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                                       DESPACHO 

 
Considerando a necessidade de aquisição emergencial de medicamento 

HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA para enfrentamento da pandemia de COVID-19;  
 
Considerando o teor do artigo 3º do Decreto Municipal nº 75.004/2013, o qual 

determina ao Ordenador de Despesas da Administração Publica 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 § 3° 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 CPL/SEGEP para providências quanto à pesquisa 

mercadológica, elaboração da minuta do edital e seus anexos. 
 
 
Belém, 09 de abril de 2020. 

 
 
 
 
 

Sérgio de Amorim Figueiredo  
Secretário Municipal de Saúde 

SERGIO DE 
AMORIM 
FIGUEIREDO:
24337226249

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: 2020.04.09 13:29:27 -03'00'
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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 

HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA, 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 HIDROXICLOROQUINA 400MG COMPRIMIDOS 1.800.000 

    

02 AZITROMICINA 500 MG  COMPRIMIDOS 1.500.000 

 
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 ao 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 hidroxicloroquina 

400mg e azitromicina 500mg de forma emergencial para o enfrentamento da transmissão 

comunitária do vírus em conformidade com a lei 13.979 de 2020. 

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

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

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

HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA, a fim de suprir as necessidades da SESMA/PMB nas 

medidas de enfrentamento à Pandemia do COVID-19.  

 
2.4. Segundo as orientações do Ministério da Saúde quanto ao uso dos medicamentos no 

enfrentamento de infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-2019), conforme Nota Informativa 

nº 6/2020-DAF/SCTIE/MS, objetivando o abastecimento da rede de assistência da Secretaria 
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Municipal de Saúde do Município de Belém e assegurando o adequado fornecimento de 

medicamentos. 

 
2.5.  Considerando que o medicamento HIDROXICLOROQUINA não faz parte da REMUME e por 

consequência não existe estoque ou processo de aquisição vigente deste, enquanto que o 

medicamento AZITROMICINA faz parte da REMUME, porém seu quantitativo em ata não supre o 

atendimento das necessidades advindas da situação de emergência decretada nos âmbitos federal, 

estadual e municipal, solicitamos a aquisição emergencial. 

 
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 da 

hidroxicloroquina 400mg e azitromicina 500mg, citando especificação, fabricante, de acordo 

com os requisitos indicados no item 01 deste Termo de Referência Simplificado; 

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

se propõe a fornecer, em algarismo e por extenso, já incluídas 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 
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Administração Pública, será considerado o menor preço por item ofertado pelo participante, 

independentemente da quantidade de hidroxicloroquina 400mg e azitromicina 500mg, 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; 

 
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 
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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; 

 
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. 
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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:  

 
6.11. 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. 

 
6.12. 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. 

 
6.13. 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 do item licitado dar-se-á por comissão ou servidor responsável, 

sendo atestados, mediante termo circunstanciado, e serão recebidos:  

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

com as especificações contidas no Termo de Referência Simplificado, mediante a emissão do 

termo de Recebimento Provisório; e, 

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

assinatura do termo de recebimento provisório e após a verificação de sua compatibilidade com 

as especificações do objeto desta licitação, mediante a emissão de Termo de Recebimento 

Definitivo assinado pelas partes. 

 

8. RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO  

 
São responsabilidades do CONTRATADO: 

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

e observadas às normas constantes neste instrumento; 

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

itens, permitindo a verificação das especificações em conformidade com o descrito no item 1;  
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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 

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. 

mailto:rt.medicamentos@gmail.com


 

 

 
 

 

 

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

 Tel: (91) 32364235   

 

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: 

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 

mailto:rt.medicamentos@gmail.com


 

 

 
 

 

 

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

 Tel: (91) 32364235   

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 
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Assunto Re: URGENTE PRAZO DE 20min: Processo nº 9729/2020 -
AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA

De rt medicamentos <rt.medicamentos@gmail.com>
Para gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br

<gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br>
Data 2020-04-13 17:50

Boa tarde! 

O que compete a área técnica, estamos de acordo. 

Atenciosamente,
Maria Pantoja 

Em segunda-feira, 13 de abril de 2020, <gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br> escreveu:

Prezada,

À vista disso, enviamos o Termo de Referência para que seja aprovado em seu inteiro teor, no prazo máximo de 30 (trinta)
minutos.

 

Att,

CGL/SEGEP/PMB

Em 2020-04-13 15:04, rt medicamentos escreveu:

Está Referência técnica atenta este órgão quanto a quantidade de comprimidos que estão sendo solicitados no termo de
referência. 

Geralmente medicamentos manipulados não são fabricados em uma escala tão grande. 
Por isso informamos a importância das empresas que fizerem cotação, principalmente se forem de manipulação, estarem
cientes da quantidade de comprimidos, para que possa cumprir com o contrato a fim de que não ocorra desabastecimento
deste medicamento no período da pandemia do covid-19.
Atenciosamente 
Maria Pantoja 

Em segunda-feira, 13 de abril de 2020, <gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br> escreveu:

Boa tarde, 

Este órgão ficou confuso com a resposta, os medicamentos podem ou não ser manipulados?

Att,

CGL/SEGEP/PMB

Em 2020-04-13 12:59, gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br escreveu:

Boa tarde, 

Este órgão ficou confuso com a resposta, os medicamentos podem ou não ser manipulados?

Att,

CGL/SEGEP/PMB

 

mailto:gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br
mailto:gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br
mailto:gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br
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Em 2020-04-13 11:58, rt medicamentos escreveu:

Prezados,
 
bom dia,
 
1. Considerando que o Governo Federal declarou Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN), por meio da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020 e ainda a publicação da
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da
ESPIN, e afim de garantir a qualidade das ações e a continuidade do serviço de prevenção,
promoção e recuperação da saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Belém;
                       Considerando o Decreto Municipal 95.955 de 18 de março de 2020 que em seu

artigo 1º decreta a situação de emergência em saúde pública no município de Belém, proveniente

do risco de infecção humana em virtude da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19);

                       Considerando as orientações do Ministério da Saúde quanto ao uso da

Hidroxicloroquina e Azitromicina no enfrentamento de infecção humana pelo novo Coronavírus

(COVID-2019), conforme Nota Informativa nº 6/2020-DAF/SCTIE/MS, e objetivando o

abastecimento da rede de assistência da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Belém,

para assegurar o adequado fornecimento de medicamentos, visando o atendimento das

necessidades dos profissionais e usuários dos serviços de saúde pública do município de Belém e

respeitar o princípio fundamental da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

                       Considerando a reunião realizada no Gabinete da SESMA no dia 09/04, onde esta

RFTM foi informada da elaboração do protocolo municipal para utilização dos medicamentos

HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA no enfrentamento da pandemia por COVID-19,

que será publicado tempestivamente.

                       Solicitamos a aquisição EMERGENCIAL do fármaco constante no termo de

referência em anexo, esta torna-se essencial, do ponto de vista desta administração, para garantir

a  qualidade das ações e a continuidade do serviço de prevenção, promoção e recuperação da

saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Belém, considerando que o medicamento

HIDROXICLOROQUINA não faz parte da REMUME e por consequência não existe estoque ou

processo de aquisição vigente deste, o medicamento AZITROMICINA faz parte da REMUME,

porém seu quantitativo em ata não supre o atendimento das necessidades advindas da situação de

emergência decretada nos âmbitos federal, estadual e municipal.

 

2. Considerando o quantitativo solicitado dos medicamentos, chamamos a atenção para a nece

ssidade que a proponente comprove sua capacidade de produção para atender o quantitativo 

total de comprimidos solicitados no TR, e também atentar para validade solicitada no 
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TR, visto que produtos manipulados costumam ter validade menor que 

medicamentos provenientes da indústria.

 

Reiteramos URGÊNCIA da presente solicitação lembrando que desta maneira estaremos

garantindo a terapêutica dos profissionais e pacientes atendidos em nossas unidades.  

 

Atenciosamente

Maria Pantoja

CRF 5254

Em seg., 13 de abr. de 2020 às 10:48, <gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br> escreveu:

Bom dia, 

Em virtude da URGÊNCIA do processo, abrimos prazo de resposta de UMA HORA ao órgão demandante.

Esta CGL indaga:

1. A necessidade de uma melhor justificativa para aquisição dos medicamentos,
explicando mais a fundo o motivo da compra dos medicamentos, visto apenas se
encontrar no TR a justificativa da emergência na aquisição;

2. Questionamos se os medicamentos podem ser manipulados, pois os mesmos já se
encontram em falta no mercado.

Favor responder o e-mail ponto por ponto. Ficamos no aguardo. 

Att,

CGL/SEGPE/PMB 

mailto:gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br
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NºPregão:02
.2020

UASG:92687
3

NºPregão:30
.2020

UASG:12019
5

NºPregão:47
1.2019

UASG:92537
3

NºPregão:19
.2020

UASG:15502
2

NºPregão:17
.2019

UASG:16010
3

NºPregão:01
.2020

UASG:15830
2

NºPregão:02
.2020

UASG:15590
3

NºPregão:20
.2020

UASG:12063
5

NºPregão: 
11.2019 
UASG: 
150248

NºPregão:35
.2019

UASG: 
943001

DISTRIBUIDORA 
HOSPTALAR 

RAMOS E 
MENDONÇA 

LTDA – EPP - 
CNPJ – 

27.117.540/0001-
06

PAGUE 
MENOS CNPJ: 
06.626.253/003

1-77 

ULTRAFARM
A SAÚDE 
EIRELI - 
CNPJ: 

02.543.945/00
06-90

DROGARIA 
NOVA 

ESPERANÇA -
CNPJ: 

43.575.877/00
01-13 

DROGA 
RAIA CNPJ: 
61.585.865/0

240-93

FARMADELIV
ERY CNPJ: 

64.963.044/00
01-08

1 HIDROXICLOROQUINA 400MG COMP 1.800.000  R$    1,37  R$    1,31  R$    1,24  R$       2,26  R$      2,24  R$     1,93  R$    2,24  R$    1,80  R$    3.240.000,00 

2 AZITROMICINA 500 MG COMP 1.500.000  R$    0,54  R$    0,59  R$    0,58  R$    0,57  R$         10,00  R$       3,53  R$      8,62  R$    7,90  R$      8,62  R$    4,55  R$    6.825.000,00 

Adriana Brum
CPL/SEGEP/PMB

OBS 2: Quanto ao item 02, não procedemos a análise de preços,
uma vez que há muita divergência entre os mesmos, o que deve se
justificar pelo atual contexto de Pandemia (COVID-19).

