida Governador José Malcher, nº 2821, bairro: São Braz, CEP: 66090-100, Belém/PA 
Novo telefone: 91 3184-6108
contratos.sesma2@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 20 de maio de 2020 12:29
Para: licitacaoalianca6@gmail.com

PODERIA ME MANDAR A PROPOSTA ATUALIZADa?

Atenciosamente,
NÚCLEO DE CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
NOVA SEDE:  Avenida Governador José Malcher, nº 2821, bairro: São Braz, CEP: 66090-100, Belém/PA 
Novo telefone: 91 3184-6108
contratos.sesma2@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

licitacaoalianca6@gmail.com <licitacaoalianca6@gmail.com> 20 de maio de 2020 12:06
Para: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

Boa tarde. Enviei

Vou reenviar caso não tenha recebido

[Texto das mensagens anteriores oculto]

40786.pdf
111K

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 20 de maio de 2020 12:32
Para: licitacaoalianca6@gmail.com

Recebido!

Obrigada

Já te dou um retorno.

Atenciosamente,
NÚCLEO DE CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
NOVA SEDE:  Avenida Governador José Malcher, nº 2821, bairro: São Braz, CEP: 66090-100, Belém/PA 
Novo telefone: 91 3184-6108
contratos.sesma2@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

rt medicamentos <rt.medicamentos@gmail.com> 20 de maio de 2020 13:07
Para: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

Prezados,
Considerando a entrega inicial de 10.050 que a empresa dispõe para entrega imediata, informo que estamos de acordo que o restante seja entregue após os 7 dias.

Atenciosamente

Maria Pantoja
CRF 5254
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 20 de maio de 2020 12:35
Para: licitacaoalianca6@gmail.com
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, Controle Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>, rt medicamentos
<rt.medicamentos@gmail.com>

Informo que nossa RT está de acordo com a proposta apresentada.

Vamos finalizar a instrução processual para a contratação, ok?

Atenciosamente,

Andréa Oliveira
NÚCLEO DE CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
NOVA SEDE:  Avenida Governador José Malcher, nº 2821, bairro: São Braz, CEP: 66090-100, Belém/PA 
Novo telefone: 91 3184-6108
contratos.sesma2@gmail.com
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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ALIANÇA HOSPITALAR LTDA. 

CNPJ: 21.368.399/0001-38 

RUA MIRIM QD 43 LOTE 05 SETOR VILA ALZIRA- APARECIDA DE GOIÂNIA -GOIAS CEP: 74.913.353 

 FONE(62) 3991 -3661 

 
 

 

Rua Mirim  s/n Qd.43 lt.05 Setor Vila Azira – Aparecida de Goiânia – Goiás / CEP: 74.913-353 
Fone / Fax (62) 3991-3661  CNPJ: 21.368.399/0001-38 / Insc.Estadual.: 10.615.867 

Email:licitacaoalianca6@gmail.com   

 

ALIANCA HOSPITALAR 

ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 
RUA MIRIM QUADRA 43 LOTE 05 - SETOR VILA ALZIRA - APARECIDA DE 

GOIANIA-GO 

Fone: 62 3991-3661 

CNPJ.: 21.368.399/0001-38 Insc.Estadual.: 106158678 

Proposta nº: 40786 

 

PREFEITURA DE BELÉM 

 

 
DANIEL SANTOS / MARCUS 

Item Quant. Und. Descrição Fabricante Pç.Unitário Total 

1 20000 UND TERBUTIL 0,5 MG INJ 50 AP 1 ML HR  UNIAO 
QUIMICA 

1,85 37.000,00 

Total Geral: 37.000,00 
(Trinta e sete mil reais) 

Validade da Proposta: 24 horas 
Condições de Pagamento: a vista  ( mediante empenho) 
Prazo de Entrega: 60 horas 
 
 
Observações: até durar no estoque 

 
 
 
APARECIDA DE GOIANIA, 20 de maio de 2020. 
 

ALIANCA HOSPITALAR EIRELI  



  

ALIANÇA HOSPITALAR LTDA. 

CNPJ: 21.368.399/0001-38 

RUA MIRIM QD 43 LOTE 05 SETOR VILA ALZIRA- APARECIDA DE GOIÂNIA -GOIAS CEP: 74.913.353 

 FONE(62) 3991 -3661 

 
 

 

Rua Mirim  s/n Qd.43 lt.05 Setor Vila Azira – Aparecida de Goiânia – Goiás / CEP: 74.913-353 
Fone / Fax (62) 3991-3661  CNPJ: 21.368.399/0001-38 / Insc.Estadual.: 10.615.867 

Email:licitacaoalianca6@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 21.368.399/0001-38
Razão Social: ALIANCA HOSPITALAR EIRELI
Nome Fantasia: ALIANCA HOSPITALAR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/07/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 26/10/2020
FGTS 17/07/2020
Trabalhista Validade: 30/10/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 06/06/2020
Receita Municipal Validade: 30/05/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/06/2020Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 11/05/2020 16:25 de
CPF: 018.482.331-59      Nome: VITOR HUGO DORTA DE FREITAS

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

http://www.tst.jus.br/certidao


CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: ALIANCA HOSPITALAR EIRELI
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.368.399/0001-38
Certidão nº: 524697/2020
Expedição: 06/01/2020, às 14:32:40
Validade: 03/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

C e r t i f i c a - s e  q u e  A L I A N C A  H O S P I T A L A R  E I R E L I

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
21.368.399/0001-38, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

URGENTÍSSIMO - REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA - 2º colocado - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS objetivando fortalecer os
procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 - Processo Gdoc 11098/2020
10 mensagens

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 20 de maio de 2020 09:11
Para: Cláudia Pinho <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>, ERIKA <supervisor.licitacao@shoppingdasaudeonline.com.br>, diretoria <diretoria@shoppingdasaudeonline.com.br>
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Controle Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, rt medicamentos
<rt.medicamentos@gmail.com>

Prezados, bom dia!

Considerando que encontra-se em tramitação nesta Secretaria o processo Gdoc 11098/2020  cujo objeto refere-se a solicitação de compra emergencial de medicamentos; 

Considerando que esta empresa apresentou o segundo menor valor para os itens a seguir descritos, conforme proposta anexa: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QNT.

 
VALOR

UNITÁRIO
PROPOSTO

 
VALOR TOTAL

 

01 Dopamina, Cloridrato 5 mg/mL,
Solução Injetável 10 mL

AMPOLA 6.000
 

R$ 2,90
 

    R$ 17.400,00

04 Metilpredinisolona, Succinato 500 mg,
Pó para Solução Injetável 8 mL

AMPOLA 5.000
 

R$ 30,00
 

R$ 150.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA (2º COLOCADO) PARA OS ITENS 01 E  04
 

R$ 167.400,00

FICA a empresa NOTIFICADA para em até  24 (vinte e quatro) horas, proceder com a REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA com a clara declaração de que a empresa aceita o pagamento através de
NOTA DE EMPENHO, bem como PRAZO DE ENTREGA E QUANTITATIVO DISPONÍVEL EM ESTOQUE, mantendo-se o valor unitário constante da proposta para os itens acima descritos, bem como que
seja encaminhado à este Núcleo de Contratos, juntamente com a proposta revalidada, as certidões de regularidade fiscal da empresa (SICAF E CNDT), bem como especificações quanto o prazo de
entrega dos referidos itens e a indicação dos dados do representante legal para eventual formalização do contrato.

Atenciosamente,
NÚCLEO DE CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
NOVA SEDE:  Avenida Governador José Malcher, nº 2821, bairro: São Braz, CEP: 66090-100, Belém/PA 
Novo telefone: 91 3184-6108
contratos.sesma2@gmail.com

Proposta - F Cardoso.pdf
429K

Cláudia Pinho <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br> 20 de maio de 2020 09:35
Para: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

Bom dia!

Segue proposta revalidada com as seguintes observações;

Item 001 tenho para entrega imediata somente o quantitativo de 3200 ampolas preciso de um retorno sobre o item para reservar o mesmo e atender esta secretaria.

O item 002 não tenho disponível no momento para entrega estou aguardando faturar um pedido com o fornecedor no quantitativo de 3000 ampolas, com previsão de chegada
para o dia 4/06. 

Aguardo retorno sobre as informações passadas, obrigada!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

Proposta - F Cardoso.pdf
429K

ORC1914481SESMA.pdf
207K

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 20 de maio de 2020 10:05
Para: rt medicamentos <rt.medicamentos@gmail.com>
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, Controle Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>

Para ciência e manifestação quanto a resposta da empresa.