OBS 1: Os espaços demarcados no item 01 tiveram seus valores
desconsiderados, uma vez que se apresentavam excessivamente
elevados ou inexequíveis, considerando os demais preços
coletados, conforme estabalece a Instrução Normativa nº 5/2014 -
SLTI/MPOG  e suas alterações.

10.065.000,00R$                     

 BANCO DE PREÇOS CNPJ:07.797.967/0001-28

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 9729/2020 - SESMA - COMPRA EMERGENCIAL DE HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNID QTD
 VALOR 
MÉDIO 

UNITÁRIO 
 TOTAL POR ITEM 

INTERNETEMPRESASPAINEL DE PREÇOS

VALOR GLOBAL DO MAPA

ADRIANA LEAL 
BRUM:00454949243

Assinado de forma digital por ADRIANA LEAL 
BRUM:00454949243 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF 
A3, ou=(EM BRANCO), ou=AR IOE PARA, 
cn=ADRIANA LEAL BRUM:00454949243 
Dados: 2020.04.15 12:04:15 -03'00'



15/04/2020

NºPregão:
2.2020

UASG:926
873

NºPregão:
30.2020

UASG:120
195

NºPregão:
471.2019

UASG:925
373

NºPregão:
19.2020

UASG:155
022

NºPregão:
17.2019

UASG:160
103

NºPregão:
12.020

UASG:158
302

NºPregão:
02.2020

UASG:155
903

NºPregão:
20.2020

UASG:120
635

NºPregão: 
11.2019 
UASG: 
150248

NºPregão:
35.2019
UASG: 
943001

1 HIDROXICLOROQUINA 400MG COMP 1.800.000  R$    1,09  R$    1,37  R$    1,17  R$    1,15  R$    1,31  R$    1,24  R$    1,22  R$    2.196.000,00 

2 AZITROMICINA 500 MG COMP 1.500.000  R$    0,54  R$    0,59  R$    0,58  R$    0,57  R$    0,57  R$       855.000,00 

CGL/SEGEP/PMB

3.051.000,00R$                

 BANCO DE PREÇOS CNPJ:07.797.967/0001-28

MAPA COMPARATIVO - PREÇOS DE ATAS - PROCESSO Nº 9729/2020 - SESMA - COMPRA EMERGENCIAL DE HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA

ITEM DESCRIÇÃO DOS 
PRODUTOS UNID QTD

 VALOR 
MÉDIO 

UNITÁRIO 
 TOTAL POR ITEM 

PAINEL DE PREÇOS

VALOR GLOBAL DE ATAS:

ADRIANA BRUM



15/04/2020

VALOR 
UNITÁRIO TOTAL POR ITEM VALOR 

UNITÁRIO TOTAL POR ITEM

1 HIDROXICLOROQUINA 400MG COMP 1.800.000  R$              10,00  R$     18.000.000,00  R$                2,26  R$      4.068.000,00 

2 AZITROMICINA 500 MG COMP 1.500.000  R$              10,00  R$     15.000.000,00  R$                3,53  R$      5.295.000,00 

Adriana Brum
CPL/SEGEP/PMB

TOTAL POR EMPRESA ˃˃˃˃˃˃˃˃˃˃˃˃˃˃˃˃˃˃˃

MAPA COMPARATIVO - PREÇOS DE EMPRESAS - PROCESSO Nº 9729/2020 - SESMA - COMPRA EMERGENCIAL DE 
HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNID QTD

EMPRESAS

DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 
RAMOS E MENDONÇA LTDA EPP - 

CNPJ: 27.117.540/0001-06

PAGUE MENOS - CNPJ: 
06.626.253/0031-77 

 R$                                    33.000.000,00  R$                                      9.363.000,00 



15/04/2020

ULTRAFAR
MA EIRELI -

CNPJ: 
02.543.945/
0006-90 |

 
DROGARIA 

NOVA 
ESPERAÇA 

- CNPJ: 
43.575.877/

0001-13 

RAIA 
DROGASIL  

CNPJ: 
61.585.865/

0240-93

FARMA 
DELIVERY 

CNPJ: 
64.963.044/

0001-08

1 HIDROXICLOROQUINA 400MG COMP 1.800.000  R$        2,24  R$        1,93  R$        2,24  R$        2,14  R$       3.852.000,00 

2 AZITROMICINA 500 MG COMP 1.500.000  R$        8,62  R$        7,90  R$        8,62  R$        8,38  R$     12.570.000,00 

CGL/SEGEP/PMB

16.422.000,00R$                       

MAPA COMPARATIVO - PREÇOS DA INTENET - PROCESSO Nº 9729/2020 - SESMA - COMPRA EMERGENCIAL DE 
HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNID QTD
 VALOR 
MÉDIO 

UNITÁRIO  
TOTAL POR ITEM 

INTERNET

VALOR GLOBAL DO MAPA:

ADRIANA BRUM







 
SEGEP

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL 
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 

 

 
                                                                                                                                      Belém, 09 de Abril de 2020. 
 

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

HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA, conforme demonstrativo de planilha em anexo, 

objetivando atender as necessidades desta Administração Municipal.  

CONDIÇÕES GERAIS PARA ACEITAÇÃO DA COTAÇÃO 

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

2  A proposta tem que ser assinada 

3 
Informar os valores Unitários e Totais de cada item e valor global, já estando inclusos 
todos os impostos, taxas, fretes e outras despesas incidentes; 

4  Informar validade da Proposta não inferior a 120 (cento e vinte) dias. 
5  INFORMAR SE ACEITA PAGAMENTO POR EMPENHO.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QNT VL. UNT VL TOTAL 
1 HIDROXICLOROQUINA 400MG COMP 1.800.000   
2 AZITROMICINA 500 MG COMP 1.500.000   

 
 

 
 
Atenciosamente, 
 
Adriana Brum 
CGL/SEGEP/PMB 
(91) 3202-9917  
(91) 98485-2081 
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cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

Compra Emergencial de HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
26 mensagens

cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com> 9 de abril de 2020 17:25
Para: Iran Magno <licitacoes1@cristalfarma.com.br>
Cco: Alfamed comercial <alfamedcomercial.vendas@hotmail.com>, MM LOBATO <mmlobato@mmlobato.com.br>,
drmhospitalar@hotmail.com, fcortez@drogarianovaesperanca.com.br, nutribelpa@terra.com.br, Cotações e Licitações Nutrixx
<licitacao.nutrixx@hotmail.com>, James Pereira <jamespereiras@yahoo.com.br>, supervisora.go@jklab.com.br

Boa tarde!

 Solicito com a maior brevidade proposta de orçamento, conforme anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno

Atenciosamente,

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

CNPJ: 14.700.173/0001-27

9729 MEDICAMENTOS.doc
85K

cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com> 10 de abril de 2020 11:37
Para: licita2@dimaster.com.br

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

CNPJ: 14.700.173/0001-27

[Texto das mensagens anteriores oculto]

9729 MEDICAMENTOS.doc
85K

fcortez@drogarianovaesperanca.com.br <fcortez@drogarianovaesperanca.com.br> 11 de abril de 2020 08:14
Para: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

Bom dia!

 

Os medicamentos tornaram-se de uso controlado e infelizmente no momento não podemos cotar.

 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e8a6a48aaa&view=att&th=171609e61d2d0a70&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k8t7n66x0&safe=1&zw
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Atenciosamente,

 

 

 

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

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Nutritive Center - Administração <nutribelpa@terra.com.br> 13 de abril de 2020 08:37
Responder a: nutribelpa@terra.com.br
Para: Cotaçãode Preços Segep <cotacaosegep@gmail.com>
Cc: licitacoes1@cristalfarma.com.br

Bom dia,
 
Não trabalhamos com os itens solicitados.

Atenciosamente, 

NUTRITIVE CENTER - Alimentando Vidas

E-mail: nutribelpa@terra.com.br
(91) 3228-1125/98148-0678

 

 

 

Em Qui 09/04/20 17:25, cotaçãode preços segep cotacaosegep@gmail.com escreveu:

Boa tarde!
 
 Solicito com a maior brevidade proposta de orçamento, conforme anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno
 
Atenciosamente,

 
Marcus Vinicius 
CGL/SEGEP/PMB
Fone: (91) 3202-9917 
           98485-2081
 
CNPJ: 14.700.173/0001-27

mailto:cotacaosegep@gmail.com
mailto:nutribelpa@terra.com.br
mailto:cotacaosegep@gmail.com
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Cotações e Licitações Nutrixx <licitacao.nutrixx@hotmail.com> 13 de abril de 2020 08:39
Para: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>, Iran Magno <licitacoes1@cristalfarma.com.br>

Bom dia!

Não trabalhamos com os mesmos, por esse mo�vo não retornamos a cotação.

À disposição para qualquer eventual dúvida.

A�,

De: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 9 de abril de 2020 13:25
Para: Iran Magno <licitacoes1@cristalfarma.com.br>
Assunto: Compra Emergencial de HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com> 13 de abril de 2020 09:05
Para: escritoriopa@pmenos.com.br

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

CNPJ: 14.700.173/0001-27

---------- Forwarded message ---------
De: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>
Date: qui., 9 de abr. de 2020 às 17:25
Subject: Compra Emergencial de HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
To: Iran Magno <licitacoes1@cristalfarma.com.br>

Bom dia!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

9729 MEDICAMENTOS.doc
85K

Sandra Menezes <mmlobato@mmlobato.com.br> 13 de abril de 2020 09:15
Para: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

mailto:cotacaosegep@gmail.com
mailto:licitacoes1@cristalfarma.com.br
mailto:cotacaosegep@gmail.com
mailto:licitacoes1@cristalfarma.com.br
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Bom dia!

 

No momento não dispomos dos itens solicitados.

 

 

 

De: cotaçãode preços segep [mailto:cotacaosegep@gmail.com] 
Enviada em: quinta-feira, 9 de abril de 2020 17:25
Para: Iran Magno

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Aglaise Moraes <aglaisemoraes@pmenos.com.br> 13 de abril de 2020 11:19
Para: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

Bom dia!
 
Segue em anexo a cotação.
 
 

Aglaise Sousa
Auxiliar de Escritorio
(91)3219-1112/ 3219-1114/ 98886-7800 
aglaisemoraes@pmenos.com.br

 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Proposta_20200413_111822.pdf
216K

cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com> 13 de abril de 2020 11:17
Para: Aglaise Moraes <aglaisemoraes@pmenos.com.br>

Recebido.
Obrigada.

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

CNPJ: 14.700.173/0001-27

[Texto das mensagens anteriores oculto]

cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com> 13 de abril de 2020 13:49
Para: ". Dismembel" <ifsnascimento@hotmail.com>

Assessor 
CGL/SEGEP/PMB

mailto:cotacaosegep@gmail.com
mailto:aglaisemoraes@pmenos.com.br
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e8a6a48aaa&view=att&th=17173e95f4df3800&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
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Fone: (91) 3202-9917 
           98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27

---------- Forwarded message ---------
De: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>
Date: qui., 9 de abr. de 2020 às 17:25
Subject: Compra Emergencial de HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
To: Iran Magno <licitacoes1@cristalfarma.com.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

9729 MEDICAMENTOS.doc
85K

DISMEMBEL . <ifsnascimento@hotmail.com> 13 de abril de 2020 14:58
Para: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

Boa Tarde, Senhores
Informamo-lhes que infelizmente não temos este produto em estoque.

Grata!

I F S NASCIMENTO & CIA LTDA - DISMEMBEL
CNPJ: 63.872.493/0001-70
(91) 3276-5116 / 3276-6675
BELÉM-PARÁ

De: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 13 de abril de 2020 16:49
Para: . Dismembel <ifsnascimento@hotmail.com>
Assunto: Fwd: Compra Emergencial de HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com> 13 de abril de 2020 15:03
Para: licitacao@dimaster.com.br

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

CNPJ: 14.700.173/0001-27

---------- Forwarded message ---------
De: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>
Date: qui., 9 de abr. de 2020 às 17:25

mailto:cotacaosegep@gmail.com
mailto:licitacoes1@cristalfarma.com.br
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e8a6a48aaa&view=att&th=171747273a280a7b&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k8t7n66x0&safe=1&zw
mailto:cotacaosegep@gmail.com
mailto:ifsnascimento@hotmail.com
mailto:cotacaosegep@gmail.com


15/04/2020 Gmail - Compra Emergencial de HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=e8a6a48aaa&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-8575101610457903364&simpl=msg-a%3Ar327… 6/12

Subject: Compra Emergencial de HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
To: Iran Magno <licitacoes1@cristalfarma.com.br>

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

9729 MEDICAMENTOS.doc
85K

cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com> 13 de abril de 2020 15:55
Para: vendas@hospitalardistribuidora.com.br

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

CNPJ: 14.700.173/0001-27

---------- Forwarded message ---------
De: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>
Date: qui., 9 de abr. de 2020 às 17:25
Subject: Compra Emergencial de HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
To: Iran Magno <licitacoes1@cristalfarma.com.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

9729 MEDICAMENTOS.doc
85K

Wilson <vendas@hospitalardistribuidora.com.br> 13 de abril de 2020 16:13
Para: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

não temos

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Aglaise Moraes <aglaisemoraes@pmenos.com.br> 14 de abril de 2020 09:34
Para: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

 

Aglaise Sousa
Auxiliar de Escritorio
(91)3219-1112/ 3219-1114/ 98886-7800 
aglaisemoraes@pmenos.com.br

 
----- Original Message -----
From: Aglaise Moraes
To: cotaçãode preços segep
Sent: Monday, April 13, 2020 11:19 AM
Subject: Re: Compra Emergencial de HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA

Bom dia!
 
Segue em anexo a cotação.

mailto:licitacoes1@cristalfarma.com.br
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e8a6a48aaa&view=att&th=17174b61e64fda39&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k8t7n66x0&safe=1&zw
mailto:cotacaosegep@gmail.com
mailto:licitacoes1@cristalfarma.com.br
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e8a6a48aaa&view=att&th=17174e5b76aba6a6&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k8t7n66x0&safe=1&zw
mailto:aglaisemoraes@pmenos.com.br
mailto:aglaisemoraes@pmenos.com.br
mailto:cotacaosegep@gmail.com
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Aglaise Sousa
Auxiliar de Escritorio
(91)3219-1112/ 3219-1114/ 98886-7800 
aglaisemoraes@pmenos.com.br

 

----- Original Message -----
From: cotaçãode preços segep
To: escritoriopa@pmenos.com.br
Sent: Monday, April 13, 2020 9:05 AM
Subject: Fwd: Compra Emergencial de HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA

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

CNPJ: 14.700.173/0001-27

---------- Forwarded message ---------
De: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>
Date: qui., 9 de abr. de 2020 às 17:25
Subject: Compra Emergencial de HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
To: Iran Magno <licitacoes1@cristalfarma.com.br>

Bom dia!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Proposta_20200413_111822.pdf
216K

cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com> 14 de abril de 2020 10:16
Para: pauloborges200@gmail.com

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

CNPJ: 14.700.173/0001-27

---------- Forwarded message ---------
De: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>
Date: qui., 9 de abr. de 2020 às 17:25

mailto:aglaisemoraes@pmenos.com.br
mailto:cotacaosegep@gmail.com
mailto:escritoriopa@pmenos.com.br
mailto:cotacaosegep@gmail.com
mailto:licitacoes1@cristalfarma.com.br
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e8a6a48aaa&view=att&th=17178af92a8419a5&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
mailto:cotacaosegep@gmail.com
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Subject: Compra Emergencial de HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
To: Iran Magno <licitacoes1@cristalfarma.com.br>

Paulo, bom dia!

 Conforme conversamos solicito com a maior brevidade proposta de orçamento dos medicamentos, conforme anexo.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

9729 MEDICAMENTOS.doc
85K

cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com> 14 de abril de 2020 12:17
Para: licitacao08@cientificamedica.com.br
Cco: Licitação <licitacao@unihospitalar.com.br>

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

CNPJ: 14.700.173/0001-27

---------- Forwarded message ---------
De: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>
Date: qui., 9 de abr. de 2020 às 17:25
Subject: Compra Emergencial de HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
To: Iran Magno <licitacoes1@cristalfarma.com.br>

Boa tarde!

Conforme conversamos, solicito com a maior brevidade proposta de orçamento dos medicamentos, conforme anexo.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

9729 MEDICAMENTOS.doc
85K

cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com> 14 de abril de 2020 12:25
Para: licitacao08@cientificahospitalar.com.br

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

CNPJ: 14.700.173/0001-27

---------- Forwarded message ---------
De: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>
Date: qui., 9 de abr. de 2020 às 17:25
Subject: Compra Emergencial de HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
To: Iran Magno <licitacoes1@cristalfarma.com.br>

mailto:licitacoes1@cristalfarma.com.br
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e8a6a48aaa&view=att&th=17178d5424a33e01&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k8t7n66x0&safe=1&zw
mailto:cotacaosegep@gmail.com
mailto:licitacoes1@cristalfarma.com.br
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e8a6a48aaa&view=att&th=1717944651cc57cb&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k8t7n66x0&safe=1&zw
mailto:cotacaosegep@gmail.com
mailto:licitacoes1@cristalfarma.com.br
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Eliane, boa tarde!

 Conforme conversamos solicito com a maior brevidade proposta de orçamento dos medicamentos,  conforme anexo.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

9729 MEDICAMENTOS.doc
85K

cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com> 14 de abril de 2020 12:33
Para: compras@oncovit.com.br

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

CNPJ: 14.700.173/0001-27

---------- Forwarded message ---------
De: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>
Date: qui., 9 de abr. de 2020 às 17:25
Subject: Compra Emergencial de HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
To: Iran Magno <licitacoes1@cristalfarma.com.br>

Eliete, boa tarde!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

9729 MEDICAMENTOS.doc
85K

cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com> 14 de abril de 2020 14:19
Para: fenixbarao@gmail.com
Cco: unibase@unibaseconstrucao.com.br

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

CNPJ: 14.700.173/0001-27

---------- Forwarded message ---------
De: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>
Date: qui., 9 de abr. de 2020 às 17:25
Subject: Compra Emergencial de HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
To: Iran Magno <licitacoes1@cristalfarma.com.br>

Boa tarde!

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e8a6a48aaa&view=att&th=171794b4fe17a355&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k8t7n66x0&safe=1&zw
mailto:cotacaosegep@gmail.com
mailto:licitacoes1@cristalfarma.com.br
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e8a6a48aaa&view=att&th=1717952d14e5aa49&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k8t7n66x0&safe=1&zw
mailto:cotacaosegep@gmail.com
mailto:licitacoes1@cristalfarma.com.br
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 Conforme conversamos, solicito com a maior brevidade proposta de orçamento dos medicamentos, conforme anexo.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

9729 MEDICAMENTOS.doc
85K

Mª Eliane - CIENTIFICA HOSPITALAR <licitacao08@cientificahospitalar.com.br> 14 de abril de 2020 16:28
Para: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

 

 

 

>>Favor confirmar recebimento deste e-mail<<

Boa tarde,

 

Informo que não estamos cotando os referidos produtos, devido a grande demanda dos mesmos, nossos fornecedores
suspenderam as cotação.

 

Dúvidas estou a disposição.