Atenciosamente,

Andréa Oliveira

NÚCLEO DE CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
NOVA SEDE:  Avenida Governador José Malcher, nº 2821, bairro: São Braz, CEP: 66090-100, Belém/PA 
Novo telefone: 91 3184-6108
contratos.sesma2@gmail.com
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

Proposta - F Cardoso.pdf
429K

ORC1914481SESMA.pdf
207K

rt medicamentos <rt.medicamentos@gmail.com> 20 de maio de 2020 12:13
Para: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

Prezados,

O item dopamina, considerando a entrega imediata de 3.200 ampolas, informo que estamos de acordo, solicitamos a empresa apenas uma previsão do restante.
Em relação ao item Metilprednisolona informo que por estarmos com estoque critico/alerta, não temos como aguardar.
Ressalvo aspectos jurídicos e financeiros.

Atenciosamente
Maria Pantoja 

mailto:contratos.sesma@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=17231e7c76bcd620&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kafb1wqt0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=1723214d298410d2&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=1723214d298410d2&attid=0.2&disp=attd&safe=1&zw
mailto:contratos.sesma@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=17232198ed692da9&attid=0.1&disp=attd&realattid=172322f93895a9820061&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=17232198ed692da9&attid=0.2&disp=attd&realattid=172322f9389b5c1a172&safe=1&zw


CRF 5254
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 20 de maio de 2020 12:48
Para: Cláudia Pinho <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>
Cc: rt medicamentos <rt.medicamentos@gmail.com>, alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, Controle Interno SESMA
<controleinterno.sesma@gmail.com>

Prezada Cláudia,

Quanto ao ITEM DOPAMINA, informamos que temos interesse na entrega imediata de 3.200 ampolas, após a finalização do processo, e, seguindo os questionamentos da RT gostariamos de saber se há previsão
de reabastecimento do estoque para o restante, isto é, 2.800 ampolas.

No que se refere ao ITEM  Metilprednisolona a RT informa que não há como aguardar o prazo de entrega proposta.

No aguardo de uma resposta com urgência.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br> 20 de maio de 2020 15:34
Responder a: claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br
Para: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

Boa tarde!

Temos como efetuar a entrega das 3.200 ampolas  de imediato sobre a quantidade restante o prazo de entrega seria 20 à 30 dias pois ainda iremos efetuar a compra do mesmo.

--
Enviado do aplicativo myMail para Android

quarta-feira, 20 maio 2020, 00:24PM -03:00 de Núcleo de Contratos Sesma contratos.sesma2@gmail.com:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 20 de maio de 2020 16:01
Para: rt medicamentos <rt.medicamentos@gmail.com>

Para ciência e manifestação quanto a manifestação da empresa quanto a quantidade restante de dopamina.
Atenciosamente,
NÚCLEO DE CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
NOVA SEDE:  Avenida Governador José Malcher, nº 2821, bairro: São Braz, CEP: 66090-100, Belém/PA 
Novo telefone: 91 3184-6108
contratos.sesma2@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

rt medicamentos <rt.medicamentos@gmail.com> 20 de maio de 2020 16:00
Para: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

Prezados

Considerando o prazo exposto pela empresa, informo que estamos de acordo, com a entrega imediata de 3.200 ampolas, e as demais para até 30 dias.

Atenciosamente
Maria Pantoja
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 20 de maio de 2020 16:32
Para: rt medicamentos <rt.medicamentos@gmail.com>

Ciente!

Atenciosamente,
NÚCLEO DE CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
NOVA SEDE:  Avenida Governador José Malcher, nº 2821, bairro: São Braz, CEP: 66090-100, Belém/PA 
Novo telefone: 91 3184-6108
contratos.sesma2@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 20 de maio de 2020 16:34
Para: Cláudia Pinho <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

Prezada,

Conforme informado pela RT:

"Prezados

Considerando o prazo exposto pela empresa, informo que estamos de acordo, com a entrega imediata de 3.200 ampolas, e as demais para até 30 dias.

Atenciosamente
Maria Pantoja"

Solicito confirmação do e-mail, bem como informo desde logo que até amanhã encaminharei o contrato.

Peço, por gentileza, que nos encaminhe a proposta do quantitativo total de 6.000 ampolas no valor unitário de R$ 2,90, uma vez que a proposta enviada só consta as 3.200.

Atenciosamente,
NÚCLEO DE CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
NOVA SEDE:  Avenida Governador José Malcher, nº 2821, bairro: São Braz, CEP: 66090-100, Belém/PA 
Novo telefone: 91 3184-6108
contratos.sesma2@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Orcamento nº. 00191448 - SESMA.pdf
125K

mailto:contratos.sesma2@gmail.com
mailto:contratos.sesma@gmail.com
mailto:contratos.sesma@gmail.com
mailto:contratos.sesma@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=172337d94586f502&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kafqvs5y0&safe=1&zw
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Proposta Nº:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - SESMA
PROCESSO 11098/2020

Item D e s c r i ç ã o

Ref.:

Desde 1966

ANANINDEUA-(PA), 20 de maio de 2020, 

Qtde P. Unit. Sub. TotalFabric Uni.

MATRIZ

00191448 GRUPO

TEUTO AM6.000001 2,9000 17.400,00DOPAMINA 5 MG/ML SOL INJ 10ML (GENERICO) CX 50 AM     
REGISTRO: 103700395-01-23

00011052

Total 17.400,00GRUPO

F CARDOSO & CIA LTDA

ASSISTENTECOMPR leandro

F CARDOSO & CIA LTDA

04.949.905/0001-63Rua João Nunes de Souza, 125, BR 316 KM 8 - Ananindeua - Pa
Fone/Fax.: (91) 3202-1344 Fax Licitação: (91) 3202-1310
http://www.shoppingdasaude.belem.br       E-mail - 
licitacao@shoppingdasaudeonline.com.br0
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Proposta Nº:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - SESMA
PROCESSO 11098/2020

Item D e s c r i ç ã o

Ref.:

Desde 1966

ANANINDEUA-(PA), 20 de maio de 2020, 

Qtde P. Unit. Sub. TotalFabric Uni.

MATRIZ

A) IMPOSTOS INCLUSOS.
B) PROCEDÊNCIA NACIONAL
C) VALIDADE DA PROPOSTA: 10 (dez) DIAS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA
D) PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO  OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE
E) LOCAL DE ENTREGA: NO ENDEREÇO DA NOTA
F) PAGAMENTO ATE 30 (TRINTA) DIAS APOS A ENTREGA DA MERCADORIA
   BANCO DO BRASIL S/A AG.: 3399-5 C/C: 4345-1
G) C.N.P.J.: 04.949.905/0001-63 
H) INSC.EST.: 15.051.578-2
I) DECLARAMOS QUE O PRODUTO OFERTADO ESTA DEVIDAMENTE  REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
J)SOMENTE COMERCIALIZAMOS PRODUTOS EM SUAS EMBALAGENS (CAIXAS FECHADAS) POR MOTIVO DE CONTROLE DE LOTE E VALIDADE
L) FATURAMENTO MINIMO (REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM):R$ 500,00 / OUTRAS REGIÕES FATURAMENTO MINIMO (R$ 1.000,00)
M) RAZÃO SOCIAL: F. CARDOSO & CIA LTDA, ENDEREÇO: RUA JOÃO NUNES DE SOUZA, Nº125, BAIRRO: ÁGUAS BRANCAS, BR 316 KM 08, 
CEP:67.033-030, ANANIDEUA-PA , TEL: 3182-0250

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  ATENÇÃO <<<<<<<<<<<<<<<  ATENÇÃO   <<<<<<< < < < < < < < < <<<<<<<<<
>>>>> PREZADO CLIENTE FAVOR CONFERIR O PEDIDO/ COTAÇÃO NO ATO DO RECEBIMENTO, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES
>>>>> E DEVOLUÇÕES POSTERIORES QUANDO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE NO 
>>>>> PRODUTO NO PRAZO DE 24 HS.
>>>>> 
>>>>>            ________________________________________
>>>>>                 ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE
>>>>>                                            CIENTE 

Total Geral.: 17.400,00

F CARDOSO & CIA LTDA

ASSISTENTECOMPR leandro

F CARDOSO & CIA LTDA

04.949.905/0001-63Rua João Nunes de Souza, 125, BR 316 KM 8 - Ananindeua - Pa
Fone/Fax.: (91) 3202-1344 Fax Licitação: (91) 3202-1310
http://www.shoppingdasaude.belem.br       E-mail - 
licitacao@shoppingdasaudeonline.com.br0
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CERTIDÃO 

 

 

Certifico, para os devidos fins, que este Núcleo de Contratos recepcionou os autos do processo 

Gdoc nº 11098/2020 em 18/05/2020, e, ato contínuo encaminhei os autos à RT MEDICAMENTOS para 

ciência e manifestação quanto a condicionante constante do Parecer Jurídico e o Parecer do Núcleo de 

Controle Interno, acatados pelo Sr. Secretário. 