 

Att,

 

Mª Eliane Pinheiro

Departamento de Licitações

Telefone: (62) 3088-9700

Celular: (62) 99864-9776      

 

CNPJ: 07.847.837/0001-10      IE: 10.399.060-7

Endereço: Av. Anápolis, s/n, Qd. 29-A, Lt. 06

Vila Brasília – Aparecida de Goiânia-Go                                                                         

Goiânia/GO - CEP:74.911-360

[Texto das mensagens anteriores oculto]

image001.jpg
3K

cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com> 14 de abril de 2020 16:39
Para: Mª Eliane - CIENTIFICA HOSPITALAR <licitacao08@cientificahospitalar.com.br>

Recebido.
Obrigada.

Assessor 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e8a6a48aaa&view=att&th=17179b4409ca17dc&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k8t7n66x0&safe=1&zw
https://www.google.com/maps/search/399.060?entry=gmail&source=g
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e8a6a48aaa&view=att&th=1717a2a4e2959cfd&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw
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CGL/SEGEP/PMB
Fone: (91) 3202-9917 
           98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27

[Texto das mensagens anteriores oculto]

fenix distribuidora <fenixbarao@gmail.com> 14 de abril de 2020 16:53
Para: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

Infelizmente não conseguimos fazer esta cotação. 

att Amanda 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PAULO ROBERTO BORGES Borges <pauloborges200@gmail.com> 14 de abril de 2020 16:56
Para: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

Boa tarde !

     Por conta da Pandemia, houve uma demanda muito grande dos produtos solicitados e , no momento, não temos estoque dos
mesmos, porém a EMS não está medindo esforços para normalizar a produção. Informaremos assim que a produção volte ao normal.

    Desde já agradeço a compreensão .

Paulo Borges
EMS Licitações
(91) 98884-9884
[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 
Paulo Roberto Borges
Negócios Governamentais
EMS S/A
Fone: (91) 8801-4209 / 8884-9884
Email: pauloborges200@gmail.com

Eliete - Oncovit/ Compras <compras@oncovit.com.br> 14 de abril de 2020 16:58
Para: Licitação <setor.licitacao@oncovit.com.br>
Cc: "cotacaosegep@gmail.com" <cotacaosegep@gmail.com>

Boa Tarde,

 

Segue cotação.

O cliente solicitou urgência.

 

Atenciosamente,

  

Eliete Gomes Nascimento

Setor de Compras 

*
compras@oncovit.com.br

Skype: eliete.oncovit

Oncovit Distribuidora de Medicamentos

( (27) 3022 - 4672

(  (27) 9 9724-9967 Eliete

(      (27) 9 8143-0303 Daniela

( (27) 3022-4650 ramal 742

mailto:pauloborges200@gmail.com
mailto:compras@oncovit.com.br
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   www.oncovit.com.br ( 0800 601 0124

[Texto das mensagens anteriores oculto]

9729 MEDICAMENTOS.doc
85K

Unibase <unibase@unibaseconstrucao.com.br> 14 de abril de 2020 17:22
Para: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

Boa tarde, só trabalhamos com construção e pavimentação. Obrigada.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

http://www.oncovit.com.br/
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e8a6a48aaa&view=att&th=1717a4514cac8a77&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
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cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

COTAÇÃO DE MEDICAMENTOS
1 mensagem

DRM HOSPITALAR COMPRAS <compras.drm@hotmail.com> 13 de abril de 2020 10:06
Para: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

Bom dia!

Segue em anexo cotação de preços de medicamentos, conforme solicitada.

À disposição para qualquer eventual dúvida.

A�,

COTAÇÃO 13-04.pdf
133K

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e8a6a48aaa&view=att&th=17173a6086c5eccb&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
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cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

Fw: Compra Emergencial de HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
1 mensagem

VENDA <venda@dimaster.com.br> 13 de abril de 2020 18:05
Para: cotacaosegep@gmail.com

Boa tarde,
 
agradeço o contato, porém não conseguimos atender esta cotação.
 
att
 
 
 

Francieli L. Mileski - Cotação | Vendas
Telefone: (54) 3523-2600
WhatsApp: (54) 9 9704-9826
E-mail | Skype: vendas@dimaster.com.br

 
From: licitacao@dimaster.com.br
Sent: Monday, April 13, 2020 3:48 PM
To: FRANCI Vendas
Subject: Fw: Fwd: Compra Emergencial de HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
 
 
 

Janir Bevilacqua - Pregão Eletrônico
Telefone: (54) 3523-2600
E-mail | Skype: licitacao2@dimaster.com.br

 
From: cotaçãode preços segep
Sent: Monday, April 13, 2020 3:03 PM
To: licitacao@dimaster.com.br
Subject: Fwd: Compra Emergencial de HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
 
 
 
Assessor
CGL/SEGEP/PMB
Fone: (91) 3202-9917 
           98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27

---------- Forwarded message ---------
De: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>
Date: qui., 9 de abr. de 2020 às 17:25
Subject: Compra Emergencial de HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
To: Iran Magno <licitacoes1@cristalfarma.com.br>
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Boa tarde, Jenice!
 
Solicito com a maior brevidade proposta de orçamento, conforme anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno
 
Atenciosamente,
 
Marcus Vinicius
CGL/SEGEP/PMB
Fone: (91) 3202-9917 
           98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27

9729 MEDICAMENTOS.doc
85K

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e8a6a48aaa&view=att&th=171755ca0f66a0dd&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
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cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

REttttt: Compra Emergencial de HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
1 mensagem

Alfamed comercial <alfamedcomercial.vendas@hotmail.com> 9 de abril de 2020 17:30
Para: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

Boa tarde Marcos
Infelizmente a empresa não dispõem de nenhum dos dois medicamentos.
Obrigada

Gentileza confirma recebimento

Alfamed Comercial Ltda
Av. Marques de Herval N?? 2106
Fones (91) 3277-2744  / 98116-7085
ou licitacao@alfamedcomercial.com
Skype: alfamed.licitacao

Anny Souza 

De: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 9 de abril de 2020 16:25
Para: Iran Magno <licitacoes1@cristalfarma.com.br>
Assunto: Compra Emergencial de HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
 
Boa tarde!

 Solicito com a maior brevidade proposta de orçamento, conforme anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno

Atenciosamente,

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

CNPJ: 14.700.173/0001-27

https://www.google.com/maps/search/Av.+Marques+de+Herval+N%3F%3F+2106?entry=gmail&source=g
mailto:licitacao@alfamedcomercial.com
mailto:cotacaosegep@gmail.com
mailto:licitacoes1@cristalfarma.com.br


Média dos Preços Obtidos: R$ 1,20

Média dos Preços Obtidos: R$ 0,57

Relatór io gerado no dia 09/04/2020 16:06:24  ( IP:  177.74.57.130)

Departamento: Segep/CPL/PMB

Relatório de Cotação: COMPRA EMERGENCIAL DE HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA

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

1) HIDROXICLOROQUINA 400MG 4 1 Unidade 1,20 R$ 1,20

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL NºPregão:22020
UASG:926873

04/03/2020 R$ 1,09

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

NºPregão:302020
UASG:120195

05/03/2020 R$ 1,37

3 GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Superintendência Estadual de
Compras e Licitações

NºPregão:4712019
UASG:925373

07/02/2020 R$ 1,17

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

NºPregão:192020
UASG:155022

13/03/2020 R$ 1,15

Valor Unitário R $
1,20

2) AZITROMICINA 500 MG 4 1 Unidade 0,57 R$ 0,57

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia
| 23ª Brigada de Infantaria de Selva | 50º Batalhão de Infantaria de Selva

NºPregão:172019
UASG:160103

09/03/2020 R$ 0,54

2 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciêencia e
Tecnologia Goiano | Campus Ceres

NºPregão:12020
UASG:158302

13/03/2020 R$ 0,59

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

NºPregão:22020
UASG:155903

12/03/2020 R$ 0,58

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

NºPregão:202020
UASG:120635

13/03/2020 R$ 0,57

Valor Unitário R $
0,57

Valor Global: R$ 1,77

Valor do item em relação ao total

1) HIDROXICL...

2) AZITROMICINA...

32,2%

67,8%

Quantidade de preços por itemQuantidade de preços por item

Item 1 Item 2
0

1

2

3

4

1 / 6 



Item 1: HIDROXICLOROQUINA 400MG R$ 1,20

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,09

Órgão: CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL

Objeto: Registro de Preço , para eventual aquisição de medicamentos do Componente
Especializado da Assistência Farmacêutica, para compra compartilhada entre
os Entes integrantes do Consórcio Brasil Central..

Descrição: HIDROXICLOROQUINA SULFATO - HIDROXICLOROQUINA SULFATO,
DOSAGEM 400 MG

Data: 04/03/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:926873

Lote/Item: /35

Ata: Link Ata

Adjudicação: 02/04/2020 18:10

Homologação: 02/04/2020 18:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 996.045

Unidade: Comprimido

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.847.837/0001-10
* VENCEDOR *

CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA R$ 1,09

Marca: APSEN                                            
Fabricante:  APSEN FARMACEUTICA S/A                                            
Modelo :  REUQUINOL 400MG CX C/30 
Descrição:  Sulfato de hidroxicloroquina 400 mg; comprimido revestido. N.Comercial: REUQUINOL Fabricante: APSEN FARMACEUTICA S/A N° registro: 10118
01620067 APRESENTAÇÃO: 400 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30 Procedencia: NACIONAL                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Anderson Rodrigues da Silva (62) 3088-9700 cientifica@brturbo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 1,37

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

Objeto: Aquisição de medicamentos comuns II.

Descrição: HIDROXICLOROQUINA SULFATO - HIDROXICLOROQUINA SULFATO,
DOSAGEM 400 MG

Data: 05/03/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:302020 / UASG:120195

Lote/Item: /163

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/03/2020 17:34

Homologação: 23/03/2020 16:13

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4.700

Unidade: Comprimido

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.586.940/0001-68
* VENCEDOR *

ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 1,37

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade HIDROXICLOROQUINA 400MG
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http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=926873&uasg=926873&numprp=22020&Seq=1
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: REUQUINOL                                            
Fabricante:  APSEN                                            
Modelo :  NÃO SE APLICA 
Descrição:  SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG -CX C/ 30 COMP Marca: Reuquinol Fabricante: Apsen Farmaceutica S.A Procedência: Nacional RMS: 10
11801620067                                    

Telefone: Emai l :
(27) 3239-9435 registro@vrcontabil.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,17

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA 
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de material de consumo
(MEDICAMENTOS DO GRUPO 2), através de pregão eletrônico, visando atender
as necessidades da Farmácia/CEAF (Componente Especializado de
Assistência Farmacêutica), conforme preconizado e estabelecido na Portaria
GM/MS nº 1.554 de 30 de julho de 2013.