 

Neste interim, procedi, ainda com o contato junto aos fornecedores para solicitar documentos de 

regularidade da empresa, condicionantes constantes dos Pareceres Jurídico e Controle Interno, bem como a 

fim de constatar o atual estoque das empresas em observância as propostas apresentadas, devido à alta 

rotatividade dos medicamentos no mercado. 

 

Em consulta aos primeiros colocados em observância à pesquisa mercadológica realizada pela CPL 

constatou-se que: 

 

PRIMEIRO COLOCADO: ALIANÇA HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 21.368.399/0001-38 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QNT. 

 
VALOR 

UNITÁRIO 
PROPOSTO 

 
VALOR TOTAL 

 

01 
Dopamina, Cloridrato 5 mg/mL, Solução 
Injetável 10 mL 

AMPOLA 6.000 
 

R$ 2,26 
 

R$ 13.560,00 

03 
Terbutalina 0,5 mg/mL, Solução Injetável 
1 mL 

AMPOLA 20.000 
 

R$ 1,85 
 

R$ 37.000,00 

04 
Metilpredinisolona, Succinato 500 mg, Pó 
para Solução Injetável 8 mL  

AMPOLA 5.000 
 

R$ 25,08 
 

R$ 125.400,00 

05 
Rocurônio, Brometo 10 mg/mL, Solução 
Injetável 5 mL 

AMPOLA 2.000 
 

R$ 82,50 
 

R$ 165.000,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA VENCEDORA PARA OS ITENS 01, 03, 04 E 05 
 

R$ 340,960,00 

 

Em consulta à empresa a mesma informou que somente tem possibilidade de revalidar a proposta 

para o  item 03, qual seja, Terbutalina 0,5 mg/mL, Solução Injetável 1 mL, o qual já foi dado ciência 

à RT quanto os prazos de entrega, bem como aceita, conforme troca de e-mails anexas.  

 

A empresa informa que não tem em estoque os demais itens, e, por esta razão não revalidou a 

proposta para os demais itens.  
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PRIMEIRO COLOCADO: DOCTORMED EQUIPA. E PROD. HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 

13.169.056/0001-16 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QNT. 

 
VALOR 

UNITÁRIO 
PROPOSTO 

 
VALOR TOTAL 

 

02 
Furosemida 10 mg/mL, Solução Injetável 10 
mL 

AMPOLA 55.000 
 

R$ 0,72 
 

R$ 39.600,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA VENCEDORA PARA O ITEM 02 
 

R$ 36.600,00 

 

Em consulta à empresa a mesma revalidou, na integralidade, a proposta, bem como informou que o 

FRETE é pago pela empresa.  

 

 

PRIMEIRO COLOCADO: F. CARDODO & CIA LTDA - CNPJ:04.494.905/0001-63 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QNT. 

 
VALOR 

UNITÁRIO 
PROPOSTO 

 
VALOR TOTAL 

 

06 
Suxametônio, Cloreto 100 mg, Pó para 
Solução Injetável  

AMPOLA 1.500 
 

R$ 15,00 
 

R$ 22.500,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA VENCEDORA PARA O ITEM 06 
 

R$ 22.500,00 

 

Em consulta a empresa a mesma informa que NÃO TEM EM ESTOQUE O ITEM, e, por esta razão 

não revalidou a proposta.  

 

 

 Considerando a manifestação das empresas, procedi, então a convocação das empresas que 

apresentaram o SEGUNDO MENOR PREÇO. 

 

 Primeiramente cumpre destacar que da análise do mapa comparativo da SEGEP não há 

cotação de empresa com segundo colocado para os itens 05 e 06, quais sejam: Rocurônio, Brometo 10 

mg/mL, Solução Injetável 5 mL e Suxametônio, Cloreto 100 mg, Pó para Solução Injetável, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Página 3 de 3 

 

 

 SEGUNDO COLOCADO: F. CARDODO & CIA LTDA - CNPJ:04.494.905/0001-63 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QNT. 

 
VALOR 

UNITÁRIO 
PROPOSTO 

 
VALOR TOTAL 

 

01 
Dopamina, Cloridrato 5 mg/mL, Solução 
Injetável 10 mL 

AMPOLA 6.000 
 

R$ 2,90 
 

 R$ 17.400,00 

04 
Metilpredinisolona, Succinato 500 mg, Pó 
para Solução Injetável 8 mL  

AMPOLA 5.000 
 

R$ 30,00 
 

R$ 150.000,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA (2º COLOCADO) PARA OS ITENS 01 E  04 
 

R$ 167.400,00 

 

Em resposta, a empresa informou que quanto o item 01 tem para entrega imediata somente o 

quantitativo de 3.200 ampolas e o restante com 20 a trinta dias, porém, precisa de um retorno sobre 

o item para reservar o mesmo e atender a secretaria. Já quanto o item 04 a empresa informa que não 

tem disponível no momento para entrega, mas está aguardando faturar um pedido com o fornecedor no 

quantitativo de 3.000 ampolas, com previsão de chegada para o dia 04/06. 

 

Encaminhado o e-mail à RT MEDICAMENTOS para ciência e manifestação quanto a revalidação,o 

mesmo manifestou-se nos seguintes termos: Tem interesse na entrega imediata das 3.200 ampolas do 

Item 01, podendo aguardar a entrega do saldo remanescente no prazo de até 30 dias, bem como 

informou que não pode aguardar o prazo de entrega proposto para o item 04.  

 

 

 Belém, 20 de maio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Andréa Oliveira 

Coordenadora do Núcleo de Contratos, em exercício.  

ANDREA 
OLIVEIR
A DA 
SILVA

Assinado de 
forma digital 
por ANDREA 
OLIVEIRA DA 
SILVA 
Dados: 
2020.05.20 
17:43:49 -03'00'
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  AO GABS,  

 

 

Considerando a CERTIDÃO deste Núcleo de Contratos, encaminho os autos para solicitar 

autorização de realização da dispensa com as empresas que já se manifestaram e revalidaram suas 

propostas, bem como foram avaliadas pela RT MEDICAMENTOS. 

 
     EMPRESA: ALIANÇA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.368.399/0001-38  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QNT. 

 
VALOR 

UNITÁRIO 
PROPOSTO 

 
VALOR TOTAL 

 

03 Terbutalina 0,5 mg/mL, Solução Injetável 1 mL AMPOLA 20.000 

 
R$ 1,85 

 
R$ 37.000,00 

VALOR TOTAL PARA O ITEM 03 

 
R$ 37.000,00 

 
EMPRESA:DOCTORMED EQUIPMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ 

sob o nº 13.169.056/0001-16  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QNT. 

 
VALOR 

UNITÁRIO 
PROPOSTO 

 
VALOR TOTAL 

 

02 Furosemida 10 mg/mL, Solução Injetável 10 mL AMPOLA 55.000 

 
R$ 0,72 

 
R$ 39.600,00 

VALOR TOTAL PARA O ITEM 02 
 

R$ 36.600,00 

 

 
EMPRESA: F. CARDODO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.949.905/0001-63  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QNT. 

 
VALOR 

UNITÁRIO 
PROPOSTO 

 
VALOR TOTAL 

 

01 
Dopamina, Cloridrato 5 mg/mL, Solução 
Injetável 10 mL 

AMPOLA 6.000 
 

R$ 2,90 
 

R$ 17.400,00 

VALOR TOTAL PARA O ITEM 01 
 

R$ 17.400,00 

 

 

 Belém, 20 de maio de 2020. 

 

 

 

 

Andréa Oliveira 

Coordenadora do Núcleo de Contratos, em exercício.  

ANDREA 
OLIVEIR
A DA 
SILVA

Assinado de 
forma digital por 
ANDREA OLIVEIRA 
DA SILVA 
Dados: 2020.05.20 
17:52:53 -03'00'
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DESPACHO 
 

Considerando a manestação da RT Medicamentos, bem como a Certidão do 
Núcleo de Contrato, determino a finalização da dispensa de licitação para os itens 1, 2 e 3 . 

  
Belém, 20 de maio de 2020. 