Descrição: LENCO DE TECIDO - HIDROXICLOROQUINA 400 MG COMPRIMIDO

Data: 07/02/2020 09:42

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:4712019 / UASG:925373

Lote/Item: /35

Ata: Link Ata

Adjudicação: 01/04/2020 15:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60.000

Unidade: Unidade

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.378.537/0001-40
* VENCEDOR *

M BRAZAO DA SILVA - ME R$ 1,17

Marca: EMS S/A                                            
Fabricante:  EMS S/A                                            
Modelo :  SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 
Descrição:  HIDROXICLOROQUINA 400 MG COMPRIMIDO                                    

Telefone:
(92) 08115-8716

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,15

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

Objeto: Registro de preços visando a eventual aquisição de Medicamentos para o
Hospital das Clinicas de Pernambuco - Filial Ebserh..

Descrição: HIDROXICLOROQUINA SULFATO - HIDROXICLOROQUINA SULFATO,
DOSAGEM 400 MG

Data: 13/03/2020 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:192020 / UASG:155022

Lote/Item: /18

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/04/2020 17:25

Homologação: 06/04/2020 18:37

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2.200

Unidade: Comprimido

U F : PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.484.373/0001-24
* VENCEDOR *

UNI HOSPITALAR LTDA - EPP R$ 1,15
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http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=925373&uasg=925373&numprp=4712019&Seq=1
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=155022&uasg=155022&numprp=192020&Seq=1


CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: GENÉRICO                                            
Fabricante:  EMS S/A                                            
Modelo :  COMPRIMIDO 
Descrição:  HIDROXICLOROQUINA SULFATO, DOSAGEM 400 MG                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Ericson Bruno Dantas de Morais (81) 3472-7201 licitacao@unihospitalar.com.br

Item 2: AZITROMICINA 500 MG R$ 0,57

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,54

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
23ª Brigada de Infantaria de Selva 
50º Batalhão de Infantaria de Selva

Objeto: Aquisição de material de consumo médico-odontológico..

Descrição: AZITROMICINA - AZITROMICINA, DOSAGEM 500 MG

CatMat: 267140 - AZITROMICINA , DOSAGEM 500 MG

Data: 09/03/2020 09:38

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:172019 / UASG:160103

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/03/2020 15:57

Homologação: 20/03/2020 08:26

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Comprimido

U F : MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.398.831/0001-12
* VENCEDOR *

FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 0,54

Marca: MEDQUIMICA                                            
Fabricante:  MEDQUIMICA                                            
Modelo :  NÃO SE APLICA 
Descrição:  Azitromicina 500 mg.                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AMANDA (54) 3523-1477 fenizbarao@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,59

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciêencia e Tecnologia Goiano 
Campus Ceres

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para registro de preços para eventual
aquisição de materiais e medicamentos para o Núcleo de Atenção à Saúde.

Descrição: AZITROMICINA - AZITROMICINA, DOSAGEM 500 MG

Data: 13/03/2020 08:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12020 / UASG:158302

Lote/Item: /19

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/03/2020 08:10

Homologação: 31/03/2020 12:33

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6.150

Unidade: Comprimido

U F : GO

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade AZITROMICINA 500 MG
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http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=160103&uasg=160103&numprp=172019&Seq=1
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=158302&uasg=158302&numprp=12020&Seq=1


CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.364.822/0001-48
* VENCEDOR *

TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 0,59

Marca: medquimica                                            
Fabricante:  medquimica                                            
Modelo :  comp 
Descrição:  Azitromicina 500mg / Registro 109170097                                    

Telefone:
(54) 3712-2155

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,58

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

Objeto: Sistema de Registro de preço (SRP), para aquisição de Medicamentos E
Material de Limpeza e Higienização, a fim de abastecer o Hospital Universitário
da UFJF Filial Ebserh.

Descrição: AZITROMICINA - AZITROMICINA, DOSAGEM 500 MG

Data: 12/03/2020 09:17

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:155903

Lote/Item: /27

Ata: Link Ata

Adjudicação: 31/03/2020 09:58

Homologação: 31/03/2020 11:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.200

Unidade: Comprimido

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

16.970.999/0001-31
* VENCEDOR *

DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTD R$ 0,58

Marca: MEDQUIMICA                                            
Fabricante:  MEDQUIMICA                                            
Modelo :  MEDQUIMICA 
Descrição:  AZITROMICINA, DOSAGEM 500 MG                                    

Telefone: Emai l :
(54) 3519-0702 dmcmedicamentos@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,57

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: AZITROMICINA - AZITROMICINA, DOSAGEM 500 MG

Data: 13/03/2020 08:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:202020 / UASG:120635

Lote/Item: /26

Ata: Link Ata

Adjudicação: 03/04/2020 16:48

Homologação: 03/04/2020 18:58

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4.000

Unidade: Comprimido

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.364.822/0001-48
* VENCEDOR *

TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 0,57
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http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=155903&uasg=155903&numprp=22020&Seq=1
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=120635&uasg=120635&numprp=202020&Seq=1


CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: medquimica                                            
Fabricante:  medquimica                                            
Modelo :  comp 
Descrição:  AZITROMICINA, DOSAGEM 500Características adicionais: comprimido 500mg                                    

Telefone:
(54) 3712-2155
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13/04/2020 Painel de Compras

paineldeprecos.planejamento.gov.br/graficos/detalhe?idSeq=1345225&painel=MATERIAIS 1/2

ACESSIBILIDADE (ACESSIBILIDADE.HTML) MAPA DO SITE

(index.html)

(/)

FILTROS APLICADOS

Descrição 
HIDROXICLOROQUINA SULFATO\, DOSAGEM:400 MG

Nome do Material (PDM) 
HIDROXICLOROQUINA SULFATO

Ano da Compra 
2019

Resultado 2
DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2019
Número do Item: 00028
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos.
Quantidade Ofertada: 800
Valor Proposto Unitário: R$2,23
Valor Unitário do Item: R$ 1,31
Código do CATMAT: 268119
Descrição do Item: HIDROXICLOROQUINA SULFATO, DOSAGEM:400 MG
Descrição Complementar: HIDROXICLOROQUINA SULFATO, DOSAGEM 400 MG
Unidade de Fornecimento: COMPRIMIDO
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: APSEN
Data do Resultado: 04/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF: 07847837000110
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 150248 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS
Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br (http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

LINKS

 Edital ()

ALTO CONTRASTE

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/graficos/acessibilidade.html
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/graficos/index.html
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/graficos/detalhe?idSeq=1345225&painel=MATERIAIS
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/graficos/detalhe?idSeq=1345225&painel=MATERIAIS
paula.nascimento
Realce

paula.nascimento
Realce

paula.nascimento
Realce

paula.nascimento
Realce



13/04/2020 Painel de Compras

paineldeprecos.planejamento.gov.br/graficos/detalhe?idSeq=261384&painel=MATERIAIS 1/2

ACESSIBILIDADE (ACESSIBILIDADE.HTML) MAPA DO SITE

(index.html)

(/)

FILTROS APLICADOS

Descrição 
HIDROXICLOROQUINA SULFATO\, DOSAGEM:400 MG

Nome do Material (PDM) 
HIDROXICLOROQUINA SULFATO

Ano da Compra 
2019

Resultado 1
DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00035/2019
Número do Item: 00003

Objeto da Compra:

Pregão Eletrônico - Registros de Preços para futuras e eventuais
aquisições de Medicamentos para atender pacientes provenientes de
Mandado Judicial, de acordo com as especificações e quantitativos
previstos no Anexo I Termo de Referência deste edital.

Quantidade Ofertada: 3.000
Valor Proposto Unitário: R$1,31
Valor Unitário do Item: R$ 1,24
Código do CATMAT: 268119
Descrição do Item: HIDROXICLOROQUINA SULFATO, DOSAGEM:400 MG
Descrição Complementar: HIDROXICLOROQUINA SULFATO, DOSAGEM 400 MG
Unidade de Fornecimento: COMPRIMIDO
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: REUQUINOL
Data do Resultado: 11/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 10586940000168
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
Órgão: ESTADO DO CEARA
Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br (http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

LINKS

ALTO CONTRASTE

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/graficos/acessibilidade.html
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/graficos/index.html
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
paula.nascimento
Realce

paula.nascimento
Realce

paula.nascimento
Realce

paula.nascimento
Realce



09/04/2020 HIDROXICLOROQUINA 400MG 30 COMPRIMIDOS - EMS - GENÉRICO - Ultrafarma

https://www.ultrafarma.com.br/sulfato-de-hidroxicloroquina-400mg-30-comprimidos-ems-generico 1/5

() ()

(h�ps://ultrafarma-storage.azureedge.net/sta�c/mockups/tarja_vermelha_generico.jpg)

35%

OFF

  IMAGEM AMPLIADA

HIDROXICLOROQUINA 400MG 30 COMPRIMIDOS
- EMS - GENÉRICO
Produto com a qualidade: EMS (/marca/ems) | Código: 814945

R$67,20

R$ 43,41
ou até 2x de R$21,71 sem juros nos cartões**

  (/genericos/1519945)Veja opções de GENÉRICOS ou SIMILARES (/genericos/1519945)

VENDA EXCLUSIVA NAS LOJAS ULTRAFARMA

Produto indisponível em todas as nossas unidades.

*Preços e disponibilidade sujeitos a alterações no decorrer do dia.

https://www.ultrafarma.com.br/
https://www.ultrafarma.com.br/
javascript:void(0)
https://ultrafarma-storage.azureedge.net/static/mockups/tarja_vermelha_generico.jpg
javascript:void(0)
https://www.ultrafarma.com.br/marca/ems
https://www.ultrafarma.com.br/genericos/1519945
https://www.ultrafarma.com.br/genericos/1519945


09/04/2020 Comprar Sulfato de hidroxicloroquina 400mg com 30 comprimidos - Sanofiaventis | Drogaria Nova Esperança

https://www.drogarianovaesperanca.com.br/medicamentos/anti-inflamatorio/comprar-sulfato-de-hidroxicloroquina-400mg-com-30-comprimidos-52… 1/2

Mais informações sobre o produto

SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG COM 30 COMPRIMIDOS
SANOFI-AVENTIS

de R$ 57,84

por R$ 35,39
ou em até 3x de R$ 12,74

Preço para SP: 35,39

Sulfato de Hidroxicloroquina é um medicamento genérico utilizado para:
- Aliviar o desconforto causado pelas doenças na pele, além de:
- Reumatismo;
- Artrite reumatoide (in�amação crônica das articulações);
- Artrite reumatoide juvenil (em crianças);
- Lúpus eritematoso sistêmico (doença multissistêmica);
- Lúpus eritematoso discoide (lúpus eritematoso da pele);
- Condições dermatológicas (problemas de pele) provocadas ou agravadas pela luz solar.

Ver condições de Parcelamento
Em até 3x de xxx

Para que serve Ficha Técnica

SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG COM 30 COMPRIMIDOSDesculpe-nos, nosso estoque para este produto está esgotado.

Avise-me Avise-me quando chegarquando chegar

Produto Genérico

https://www.drogarianovaesperanca.com.br/marcas/SANOFI-AVENTIS/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


09/04/2020 Sulfato de Hidroxicloroquina 400mg com 30 Comprimidos EMS | Droga Raia

https://www.drogaraia.com.br/sulfato-de-hidroxicloroquina-400-mg-ems-generico-30-comprimidos-revestidos.html 1/4

SOMENTE PARA RETIRADA LOJA 
OBRIGATÓRIA RETENÇÃO DA RECEITA.

 

QUANTIDADE:

SULFATO DE
HIDROXICLOROQUINA
400MG

EMS
30 Comprimidos Revestidos

 

SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG É
UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER
RISCOS. PROCURE UM MÉDICO OU UM
FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.
MEDICAMENTOS PODEM CAUSAR EFEITOS
INDESEJADOS. EVITE A AUTOMEDICAÇÃO:
INFORME-SE COM O FARMACÊUTICO.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.
MEDICAMENTO GENÉRICO - LEI N.º 9.787/99.

Características Descrição Envie sua
receita

Adicionar aos favoritos

Veja Também Formas de Entrega

Início /  Sulfato de Hidroxicloroquina 400mg

saúde coisas de

criança

sua

beleza

luxo cuidados

diários

nossas

marcas

promoções oferta
do dia

R$54,59
R$67,20

- 1  +

0 de 5 (0)

COMPRAR

  

Assinatura
Olá
Faç
seu
Log
Min
Con

  0 Cesta
R$ 0,00O que deseja encontrar?

http://www.drogaraia.com.br/hotsite/coronavirus
javascript:void(0)
https://www.drogaraia.com.br/
https://www.drogaraia.com.br/saude.html
https://www.drogaraia.com.br/coisas-de-crianca.html
https://www.drogaraia.com.br/sua-beleza.html
https://www.drogaraia.com.br/luxo.html
https://www.drogaraia.com.br/drogaraia-cuidados-diarios.html
https://www.drogaraia.com.br/marcas-exclusivas.html
https://www.drogaraia.com.br/ofertas-em-destaque.html
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javascript:;
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https://www.drogaraia.com.br/sulfato-de-hidroxicloroquina-400-mg-ems-generico-30-comprimidos-revestidos.html
https://www.drogaraia.com.br/customer/account/login/
javascript:;
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https://drogaraia.soclminer.com.br/69942a0b448a4990b53fe3998202c53d/index.min.html?appId=277192896054764&id=d254f635cbc44075ac8719864e80c4cf&name=Droga%20Raia&pluginId=69942a0b448a4990b53fe3998202c53d&version=20200403183640000000&dns=drogaraia&url=https%3A%2F%2Fwww.drogaraia.com.br%2Fsulfato-de-hidroxicloroquina-400-mg-ems-generico-30-comprimidos-revestidos.html&path=https%3A%2F%2Fdrogaraia.soclminer.com.br%2F69942a0b448a4990b53fe3998202c53d%2F&hasOptIn=false&isMobile=false&gaEnabled=false&googleApp=2&clientId=d5f97f38-00c5-4563-b6f3-89a76fab00f8&sessionHash=8daa13576bd57e028d61e998eed3a6bf1d128fcf
https://drogaraia.soclminer.com.br/69942a0b448a4990b53fe3998202c53d/index.min.html?appId=277192896054764&id=d254f635cbc44075ac8719864e80c4cf&name=Droga%20Raia&pluginId=69942a0b448a4990b53fe3998202c53d&version=20200403183640000000&dns=drogaraia&url=https%3A%2F%2Fwww.drogaraia.com.br%2Fsulfato-de-hidroxicloroquina-400-mg-ems-generico-30-comprimidos-revestidos.html&path=https%3A%2F%2Fdrogaraia.soclminer.com.br%2F69942a0b448a4990b53fe3998202c53d%2F&hasOptIn=false&isMobile=false&gaEnabled=false&googleApp=2&clientId=d5f97f38-00c5-4563-b6f3-89a76fab00f8&sessionHash=8daa13576bd57e028d61e998eed3a6bf1d128fcf


09/04/2020 AZITROMICINA 500MG 5 COMPRIMIDOS - MEDLEY - GENÉRICO - Ultrafarma

https://www.ultrafarma.com.br/azitromicina-500-mg-com-5-comprimidos-revestidos-medley-generico 1/4

() ()

(h�ps://ultrafarma-storage.azureedge.net/sta�c/mockups/an�bio�co_generico.jpg)

70%

OFF

  IMAGEM AMPLIADA

AZITROMICINA 500MG 5 COMPRIMIDOS -
MEDLEY - GENÉRICO
Produto com a qualidade: MEDLEY (/marca/medley) | Código: 791244

R$43,12

R$ 12,94
  (/genericos/53886)Veja opções de GENÉRICOS ou SIMILARES (/genericos/53886)

VENDA EXCLUSIVA NAS LOJAS ULTRAFARMA

Av. Jabaquara, 1524: 55 unidades.

Metrô Saúde - São Paulo

*Preços e disponibilidade sujeitos a alterações no decorrer do dia.

https://www.ultrafarma.com.br/
https://www.ultrafarma.com.br/
javascript:void(0)
https://ultrafarma-storage.azureedge.net/static/mockups/antibiotico_generico.jpg
javascript:void(0)
https://www.ultrafarma.com.br/marca/medley
https://www.ultrafarma.com.br/genericos/53886
https://www.ultrafarma.com.br/genericos/53886


09/04/2020 Azitromicina 500mg 3 Comprimidos Sandoz | Droga Raia

https://www.drogaraia.com.br/azitromicina-500-mg-sandoz-genericos-3-comprimidos-revestidos.html 1/5

SOMENTE PARA RETIRADA LOJA 
OBRIGATÓRIA RETENÇÃO DA RECEITA.

 

QUANTIDADE:

AZITROMICINA 500MG

Sandoz
3 Comprimidos Revestidos

 

AZITROMICINA 500MG É UM MEDICAMENTO.
SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE UM
MÉDICO OU UM FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. 

MEDICAMENTOS PODEM CAUSAR EFEITOS
INDESEJADOS. EVITE A AUTOMEDICAÇÃO:
INFORME-SE COM O FARMACÊUTICO.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.
MEDICAMENTO GENÉRICO – LEI N.º 9.787/99.

Características Descrição Envie sua
receita

Adicionar aos favoritos

Veja Também Formas de Entrega

Início /  Azitromicina 500mg

saúde coisas de

criança

sua

beleza

luxo cuidados

diários

nossas

marcas

promoções oferta
do dia

R$21,19
R$23,71

- 1  +

0 de 5 (0)

COMPRAR

CEP:

Calcular frete

Retire na loja (somente cartão de crédito)

*O prazo de retirada do pedido inicia-se após a

confirmação do pagamento. Escolha a forma de entrega

na página de pagamento. 

CONFIRA AS LOJAS PARTICIPANTES

CALCULAR

‹ ›
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09/04/2020 Azitromicina Diidratada 500mg c/ 5 Comp. em Oferta | Farmadelivery

https://www.farmadelivery.com.br/azitromicina-diidratada-500mg-c-5-comprimidos-generico-medley-am 1/3

Minha Conta
Entrar

- 1 + Calcular

Calcular frete e prazo de entrega

Informe seu CEP

R$43,12

R$21,56

R$21,56 no boleto bancário

MEDLEY GENERICO

Azitromicina Diidratada 500mg c/ 5
Comprimidos Genérico Medley (AM)

Azitromicina - Medicamento Genérico - 500mg Caixa Com 5 Comprimidos VENDA SOB PRESCRIÇÃO
MÉDICA - SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA. Leia mais...

Quantidade

Pague também nos cartões:

Vendas: Televendas: (11) 4972-8277 Fale conosco Quem somos Meus pedidos Blog

 Azitromicina Diidratada 500mg c/ 5 Comprimidos Genérico Medley (AM)

Descrição do produto

Azitromicina 
- Medicamento Genérico 
- 500mg Caixa Com 5 Comprimidos 

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA.

Informação Adicional

Advertência
Anvisa

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA.