 
 
 
 

Sérgio de Amorim Figueiredo 
Secretário Municipal de Saúde 
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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: 2020.05.20 19:39:10 -03'00'
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Ao FMS,  

 

Considerando a deliberação do Sr. Secretário encaminho os autos para indicar 

disponibilidade orçamentária para aquisição dos seguintes medicamentos: 

 
EMPRESA: ALIANÇA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.368.399/0001-38  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QNT. 

 
VALOR 

UNITÁRIO 
PROPOSTO 

 
VALOR TOTAL 

 

03 Terbutalina 0,5 mg/mL, Solução Injetável 1 mL AMPOLA 20.000 

 
R$ 1,85 

 
R$ 37.000,00 

VALOR TOTAL PARA O ITEM 03 

 
R$ 37.000,00 

 
EMPRESA:DOCTORMED EQUIPMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no 

CNPJ sob o nº 13.169.056/0001-16  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QNT. 

 
VALOR 

UNITÁRIO 
PROPOSTO 

 
VALOR TOTAL 

 

02 Furosemida 10 mg/mL, Solução Injetável 10 mL AMPOLA 55.000 

 
R$ 0,72 

 
R$ 39.600,00 

VALOR TOTAL PARA O ITEM 02 
 

R$ 36.600,00 

 

 
EMPRESA: F. CARDODO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.949.905/0001-63  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QNT. 

 
VALOR 

UNITÁRIO 
PROPOSTO 

 
VALOR TOTAL 

 

01 
Dopamina, Cloridrato 5 mg/mL, Solução 
Injetável 10 mL 

AMPOLA 6.000 
 

R$ 2,90 
 

R$ 17.400,00 

VALOR TOTAL PARA O ITEM 01 
 

R$ 17.400,00 

 

 Belém, 21 de maio de 2020. 

 

 

 

 

Andréa Oliveira 

Coordenadora do Núcleo de Contratos, em exercício.  

ANDREA 
OLIVEIR
A DA 
SILVA

Assinado de 
forma digital 
por ANDREA 
OLIVEIRA DA 
SILVA 
Dados: 
2020.05.21 
09:29:30 -03'00'
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Para: Contratos   Data: 21/05/2020 
GDOC: 11098 
Assunto: SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO 
Informamos: Dotação orçamentária e Quota. 
 
Elemento de despesa: 33.90.30 
 
Funcional Programática: 2.09.22.10.122.0001 
Atividade:  2176 
Fonte: 1214010500 
Sub ação: 001  
Tarefa: 001 
RMS:  13764 
                              
 
 
 
 
                             Fátima Pompeu 
                                      Diretora / FMS 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 042/2020 – PROCESSO GDOC Nº 11098/2020 - SESMA 

 

 

 

AUTORIZO e RATIFICO a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO FORTALECER 

OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO 

COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM junto aos fornecedores: ALIANÇA 

HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.368.399/0001-38, no valor de R$ 

37.000,00 (Trinta e sete mil reais), DOCTORMED EQUIPMENTOS E PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.169.056/0001-16, no valor de R$ 

39.600,00 (Trinta e nove mil e seiscentos reais) e F. CARDODO & CIA LTDA, inscrita no 

CNPJ sob nº 04.949.905/0001-63, no valor de R$ 17.400,00 (Dezessete mil e quatrocentos reais), 

perfazendo, assim, o VALOR GLOBAL de R$ 94.000,00 (Noventa e quatro mil reais) com 

amparo no parecer do Núcleo de Assessoria Jurídica, nos termos do art. 4 da Lei nº 13.979/2020.  

 

Belém/PA, 21 de maio de 2020.  

 

 

 

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 

Secretário Municipal de Saúde de Belém – SESMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 2020.05.21 16:01:12 -03'00'



 

 

 
 

 

 

 

 

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 042/2020 – PROCESSO GDOC Nº 11098/2020 - SESMA 

 

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. 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO 

FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 

CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM.  
 

NOME DOS CREDORES:  

 

ALIANÇA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.368.399/0001-38, no valor 

de R$ 37.000,00 (Trinta e sete mil reais).  

DOCTORMED EQUIPMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no 

CNPJ sob o nº 13.169.056/0001-16, no valor de R$ 39.600,00 (Trinta e nove mil e seiscentos 

reais).  

F. CARDODO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.949.905/0001-63, no valor de R$ 

17.400,00 (Dezessete mil e quatrocentos reais).   

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

Funcional programática: 2.09.22.10.122.0001 

Atividade: 2176 

Elemento: 33.90.30 

Fonte: 1214010500 

 

VALOR GLOBAL de R$ 94.000,00 (Noventa e quatro mil reais) 

 

Belém/PA, 21 de maio de 2020.  

 

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 

Secretário Municipal de Saúde de Belém - SESMA 
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 MINUTA CONTRATO Nº 276/2020 

 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

BELÉM DO PARÁ, REPRESENTADO PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA E A EMPRESA 

ALIANÇA HOSPITALAR 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 à empresa 

ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ n° 21.368.399/0001-38, com sede  na RUA 

MIRIM QUADRA 43 LOTE 05 - SETOR VILA ALZIRA - APARECIDA DE GOIANIA-GO CEP: 

74.913-353, telefone: (62 3991-3661/5408, e-mail: licitacaoalianca6@gmail.com , doravante 

denominada CONTRATADA e neste ato representada por seu Sr. VITOR HUGO DORTA DE 

FREITAS, RG nº 4774026, CPF nº 018.482.331-59, doravante denominada CONTRATADA, 

resolvem celebrar o presente CONTRATO Nº 276/2020, 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 042/2020, CONSOANTE O 

PROCESSO Nº 11098/2020 - 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 042/2020.  
 

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° ____/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. 

2.2  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 

 

3.1 O presente Contrato tem como objeto a “AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 

MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE 

BELÉM”, consoante com o quadro que segue: 

 

 

mailto:licitacaoalianca6@gmail.com
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ITEM DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO UNID. QUANT. 

VALOR  

UNITÁRIO  

 

VALOR  

TOTAL  

 

03 
Terbutalina 0,5 mg/mL, Solução 

Injetável 1 mL 
AMPOLA 20.000 

 

 

R$ 1,85 

 

 

R$ 37.000,00 

 

VALOR TOTAL DO CONTRATO  

 

 

R$ 37.000,00 

VALOR TOTAL, POR EXTENSO, DO CONTRATO: R$ 37.000,00 (Trinta e sete mil 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 medicamentos estarão condicionados após avaliação pelo 

responsável, sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável. 

 

4.3 O recebimento dos medicamentos estarão condicionados à observância de suas descrições 

técnicas, cabendo à verificação pelo CONTRATANTE. 

 

4.4 No ato da entrega, os medicamentos, não poderá conter prazo de validade “INFERIOR A 75% 

(SETENTA E CINCO POR CENTO)” da validade total do medicamento ofertado. 

 

4.5 Os medicamentos 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. 

 

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. 
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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 medicamentos 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 medicamentos, 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 medicamentos 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. 
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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; 

 

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; 

 

7.1.12 Na ocasião da assinatura do CONTRATO, a CONTRATADA deverá dispor de 

“CERTIFICAÇÃO DIGITAL”, nos termos da Resolução n° 11.536/2014 - TCM. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

8.1  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. 

 

8.2 O recebimento definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da CONTRATADA. 

 

 

8.3 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. 

 

 

8.3.1 Os medicamentos 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. 

 

 

8.4    Conforme artigo 67, da Lei nº 8.666/93, a execução dos serviços contratados serão objeto de 

acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pelo servidor INGRID DE RESENDE 

MARTINS, matricula: 04806650-10, devendo indicar formalmente seu (a) substituto nos 

impedimentos.  

 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 

 

9.1    O preço ajustado será total, fixo e definitivo, expresso em moeda corrente do país. 

 

9.2    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.   
 

9.3 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;  
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9.4 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. 

 

9.5 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. 

 

9.6 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 

 

9.7   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. 

 

9.8 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 – DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/ FATURA 

 

10.1  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-PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

11.1     Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações por parte da 

Administração estão assegurados na seguinte funcional: 
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Funcional programática: 2.09.22.10.122.0001 

Atividade: 2176 

Elemento: 33.90.30 

Fonte: 1214010500 

 

11.2  As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em 

termo aditivo ou apostilamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO PREÇO 

 

12.1   O valor do contrato é de R$ 37.000,00 (Trinta e sete mil reais).  

 

12.2 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-TERCEIRA – 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 50% (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-QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

14.1     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: 
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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 medicamento 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.  

Substituir o objeto fora do prazo estabelecido. 

6. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o 

valor do medicamento 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. 
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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.  

 

14.1   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;  

 

14.2 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. 

 

14.3 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. 

 

14.4 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. 

 

14.5 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. 

 

14.6 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DA RESCISÃO 

 

15.1   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-SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

 

16.1   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-SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

17.1  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-OITAVA – DO REGISTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

MUNICÍPIO DO CONTRATO 

18.1 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-NONA – DA PUBLICAÇÃO 

 

19.1    A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no DIÁRIO 

OFICIAL DO MUNICÍPIO, em observância aos prazos legais. 
 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 

 

20.1 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 maio de 2020.    

 

 
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

VITOR HUGO DORTA DE FREITAS 

ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 
 

 

TESTEMUNHAS: 

1.  

NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 

 

2.  

NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 
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 MINUTA CONTRATO Nº 277/2020 

 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

BELÉM DO PARÁ, REPRESENTADO PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA E A EMPRESA 

DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA.  

 

 

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 à empresa 

DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ 

n° 13.169.056/0001-16, com sede  na Rua 15, quadra 49, lote 34, morada nobre, CEP: 72.870-374, 

doravante denominada CONTRATADA e neste ato representada por seu Sr. ELIAS GOMES DA 

SILVA, RG nº 17.495.378 – SSP/SP, CPF nº 027.667.478-26, doravante denominada 

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO Nº 277/2020, 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 042/2020, 

CONSOANTE O PROCESSO Nº 11098/2020 - 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 042/2020.  
 

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° ____/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. 

2.2  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 

 

3.1 O presente Contrato tem como objeto a “AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 

MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE 

BELÉM”, consoante com o quadro que segue: 
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ITEM 
DESCRIÇÃO DO 

MEDICAMENTO 
UNID. QUANT. 

VALOR  

UNITÁRIO  

 

VALOR  

TOTAL  

 

02 
Furosemida 10 mg/mL, Solução 

Injetável 10 mL 
AMPOLA 55.000 

 

R$ 0,72 

 

R$ 39.600,00 

 

VALOR TOTAL DO CONTRATO  

 

 

R$ 39.600,00 

VALOR TOTAL, POR EXTENSO, DO CONTRATO: R$ 39.600,00 (Trinta e nove mil e seiscentos 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 medicamentos estarão condicionados após avaliação pelo 

responsável, sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável. 

 

4.3 O recebimento dos medicamentos estarão condicionados à observância de suas descrições 

técnicas, cabendo à verificação pelo CONTRATANTE. 

 

4.4 No ato da entrega, os medicamentos, não poderá conter prazo de validade “INFERIOR A 75% 

(SETENTA E CINCO POR CENTO)” da validade total do medicamento ofertado. 

 

4.5 Os medicamentos 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. 

 

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. 
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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 medicamentos 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 medicamentos, 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 medicamentos 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. 
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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; 

 

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; 

 

7.1.12 Na ocasião da assinatura do CONTRATO, a CONTRATADA deverá dispor de 

“CERTIFICAÇÃO DIGITAL”, nos termos da Resolução n° 11.536/2014 - TCM. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

8.1  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. 

 

8.2 O recebimento definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da CONTRATADA. 

 

 

8.3 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. 

 

 

8.3.1 Os medicamentos 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. 

 

 

8.4    Conforme artigo 67, da Lei nº 8.666/93, a execução dos serviços contratados serão objeto de 

acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pelo servidor INGRID DE RESENDE 

MARTINS, matricula: 04806650-10, devendo indicar formalmente seu (a) substituto nos 

impedimentos.  

 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 

 

9.1    O preço ajustado será total, fixo e definitivo, expresso em moeda corrente do país. 

 

9.2    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.   
 

9.3 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;  
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9.4 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. 

 

9.5 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. 

 

9.6 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 

 

9.7   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. 

 

9.8 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 – DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/ FATURA 

 

10.1  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-PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

11.1     Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações por parte da 

Administração estão assegurados na seguinte funcional: 

Funcional programática: 2.09.22.10.122.0001 

Atividade: 2176 

Elemento: 33.90.30 
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Fonte: 1214010500 

 

11.2  As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em 

termo aditivo ou apostilamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO PREÇO 

 

12.1   O valor do contrato é de R$ 39.600,00 (Trinta e nove mil e seiscentos reais). 

 

12.2 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-TERCEIRA – 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 50% (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-QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

14.1     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: 
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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 medicamento 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.  

Substituir o objeto fora do prazo estabelecido. 

6. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o 

valor do medicamento 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. 
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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.  

 

14.1   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;  

 

14.2 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. 

 

14.3 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. 

 

14.4 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. 

 

14.5 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. 

 

14.6 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DA RESCISÃO 

 

15.1   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-SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

 

16.1   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-SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

17.1  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-OITAVA – DO REGISTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

MUNICÍPIO DO CONTRATO 

18.1 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-NONA – DA PUBLICAÇÃO 

 

19.1    A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no DIÁRIO 

OFICIAL DO MUNICÍPIO, em observância aos prazos legais. 
 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 

 

20.1 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 maio de 2020.    

 

 
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

ELIAS GOMES DA SILVA 

DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
 

 

TESTEMUNHAS: 

1.  

NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 

 

 

2.  

NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 

 

 



 

 

 
 

 

Página 1 de 11 
 

 MINUTA CONTRATO Nº 278/2020 

 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

BELÉM DO PARÁ, REPRESENTADO PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA E A EMPRESA 

F CARDOSO E CIA LTDA. 

 

 

 

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 à empresa F 

CARDOSO E CIA LTDA, empresa com sede estabelecida à na Rua João Nunes de Souza, no 125, 

bairro Águas Brancas, BR 316, km 8, em frente a TIP Eletrônica, Ananindeua/PA, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 04.949.905/0001-63, doravante denominada CONTRATADA e neste ato representada pela 

Sra. WALDA BRITTO CARDOSO, RG no 4077885 SSP/PA, CPF no 004.382.782-91, doravante 

denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO Nº 278/2020, 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 

042/2020, CONSOANTE O PROCESSO Nº 11098/2020 - 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 042/2020.  
 

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° ____/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. 

2.2  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 

 

3.1 O presente Contrato tem como objeto a “AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 

MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE 

BELÉM”, consoante com o quadro que segue: 

 

 



 

 

 
 

 

Página 2 de 11 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO UNID. QUANT. 

VALOR  

UNITÁRIO  

 

VALOR  

TOTAL  

 

01 
Dopamina, Cloridrato 5 mg/mL, 

Solução Injetável 10 mL 
AMPOLA 6.000 

 

 

R$ 2,90 

 

 

R$ 17.400,00 

 

VALOR TOTAL DO CONTRATO  

 

 

R$ 17.400,00 

VALOR TOTAL, POR EXTENSO, DO CONTRATO: R$ 17.400,00 (Dezessete mil e quatrocentos 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 medicamentos estarão condicionados após avaliação pelo 

responsável, sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável. 

 

4.3 O recebimento dos medicamentos estarão condicionados à observância de suas descrições 

técnicas, cabendo à verificação pelo CONTRATANTE. 

 

4.4 No ato da entrega, os medicamentos, não poderá conter prazo de validade “INFERIOR A 75% 

(SETENTA E CINCO POR CENTO)” da validade total do medicamento ofertado. 

 

4.5 Os medicamentos 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. 

 

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, 
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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 medicamentos 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 medicamentos, 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 medicamentos 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. 
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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; 

 

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; 

 

7.1.12 Na ocasião da assinatura do CONTRATO, a CONTRATADA deverá dispor de 

“CERTIFICAÇÃO DIGITAL”, nos termos da Resolução n° 11.536/2014 - TCM. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

8.1  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. 

 

8.2 O recebimento definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da CONTRATADA. 

 

 

8.3 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. 

 

 

8.3.1 Os medicamentos 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. 

 

 

8.4    Conforme artigo 67, da Lei nº 8.666/93, a execução dos serviços contratados serão objeto de 

acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pelo servidor INGRID DE RESENDE 

MARTINS, matricula: 04806650-10, devendo indicar formalmente seu (a) substituto nos 

impedimentos.  

 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 

 

9.1    O preço ajustado será total, fixo e definitivo, expresso em moeda corrente do país. 

 

9.2    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.   
 

9.3 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;  
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9.4 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. 

 

9.5 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. 

 

9.6 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 

 

9.7   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. 