Sku 6842

Código EAN 7896422514873

Fabricante MEDLEY GENERICO

Busque pelo nome do produto ou marca 0 Itens
R$0,00

REMÉDIOS E MEDICAMENTOS GENÉRICOS SAÚDE E BEM-ESTAR MAMÃES E BEBÊS DERMOCOSMÉTICOS DIABETES PERFUMARIA OUTLET

VENDA PROIBIDA VIA INTERNET, NO ENTANTO, SE ESTIVER EM NOSSA ZONA DE ENTREGA (MAIOR PARTE
DE SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO E SÃO CAETANO DO SUL) PODEMOS LHE ATENDER COM
DELIVERY ATRAVÉS DE NOSSO ATENDIMENTO TELEFÔNICO. CONSULTE DISPONIBILIDADE DO
MEDICAMENTO E CEPS ATENDIDOS PELO TELEFONE (11) 4972-8277.

https://www.farmadelivery.com.br/customer/account/
https://www.farmadelivery.com.br/customer/account/login/
https://reclameaqui.farmadelivery.com.br/
https://www.farmadelivery.com.br/quemsomos/
https://www.farmadelivery.com.br/sales/order/history/
http://blog.farmadelivery.com.br/?utm_source=sitefarmadelivery&utm_medium=menu&utm_campaign=menuredes_blog_menu_header_Farmadelivery
https://www.farmadelivery.com.br/perfumaria/cuidados-pessoais/alcool-em-gel
https://www.farmadelivery.com.br/
https://www.farmadelivery.com.br/
https://www.farmadelivery.com.br/checkout/cart/
https://www.farmadelivery.com.br/remedios-e-medicamentos
https://www.farmadelivery.com.br/genericos
https://www.farmadelivery.com.br/saude-e-bem-estar
https://www.farmadelivery.com.br/mamaes-e-bebes
https://www.farmadelivery.com.br/dermocosmeticos
https://www.farmadelivery.com.br/diabetes
https://www.farmadelivery.com.br/perfumaria
https://www.farmadelivery.com.br/outlet


 

Distribuidora Hospitalar Ramos e Mendonça Ltda. – EPP - CNPJ – 27.117.540/0001-06 
Tv Quintino Bocaiuva, 180 Q – b, Lote 03, Novo Estrela – Castanhal-Pa. 

Fone: (91) 98146-9115 / 98092-5533 

 

Ao 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTAO - SEGEP 

AOS C/C: Marcus Vinicius 
 
Segue abaixo a proposta de preço: 

ITEM PRODUTO UNID QUANT VALOR UNI VALOR TOTAL 

1 HIDROXICLOROQUINA 400MG COMP 1.800  R$ 10,00   R$ 18.000,00  

2 AZITROMICINA 500 MG COMP 1.500  R$ 10,00   R$ 15.000,00  

  VALOR TOTAL GERAL  R$ 33.000,00  

 
 
A presente cotação tem o valor de R$ 33.000,00 (Trinta e três mil reais) 

A presente cotação tem a validade de 30 dias. 
 

Castanhal/PA, 13 de Abril de 2020. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ERIKA FERNANDA RAMOS 





4/15/2020

NºPregão:02
.2020

UASG:92687
3

NºPregão:30
.2020

UASG:12019
5

NºPregão:47
1.2019

UASG:92537
3

NºPregão:19
.2020

UASG:15502
2

NºPregão:17
.2019

UASG:16010
3

NºPregão:01
.2020

UASG:15830
2

NºPregão:02
.2020

UASG:15590
3

NºPregão:20
.2020

UASG:12063
5

NºPregão: 
11.2019 
UASG: 
150248

NºPregão:35
.2019

UASG: 
943001

DISTRIBUIDORA 
HOSPTALAR 

RAMOS E 
MENDONÇA 
LTDA – EPP - 

CNPJ – 
27.117.540/0001-

06

PAGUE 
MENOS CNPJ: 
06.626.253/003

1-77 

ULTRAFARM
A SAÚDE 
EIRELI - 
CNPJ: 

02.543.945/00
06-90

DROGARIA 
NOVA 

ESPERANÇA - 
CNPJ: 

43.575.877/00
01-13 

DROGA 
RAIA CNPJ: 
61.585.865/0

240-93

FARMADELIV
ERY CNPJ: 

64.963.044/00
01-08

1 HIDROXICLOROQUINA 400MG COMP 1,800,000  R$    1.37  R$    1.31  R$    1.24  R$       2.26  R$      2.24  R$      1.93  R$    2.24  R$    1.80  R$    3,240,000.00 

2 AZITROMICINA 500 MG COMP 1,500,000  R$    0.54  R$    0.59  R$    0.58  R$    0.57  R$         10.00  R$       3.53  R$      8.62  R$    7.90  R$      8.62  R$    4.55  R$    6,825,000.00 

Adriana Brum
CPL/SEGEP/PMB

OBS 2: Quanto ao item 02, não procedemos a análise de preços, uma
vez que há muita divergência entre os mesmos, o que deve se
justificar pelo atual contexto de Pandemia (COVID-19).

OBS 1: Os espaços demarcados no item 01 tiveram seus valores
desconsiderados, uma vez que se apresentavam excessivamente
elevados ou inexequíveis, considerando os demais preços
coletados, conforme estabalece a Instrução Normativa nº 5/2014 -
SLTI/MPOG  e suas alterações.

10,065,000.00R$                      

 BANCO DE PREÇOS CNPJ:07.797.967/0001-28

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 9729/2020 - SESMA - COMPRA EMERGENCIAL DE HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNID QTD
 VALOR 
MÉDIO 

UNITÁRIO  
 TOTAL POR ITEM 

INTERNETEMPRESASPAINEL DE PREÇOS

VALOR GLOBAL DO MAPA



4/15/2020

NºPregão:
2.2020

UASG:926
873

NºPregão:
30.2020

UASG:120
195

NºPregão:
471.2019

UASG:925
373

NºPregão:
19.2020

UASG:155
022

NºPregão:
17.2019

UASG:160
103

NºPregão:
12.020

UASG:158
302

NºPregão:
02.2020

UASG:155
903

NºPregão:
20.2020

UASG:120
635

NºPregão: 
11.2019 
UASG: 
150248

NºPregão:
35.2019
UASG: 
943001

1 HIDROXICLOROQUINA 400MG COMP 1,800,000  R$    1.09  R$    1.37  R$    1.17  R$    1.15  R$    1.31  R$    1.24  R$    1.22  R$    2,196,000.00 

2 AZITROMICINA 500 MG COMP 1,500,000  R$    0.54  R$    0.59  R$    0.58  R$    0.57  R$    0.57  R$       855,000.00 

CGL/SEGEP/PMB

3,051,000.00R$                

 BANCO DE PREÇOS CNPJ:07.797.967/0001-28

MAPA COMPARATIVO - PREÇOS DE ATAS - PROCESSO Nº 9729/2020 - SESMA - COMPRA EMERGENCIAL DE HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA

ITEM DESCRIÇÃO DOS 
PRODUTOS UNID QTD

 VALOR 
MÉDIO 

UNITÁRIO  
 TOTAL POR ITEM 

PAINEL DE PREÇOS

VALOR GLOBAL DE ATAS:

ADRIANA BRUM



4/15/2020

VALOR 
UNITÁRIO TOTAL POR ITEM VALOR 

UNITÁRIO TOTAL POR ITEM

1 HIDROXICLOROQUINA 400MG COMP 1,800,000  R$              10.00  R$     18,000,000.00  R$                2.26  R$       4,068,000.00 

2 AZITROMICINA 500 MG COMP 1,500,000  R$              10.00  R$     15,000,000.00  R$                3.53  R$       5,295,000.00 

Adriana Brum
CPL/SEGEP/PMB

TOTAL POR EMPRESA ˃˃˃˃˃˃˃˃˃˃˃˃˃˃˃˃˃˃˃

MAPA COMPARATIVO - PREÇOS DE EMPRESAS - PROCESSO Nº 9729/2020 - SESMA - COMPRA EMERGENCIAL DE 
HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNID QTD

EMPRESAS

DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 
RAMOS E MENDONÇA LTDA EPP - 

CNPJ: 27.117.540/0001-06

PAGUE MENOS - CNPJ: 
06.626.253/0031-77 

 R$                                     33,000,000.00  R$                                      9,363,000.00 



4/15/2020

ULTRAFAR
MA EIRELI - 

CNPJ: 
02.543.945/
0006-90 |

 
DROGARIA 

NOVA 
ESPERAÇA 

- CNPJ: 
43.575.877/

0001-13 

RAIA 
DROGASIL   

CNPJ: 
61.585.865/

0240-93

FARMA 
DELIVERY 

CNPJ: 
64.963.044/

0001-08

1 HIDROXICLOROQUINA 400MG COMP 1,800,000  R$        2.24  R$        1.93  R$        2.24  R$        2.14  R$       3,852,000.00 

2 AZITROMICINA 500 MG COMP 1,500,000  R$        8.62  R$        7.90  R$        8.62  R$        8.38  R$     12,570,000.00 

CGL/SEGEP/PMB

16,422,000.00R$                        

MAPA COMPARATIVO - PREÇOS DA INTENET - PROCESSO Nº 9729/2020 - SESMA - COMPRA EMERGENCIAL DE 
HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNID QTD
 VALOR 
MÉDIO 

UNITÁRIO  
 TOTAL POR ITEM 

INTERNET

VALOR GLOBAL DO MAPA:

ADRIANA BRUM



10 DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SEGUNDA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2020

Art. 9° Torna sem efeito as deliberações da Portaria n° 02, publicada no Diário 
Oficial do Município do dia 07 de abril de 2020

Art. 10 Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Belém-Pa, 13 de abril de 2020.

Maria de Nazaré Rodrigues da Costa
Secretária Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2019-SEURB
AVISO DE JULGAMENTO DO RECURSO E CONTINUIDADE

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Belém, torna público 
o julgamento do recurso interposto pela Licitante MULTISUL ENGENHARIA SS 
LTDA, na fase de Habilitação, da Concorrência Pública nº 10/2019-SEURB, que tem 
como objeto a Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a execução da obra 
de REFORMA GERAL DO MERCADO DE MOSQUEIRO. Ratificando os termos da 
manifestação desta CPL, bem como da área técnica e jurídica, a Sra. Secretária Muni-
cipal de Urbanismo assim se pronunciou (conclusão):

DECIDE por conhecer o Recurso Administrativo, para no mérito julgar procedente, 
ratificando a decisão da Comissão Permanente de Licitação, declarando INABILITADA 
a licitante MULTISUL ENGENHARIA SS por descumprimento da vinculação as 
normas do instrumento convocatório.