 

9.8 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 – DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/ FATURA 

 

10.1  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-PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

11.1     Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações por parte da 

Administração estão assegurados na seguinte funcional: 
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Funcional programática: 2.09.22.10.122.0001 

Atividade: 2176 

Elemento: 33.90.30 

Fonte: 1214010500 

 

11.2  As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em 

termo aditivo ou apostilamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO PREÇO 

 

12.1   O valor do contrato é de R$ 17.400,00 (Dezessete mil e quatrocentos reais).  

 

12.2 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-TERCEIRA – 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 50% (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-QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

14.1     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: 
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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 medicamento 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.  

Substituir o objeto fora do prazo estabelecido. 

6. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o 

valor do medicamento 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. 
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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.  

 

14.1   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;  

 

14.2 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. 

 

14.3 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. 

 

14.4 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. 

 

14.5 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. 

 

14.6 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DA RESCISÃO 

 

15.1   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-SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

 

16.1   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-SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

17.1  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-OITAVA – DO REGISTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

MUNICÍPIO DO CONTRATO 

18.1 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-NONA – DA PUBLICAÇÃO 

 

19.1    A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no DIÁRIO 

OFICIAL DO MUNICÍPIO, em observância aos prazos legais. 
 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 

 

20.1 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 maio de 2020.    

 

 
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

 

 

WALDA BRITTO CARDOSO  
F CARDOSO E CIA LTDA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1.  

NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 

 

 

2.  

NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 
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PARECER Nº    965/2020– NSAJ/SESMA 

 

PROTOCOLO Nº: 11098/2020-SESMA 

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS  

INTERESSADO (A): RT MEDICAMENTOS/NUPS/SESMA.  

ANÁLISE: MINUTAS DE CONTRATOS. 

 

     

 

Sr. Secretário Municipal de Saúde, 

    

A análise em questão se refere às Minutas do Contrato a ser celebrado com as 

empresas ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ n° 21.368.399/0001-38, 

DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 

inscrita no CNPJ n° 13.169.056/0001-16, F CARDOSO E CIA LTDA, inscrito no CNPJ 

nº 04.949.905/0001-63, para aquisição de MEDICAMENTOS para Secretaria Municipal de 

Saúde. 

I – DOS FATOS 

  Recebo o processo no estado em que se encontra, via GDOC.  

   As minutas dos Termos de Contratos nº 276/2020,  277/2020 e 278/2020 sob 

análise, com as empresas ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ n° 

21.368.399/0001-38, DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ n° 13.169.056/0001-16 e F CARDOSO E 

CIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 04.949.905/0001-63,  decorrem da necessidade de 

fornecimento de medicamentos, quais sejam: TERBUTALINA 0,5 MG/ML, SOLUÇÃO 

INJETÁVEL 1 ML, FUROSEMIDA 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML, 
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DOPAMINA, CLORIDRATO 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML,  que atuam para 

tratamento contra o coronavirus nos atendimentos das unidades de saúde no município de 

Belém. 

   Consta Parecer Jurídico nº 9222020, se manifestando favorável a aquisição dos 

medicamentos através da dispensa de licitação, nos termos da lei 13.979/2020. 

    Consta o Parecer nº 1245/2020 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 minutas dos Termos de Contratos a serem assinados, para 

análise e parecer deste NSAJ. 

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. 
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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: 

“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; 
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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 a minuta 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. 

Bem como, verifica-se a inclusão da cláusula de previsão de possibilidade pagamento 

antecipado ou avista, como preconiza Medida Provisória nº 961, de 06 de maio de 2020, o 

qual autoriza a realização de pagamentos antecipados nas licitações e nos contratos, se 

enquadrando, portanto, nos termos destes contratos. 

 Quanto à vigência dos contratos restaram estabelecidos entre as partes o prazo 

de 06 (seis) meses. 

 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. 
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 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 

das minutas dos contratos nº 276/2020, 277/2020 e 278/2020/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, 21 de maio de 2020. 

 

IZABELA BELÉM 

Assessoria Jurídica –NSAJ/SESMA 

De acordo; 

Ao Controle Interno.  
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,PARECER Nº 1327/2020 – NCI/SESMA 

INTERESSADO: NÚCLEO DE CONTRATOS. 

FINALIDADE: Manifestação quanto à análise dos Termos das Minutas dos Contratos                                                            

nº 276, 277 e 278/2020/SESMA. 

DOS FATOS: 

Chegou a este Núcleo de Controle Interno, o Processo Administrativo nº 11098/2020 – 

SESMA, encaminhado pelo NÚCLEO DE CONTRATOS, solicitando análise das Minutas dos 

Instrumentos Contratuais nº 276, 277 e 278, a serem celebrados com as empresas ALIANÇA 

HOSPITALAR LTDA, DOCTORMED EQUIPMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA e F. CARDODO & CIA LTDA, respectivamente.  

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. 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961, DE 6 DE MAIO 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 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. 
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DA FUNDAMENTAÇÃO: 

 

A análise em tela, quanto aos termos das minutas dos Instrumentos Contratuais nº 276, 277 e 

278, a serem celebrados com as empresas ALIANÇA HOSPITALAR LTDA, DOCTORMED 

EQUIPMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e F. CARDODO & CIA LTDA, 

respectivamente, ficará estritamente dentro dos parâmetros fixados pela Lei nº 8.666/93, Lei 

Federal nº 13.979/2020 e demais aplicadas ao assunto, motivo pelo qual, como suporte legal do 

presente parecer, transcrevemos o seguinte fundamento Legal. 

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 
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por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

 
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) 

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 
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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 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 
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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) 

 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961, DE 6 DE MAIO DE 2020 

Art. 1º Ficam autorizados à administração pública de todos os 

entes federativos, de todos os Poderes e órgãos 

constitucionalmente autônomos: 

I - a dispensa de licitação de que tratam os incisos I e II 

do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

até o limite de: 

a) para obras e serviços de engenharia até R$ 100.000,00 

(cem mil reais), desde que não se refiram a parcelas de uma 

mesma obra ou serviço, ou, ainda, para obras e serviços da 

mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas 

conjunta e concomitantemente; e 

b) para outros serviços e compras no valor de até R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienações, desde que 

não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou 
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alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só 

vez; 

II - o pagamento antecipado nas licitações e nos contratos 

pela Administração, desde que: 

a) represente condição indispensável para obter o bem ou 

assegurar a prestação do serviço; ou 

b) propicie significativa economia de recursos. (grifos nossos) 

DA ANÁLISE: 

1 – As minutas dos contratos nº 276, 277 e 278, a serem celebrados com as empresas 

ALIANÇA HOSPITALAR LTDA, DOCTORMED EQUIPMENTOS E PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA e F. CARDODO & CIA LTDA, respectivamente, tem fundamento na lei 

Federal nº 8.666/93 c/c Lei Federal nº 13.979/2020 e aos termos das propostas vencedoras no 

procedimento de compra direta e emergencial por dispensa de licitação. Vale destacar que as 

minutas dos instrumentos contratuais têm sua origem da Dispensa de Licitação nº 042/2020, 

fundamentada no art. 4º da Lei nº 13.979/2020. 

2 – Conforme análise nos autos observou-se que as minutas dos Contratos foram aprovadas 

pela Assessoria Jurídica da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA, conforme parecer 

NSAJ N° 965/2020, nos termos do Parágrafo Único do art. 38, da Lei Federal nº 8.666/93. 

3 – Diante da análise das minutas dos contratos, foi constatado que as cláusulas atendem as 

exigências do art. 55 da Lei nº 8.666/93, tais sejam: da fundamentação legal – 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 – 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 

DE MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE 

BELÉM. 

5 – 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 
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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;” 

6 – Por fim, ressaltamos que 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. 

7 – Diante da análise dos documentos acostados nos autos, este Núcleo de Controle Interno 

tem a concluir: 

CONCLUSÃO: 

No transcorrer dos trabalhos de análise do Processo em referência, conclui-se, 

sinteticamente, que as Minutas dos Contratos nº 276, 277 e 278, a serem celebrados com as 

empresas ALIANÇA HOSPITALAR LTDA, DOCTORMED EQUIPMENTOS E PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA e F. CARDODO & CIA LTDA, respectivamente, ENCONTRAM 

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 268, 269, 270, 271 e 272, encontram-se aptos a serem celebrados e a gerarem despesas 

para a municipalidade, com a RESSALVA apresentada na manifestação: 

MANIFESTA-SE: 

a) Pela apresentação das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista atualizadas das 

empresas a serem contratadas. 
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b) Após, atendido o item anterior, nos manifestamos pela celebração dos Contratos nº 276, 277 

e 278, a serem celebrados com as empresas ALIANÇA HOSPITALAR LTDA, DOCTORMED 

EQUIPMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e F. CARDODO & CIA LTDA, 

respectivamente; 

c) Pela publicação dos Extratos dos Contratos no Diário Oficial do Município, para que tenha 

eficácia, nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93. 

d) 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, 22 de maio de 2020.  

ÉDER DE JESUS FERREIRA CARDOSO 

Coordenador do Núcleo de Controle Interno – NCI/SESMA 

  

EDER DE JESUS 
FERREIRA 
CARDOSO:822
36968272

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: 2020.05.22 10:59:53 -03'00'



8414      

 

     
11098/2020 
 
 

 

 

     
 

FOLHA DE INSTRUÇÃO 

  
 

Processo Folha 
Nº  

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

        
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

DESPACHO 
 

Acolho o parecer jurídico nº. 965/2020- NSAJ/SESMA/PMB e considerando a manifestação do 
Núcleo de Controle Interno nº. 1327/2020 e aprovo as minutas dos Instrumentos Contratuais nº 
nº 276, 277 e 278, a serem celebrados com as empresas ALIANÇA HOSPITALAR LTDA, 
DOCTORMED EQUIPMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e F. CARDODO & CIA 
LTDA, respectivamente. 
 
Ao Núcleo de Contratos para as providências cabíveis, conforme parecer do NCI. 

 
Belém, 22 de maio de 2020. 

 
 
 

Sérgio de Amorim Figueiredo 
Secretário Municipal de Saúde 
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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: 2020.05.22 14:56:41 -03'00'
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 CONTRATO Nº 276/2020 

 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

BELÉM DO PARÁ, REPRESENTADO PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA E A EMPRESA 

ALIANÇA HOSPITALAR 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 à empresa 

ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ n° 21.368.399/0001-38, com sede  na RUA 

MIRIM QUADRA 43 LOTE 05 - SETOR VILA ALZIRA - APARECIDA DE GOIANIA-GO CEP: 

74.913-353, telefone: (62 3991-3661/5408, e-mail: licitacaoalianca6@gmail.com , doravante 

denominada CONTRATADA e neste ato representada por seu Sr. VITOR HUGO DORTA DE 

FREITAS, RG nº 4774026, CPF nº 018.482.331-59, doravante denominada CONTRATADA, 

resolvem celebrar o presente CONTRATO Nº 276/2020, 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 042/2020, CONSOANTE O 

PROCESSO Nº 11098/2020 - 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 042/2020.  
 

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° 965/2020, 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. 

2.2  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 

 

3.1 O presente Contrato tem como objeto a “AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 

MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE 

BELÉM”, consoante com o quadro que segue: 

 

 

mailto:licitacaoalianca6@gmail.com
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ITEM DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO UNID. QUANT. 

VALOR  

UNITÁRIO  

 

VALOR  

TOTAL  

 

03 
Terbutalina 0,5 mg/mL, Solução 

Injetável 1 mL 
AMPOLA 20.000 

 

 

R$ 1,85 

 

 

R$ 37.000,00 

 

VALOR TOTAL DO CONTRATO  

 

 

R$ 37.000,00 

VALOR TOTAL, POR EXTENSO, DO CONTRATO: R$ 37.000,00 (Trinta e sete mil 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 medicamentos estarão condicionados após avaliação pelo 

responsável, sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável. 

 

4.3 O recebimento dos medicamentos estarão condicionados à observância de suas descrições 

técnicas, cabendo à verificação pelo CONTRATANTE. 

 

4.4 No ato da entrega, os medicamentos, não poderá conter prazo de validade “INFERIOR A 75% 

(SETENTA E CINCO POR CENTO)” da validade total do medicamento ofertado. 

 

4.5 Os medicamentos 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. 

 

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. 

 



 

 

 
 

 

Página 3 de 11 
 

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 medicamentos 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 medicamentos, 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 medicamentos 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. 
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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; 

 

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; 

 

7.1.12 Na ocasião da assinatura do CONTRATO, a CONTRATADA deverá dispor de 

“CERTIFICAÇÃO DIGITAL”, nos termos da Resolução n° 11.536/2014 - TCM. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

8.1  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. 

 

8.2 O recebimento definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da CONTRATADA. 

 

 

8.3 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. 

 

 

8.3.1 Os medicamentos 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. 

 

 

8.4    Conforme artigo 67, da Lei nº 8.666/93, a execução dos serviços contratados serão objeto de 

acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pelo servidor INGRID DE RESENDE 

MARTINS, matricula: 04806650-10, devendo indicar formalmente seu (a) substituto nos 

impedimentos.  

 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 

 

9.1    O preço ajustado será total, fixo e definitivo, expresso em moeda corrente do país. 

 

9.2    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.   
 

9.3 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;  
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9.4 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. 

 

9.5 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. 

 

9.6 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 

 

9.7   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. 

 

9.8 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 – DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/ FATURA 

 

10.1  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-PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

11.1     Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações por parte da 

Administração estão assegurados na seguinte funcional: 
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Funcional programática: 2.09.22.10.122.0001 

Atividade: 2176 

Elemento: 33.90.30 

Fonte: 1214010500 

 

11.2  As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em 

termo aditivo ou apostilamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO PREÇO 

 

12.1   O valor do contrato é de R$ 37.000,00 (Trinta e sete mil reais).  

 

12.2 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-TERCEIRA – 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 50% (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-QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

14.1     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: 
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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 medicamento 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.  

Substituir o objeto fora do prazo estabelecido. 

6. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o 

valor do medicamento 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. 
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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.  

 

14.1   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;  

 

14.2 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. 

 

14.3 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. 

 

14.4 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. 

 

14.5 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. 

 

14.6 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DA RESCISÃO 

 

15.1   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-SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

 

16.1   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-SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

17.1  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-OITAVA – DO REGISTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

MUNICÍPIO DO CONTRATO 

18.1 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-NONA – DA PUBLICAÇÃO 

 

19.1    A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no DIÁRIO 

OFICIAL DO MUNICÍPIO, em observância aos prazos legais. 
 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 

 

20.1 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, 22 de maio de 2020.    

 

 
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

VITOR HUGO DORTA DE FREITAS 

ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 
 

 

TESTEMUNHAS: 

1.  

NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 

 

2.  

NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 

 

 

ALIANCA HOSPITALAR 
EIRELI:21368399000138

Assinado de forma digital por 
ALIANCA HOSPITALAR 
EIRELI:21368399000138 
Dados: 2020.05.22 13:45:52 -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: 2020.05.22 14:48:51 -03'00'
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CONTRATO Nº 277/2020 

 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

BELÉM DO PARÁ, REPRESENTADO PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA E A EMPRESA 

DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA.  

 

 

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 à empresa 

DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ 

n° 13.169.056/0001-16, com sede  na Rua 15, quadra 49, lote 34, morada nobre, CEP: 72.870-374, 

doravante denominada CONTRATADA e neste ato representada por seu Sr. ELIAS GOMES DA 

SILVA, RG nº 17.495.378 – SSP/SP, CPF nº 027.667.478-26, doravante denominada 

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO Nº 277/2020, 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 042/2020, 

CONSOANTE O PROCESSO Nº 11098/2020 - 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 042/2020.  
 

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° 965/2020, 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. 

2.2  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 

 

3.1 O presente Contrato tem como objeto a “AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 

MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE 

BELÉM”, consoante com o quadro que segue: 

 

 
DOCTORMED 
EQUIPAMENTOS E 
PRODUTOS HOSPITALARES 
EI:13169056000116

Assinado de forma digital por 
DOCTORMED EQUIPAMENTOS E 
PRODUTOS HOSPITALARES 
EI:13169056000116 
Dados: 2020.05.22 13:27:50 -03'00'
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ITEM 
DESCRIÇÃO DO 

MEDICAMENTO 
UNID. QUANT. 

VALOR  

UNITÁRIO  

 

VALOR  

TOTAL  

 

02 
Furosemida 10 mg/mL, Solução 

Injetável 10 mL 
AMPOLA 55.000 

 

R$ 0,72 

 

R$ 39.600,00 

 

VALOR TOTAL DO CONTRATO  

 

 

R$ 39.600,00 

VALOR TOTAL, POR EXTENSO, DO CONTRATO: R$ 39.600,00 (Trinta e nove mil e seiscentos 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 medicamentos estarão condicionados após avaliação pelo 

responsável, sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável. 

 

4.3 O recebimento dos medicamentos estarão condicionados à observância de suas descrições 

técnicas, cabendo à verificação pelo CONTRATANTE. 

 

4.4 No ato da entrega, os medicamentos, não poderá conter prazo de validade “INFERIOR A 75% 

(SETENTA E CINCO POR CENTO)” da validade total do medicamento ofertado. 

 

4.5 Os medicamentos 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. 

 

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. 
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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 medicamentos 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 medicamentos, 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 medicamentos 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. 
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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; 

 

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; 

 

7.1.12 Na ocasião da assinatura do CONTRATO, a CONTRATADA deverá dispor de 

“CERTIFICAÇÃO DIGITAL”, nos termos da Resolução n° 11.536/2014 - TCM. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

8.1  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. 

 

8.2 O recebimento definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da CONTRATADA. 

 

 

8.3 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. 

 

 

8.3.1 Os medicamentos 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. 

 

 

8.4    Conforme artigo 67, da Lei nº 8.666/93, a execução dos serviços contratados serão objeto de 

acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pelo servidor INGRID DE RESENDE 

MARTINS, matricula: 04806650-10, devendo indicar formalmente seu (a) substituto nos 

impedimentos.  

 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 

 

9.1    O preço ajustado será total, fixo e definitivo, expresso em moeda corrente do país. 

 

9.2    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.   
 

9.3 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;  
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9.4 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. 

 

9.5 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. 

 

9.6 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 

 

9.7   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. 

 

9.8 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 – DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/ FATURA 

 

10.1  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-PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

11.1     Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações por parte da 

Administração estão assegurados na seguinte funcional: 

Funcional programática: 2.09.22.10.122.0001 

Atividade: 2176 

Elemento: 33.90.30 
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Fonte: 1214010500 

 

11.2  As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em 

termo aditivo ou apostilamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO PREÇO 

 

12.1   O valor do contrato é de R$ 39.600,00 (Trinta e nove mil e seiscentos reais). 

 

12.2 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-TERCEIRA – 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 50% (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-QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

14.1     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: 
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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 medicamento 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.  

Substituir o objeto fora do prazo estabelecido. 

6. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o 

valor do medicamento 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. 
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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.  

 

14.1   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;  

 

14.2 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. 

 

14.3 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. 

 

14.4 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. 

 

14.5 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. 

 

14.6 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DA RESCISÃO 

 

15.1   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-SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

 

16.1   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-SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

17.1  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-OITAVA – DO REGISTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

MUNICÍPIO DO CONTRATO 

18.1 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-NONA – DA PUBLICAÇÃO 

 

19.1    A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no DIÁRIO 

OFICIAL DO MUNICÍPIO, em observância aos prazos legais. 
 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 

 

20.1 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, 22 de maio de 2020.    

 

 
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

ELIAS GOMES DA SILVA 

DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
 

 

TESTEMUNHAS: 

1.  

NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 

 

 

2.  

NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 
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CONTRATO Nº 278/2020 

 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

BELÉM DO PARÁ, REPRESENTADO PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA E A EMPRESA 

F CARDOSO E CIA LTDA. 

 

 

 

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 à empresa F 

CARDOSO E CIA LTDA, empresa com sede estabelecida à na Rua João Nunes de Souza, no 125, 

bairro Águas Brancas, BR 316, km 8, em frente a TIP Eletrônica, Ananindeua/PA, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 04.949.905/0001-63, doravante denominada CONTRATADA e neste ato representada pela 

Sra. WALDA BRITTO CARDOSO, RG no 4077885 SSP/PA, CPF no 004.382.782-91, doravante 

denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO Nº 278/2020, 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 

042/2020, CONSOANTE O PROCESSO Nº 11098/2020 - 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 042/2020.  
 

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° 965/2020, 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. 

2.2  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 

 

3.1 O presente Contrato tem como objeto a “AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 

MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE 

BELÉM”, consoante com o quadro que segue: 
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ITEM DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO UNID. QUANT. 

VALOR  

UNITÁRIO  

 

VALOR  

TOTAL  

 

01 
Dopamina, Cloridrato 5 mg/mL, 

Solução Injetável 10 mL 
AMPOLA 6.000 

 

 

R$ 2,90 

 

 

R$ 17.400,00 

 

VALOR TOTAL DO CONTRATO  

 

 

R$ 17.400,00 

VALOR TOTAL, POR EXTENSO, DO CONTRATO: R$ 17.400,00 (Dezessete mil e quatrocentos 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 medicamentos estarão condicionados após avaliação pelo 

responsável, sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável. 

 

4.3 O recebimento dos medicamentos estarão condicionados à observância de suas descrições 

técnicas, cabendo à verificação pelo CONTRATANTE. 

 

4.4 No ato da entrega, os medicamentos, não poderá conter prazo de validade “INFERIOR A 75% 

(SETENTA E CINCO POR CENTO)” da validade total do medicamento ofertado. 

 

4.5 Os medicamentos 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. 

 

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, 
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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 medicamentos 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 medicamentos, 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 medicamentos 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. 
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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; 

 

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; 

 

7.1.12 Na ocasião da assinatura do CONTRATO, a CONTRATADA deverá dispor de 

“CERTIFICAÇÃO DIGITAL”, nos termos da Resolução n° 11.536/2014 - TCM. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

8.1  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. 

 

8.2 O recebimento definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da CONTRATADA. 

 

 

8.3 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. 

 

 

8.3.1 Os medicamentos 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. 

 

 

8.4    Conforme artigo 67, da Lei nº 8.666/93, a execução dos serviços contratados serão objeto de 

acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pelo servidor INGRID DE RESENDE 

MARTINS, matricula: 04806650-10, devendo indicar formalmente seu (a) substituto nos 

impedimentos.  

 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 

 

9.1    O preço ajustado será total, fixo e definitivo, expresso em moeda corrente do país. 

 

9.2    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.   
 

9.3 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;  
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9.4 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. 

 

9.5 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. 

 

9.6 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 

 

9.7   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. 

 

9.8 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 – DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/ FATURA 

 

10.1  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-PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

11.1     Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações por parte da 

Administração estão assegurados na seguinte funcional: 
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Funcional programática: 2.09.22.10.122.0001 

Atividade: 2176 

Elemento: 33.90.30 

Fonte: 1214010500 

 

11.2  As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em 

termo aditivo ou apostilamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO PREÇO 

 

12.1   O valor do contrato é de R$ 17.400,00 (Dezessete mil e quatrocentos reais).  

 

12.2 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-TERCEIRA – 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 50% (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-QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

14.1     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: 
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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 medicamento 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.  

Substituir o objeto fora do prazo estabelecido. 

6. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o 

valor do medicamento 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. 
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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.  

 

14.1   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;  

 

14.2 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. 

 

14.3 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. 

 

14.4 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. 

 

14.5 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. 

 

14.6 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Página 10 de 11 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DA RESCISÃO 

 

15.1   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-SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

 

16.1   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-SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

17.1  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-OITAVA – DO REGISTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

MUNICÍPIO DO CONTRATO 

18.1 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-NONA – DA PUBLICAÇÃO 

 

19.1    A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no DIÁRIO 

OFICIAL DO MUNICÍPIO, em observância aos prazos legais. 
 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 

 

20.1 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, 22 de maio de 2020.    

 

 
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

 

 

WALDA BRITTO CARDOSO  
F CARDOSO E CIA LTDA 
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1.  
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RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 
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 - 

NOTA DE EMPENHO Nº : 008633/2020 29/05/2020DATA : Pagina: 1 de 1
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3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

10.122.0001.2176 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Despesa :

Projeto ou Atividade :

Unidade :

Orgão :

 6.456.046,0413.764/2020 -1  20.545.606,04  6.473.446,04 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

G – Global

Processo de Dispensa Nº: 42/2020

 17.400,00

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 

42/2020

Impacto Orçamentário : 0,08 %

42/0Número Processo :

Contrato - 278/2020 - Compras  17.400,00 Data :Valor :Contrato Nº:

Data :Valor :

Condições Pagto : Prazo de Entrega : Conf. SolicitaçãoConforme Solicitação

Termo Aditivo Nº:

0900 - MATERIAL FARMACOLÓGICONatureza da Despesa:

Destino / Histórico : AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM

Contrato nº 278/2020

Processo de Dispensa de licitação nº 42/2020 

GDOC: 11098/2020

Cod. Item Valor TotalValor UnitárioQtdeUnidadeDescrição Marca

 408.458  6.000,00Dopamina, Cloridrato 5 mg/mL, Solução Injetável 10 mL  17.400,00Ampola  2,9000

Ordenador da Despesa Diretor Administrativo Financeiro

 17.400,00TOTAL

 BELÉM , 29 de maio de 2020
Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.
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