NOTIFIQUE as empresas recorrentes sobre o teor da presente decisão, estendendo 
a comunicação aos interessados.

À CGL/SEGEP para prosseguimento do certame.

ANNETE KLAUTAU DE AMORIM FERREIRA
Secretária Municipal de Urbanismo

Sendo assim, através do presente as empresas participantes ficam cientes do 
resultado final proferido na fase de habilitação, e, em conformidade com a decisão da 
Sra. Secretária Municipal de Urbanismo quanto ao prosseguimento do certame, fica 
designada a continuidade da licitação a ser realizada através de videoconferência com 
a utilização do aplicativo Zoom, para o dia, horário e link abaixo discriminados:

DATA: 14/04/2020
HORÁRIO: 10:00h
Link: https://us04web.zoom.us/j/671978334?pwd=TGQ3aVVUVFVaSExxSVp

EQjQwUnhZUT09
ID da reunião: 671 978 334
Senha: 007962
Belém/PA, 09 de abril de 2020.

Monique Soares Leite
Presidente da CPL/PMB

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – COMPRA EMERGENCIAL

A Secretaria Municipal de Saúde convoca as empresas interessadas em fornecer, 
via contratação direta (emergencial), os seguintes medicamentos: Hidroxicloroqina e 
Azitromicina. Prazo para apresentação das propostas até o dia 14/04/2020. Prazo de 
entrega: 02 (dois) dias úteis. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser 
obtido no site da Prefeitura (Contratações – COVID) e solicitado através do endereço 
eletrônico: cotacaosegep@gmail.com

Belém, 09 de abril de 2020.

Sérgio de Amorim Figueiredo
Secretária Municipal de Saúde de Belém

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 30/2020-SESMA

O Pregoeiro/PMB, comunica aos interessados no PREGÃO ELETRÔNICO para 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2020-SESMA, cujo objeto é a “AQUISIÇÃO DE 
MOBILIÁRIOS ADMINISTRATIVOS” objetivando abastecer os Estabelecimentos 
de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE BELÉM - SESMA, de acordo com as condições estabelecidas no Edital 
e seus Anexos, que foi suspensa a abertura marcada para o dia 13/04/2020 às 09h00 
(horário de Brasília/DF), no site: www.comprasnet.gov.br, site/portal da Prefeitura 
Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao, devido a necessidade de ajustes 
no Edital e seus Anexos. Outrossim, informo que brevemente será publicada nova data 
de abertura.

Belém/PA, 09 de abril de 2020.

Marcelo Cantão Lopes
Pregoeiro/CGL/SEGEP/PMB

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE O 
MUNICIPIO DE BELÉM POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE MEIO AMBIENTE (SEMMA) E PAYSANDU SPORT CLUBE – PROC. 
Nº 8.265/2017.

Interessados: Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA e 
PAYSANDU SPORT CLUBE.

Objeto: Tem por objeto a mitigação de dano ambiental decorrente 
de supressão de vegetal por parte da COMPROMISSÁRIA, 
como requisito à concessão da Autorização pleiteada.

Formas de Compensação: A COMPROMISSÁRIA assume o compromisso de 
cumprir, com materiais no valor mencionado na Cláusula 
Segunda desse TC.

Prazo: A obrigação convencional ora posta possui prazo de 
cumprimento da obrigação de dar os materiais no prazo 
máximo de até 30 (trinta) dias.

Fundamentação Legal: Este contrato decorre do poder administrativo de gestão 
da Coisa Pública e aplicação do princípio constitucional 
da eficiência (art. 37, caput da CF/88).

Data da Assinatura: 26 de março de 2020.
Foro: Belém – Pará
Assinaturas: PIO MENEZES VEIGA NETTO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/SEMMA

RICARDO AUGUSTO LOBO GLUCK PAUL
PAYSANDU SPORT CLUBE

Compromissário

COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COMUS

PORTARIA Nº 013/2020 – GAB. COMUS - BELÉM, 08 DE ABRIL DE 2020.

A COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, em exercício no uso das 
suas atribuições que lhe confere o art. 7º do Regimento Interno da Coordenadoria de 
Comunicação Social, aprovado pelo Decreto nº 2.32/90-PMB, e, art. 3º, Inciso XIV do 
Decreto nº 74.245 de 14 de fevereiro de 2013;

Considerando, a necessidade de gerenciamento e acompanhamento dos Contratos 
referente às ações desenvolvidas nas áreas integrantes da estrutura da Coordenadoria 
de Comunicação Social, visando à observância das obrigações contratualmente assu-
midas, de controle orçamentário e da vigência dos instrumentos contratuais;

 R E S O L V E :
Art. 1º. DESIGNAR, o servidor GLEIDSON HENRIQUE DA SILVA CORDEIRO, 

CPF: 842612502-68 e matrícula nº. 0469319-011, para ser responsável pelo acompa-
nhamento e fiscalização do Contrato abaixo discriminado:

Nº DO
CONTRATO CONTRATADO OBJETO VIGÊNCIA

03/2020 BEGOT & 
TUMA LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGENS GRÁFICAS E CON-
FECÇÃO DE PLACAS, contemplando os serviços de confecção, 
montagem e instalação de sinalização (interna e externa) de facha-
das, totens, placa interna, placa de identificação de portas, plota-
gem de paredes (em PVC, Acrílico e ou Vinil com imagens em alta 
resolução e demais sinalizações, objetivando a caracterização visu-
al de secretarias e órgãos da PREFEITURA MUNICIPAL DE BE-
LÉM, cujos quantitativos, especificações, preços e fornecedores 
foram previamente definidos através do procedimento licitatório.

12 MESES

Art. 2º - Competirá ao fiscal:
a) Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução 

do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas e/ou defeitos 
observados;

b) Elaborar relatórios mensais que serão enviados à Diretoria Administrativa e 
Financeira, até o dia 10 subsequente de cada mês;

c) Atestar o recebimento dos bens/prestação dos serviços quanto à sua execução 
em conformidade com os termos do contrato;

d) Outras providências de responsabilidade do fiscal.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do 
Contrato deverão ser solicitadas, aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se,

MARIO AZEVEDO PINTO GUIMARÃES FILHO
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – COMUS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2020

Espécie: Contrato nº 03/2020-COMUS, referente ao Edital de 
Licitação n° 01/2020 (Pregão Eletrônico SRP), firmado 
em 08.04.2020, entre a Coordenadoria de Comunicação 
Social/COMUS e a empresa BEGOT & TUMA LTDA, 
CNPJ n° 02.334.532/0001-90.

Objeto: O presente Contrato tem como objeto a “CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGENS GRÁFICAS E 
CONFECÇÃO DE PLACAS, contemplando os serviços 
de confecção, montagem e instalação de sinalização (in-
terna e externa) de fachadas, totens, placa interna, placa 
de identificação de portas, plotagem de paredes (em PVC, 
Acrílico e ou Vinil com imagens em alta resolução e de-
mais sinalizações, objetivando a caracterização visual 
de secretarias e órgãos da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BELÉM, cujos quantitativos, especificações, preços 
e fornecedores foram previamente definidos através do 
procedimento licitatório, conforme descrição constante 
no Edital e seus anexos, destinadas para atender a neces-
sidade da CONTRATANTE (COMUS-PMB).

Fundamento Legal: Leis Federais n° 8.666/93 e n° 10.520/02, Decretos Federais 
n° 10.024/19, nº 7.892/13 e nº 8.538/15 e suas alterações 
posteriores, Lei Municipal nº 9.209-A/16, Decretos 
Municipais n° 47.429/05, nº 48.804A/05, n° 49.191/05, 
nº 75.004/13, nº 80.456/14, nº 91.254/18 e nº 91.255/18 e 
suas alterações posteriores, e demais legislações aplicáveis 
ao assunto.

 Vigência: Período de 12 (doze) meses, a contar de 
08/04/2020 a 08/04/2021;

 Fonte de Recursos : 1001010000
 Unidade Orçamentária : 202.21 Coordenadoria de 

Comunicação Social
 Programa de Trabalho: 0007.2162
 Elemento de Despesa: 3390300000

Ano LXI - Nº 13.972



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 05302020041300152
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EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO Nº 20202104. Pregão Presencial 006/2020 SRP. Contratante: Fundo Municipal
de Educação CNPJ: 31.094.573/0001-55. Contratado: F. Borges Sousa - Me CNPJ:
34.836.841/0001-55. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de
marcenaria para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação do município de
Augusto Corrêa/PA. Valor Total: R$ 331.790,00. Vigência: 08/04/2020 até 31/12/2020. Data
da assinatura: 08/04/2020.

CONTRATO Nº 20202106. Pregão Presencial 006/2020 SRP. Contratante: FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ: 31.094.573/0001-55. Contratado: F. BORGES SOUSA - ME
CNPJ: 34.836.841/0001-55. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de
marcenaria para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação do município de
Augusto Corrêa/PA. Valor Total: R$ 215.005,00. Vigência: 08/04/2020 até 31/12/2020. Data
da assinatura: 08/04/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

AVISO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 9-012/2020
Objeto: Contratação de seguro total de veículos (cobertura compreensiva), com

assistência 24 (vinte e quatro) horas, de 03 (três) veículos que compõem a frota de veículos da
secretaria de saúde do município de Barcarena, estado do Pará, conforme especificações constantes
no termo de referência e demais anexos. Abertura: 27/04/2020 às 09h00min. O Edital alterado e
seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br
(UASG 927872) e www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao; e no Departamento de Licitações e
Contratos (CPL-SEMUSB), sito a Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Ver. João Pantoja
de Castro, s/ n°, Bairro Centro, CEP: 68.445-000, Barcarena/PA.

Barcarena/Pa, 9 de abril de 2020
SHEILA DE JESUS SILVA DA SILVA

Pregoeira

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 20200583. Pregão Eletrônico SRP nº 9-092/2019. Contratante: Secretaria
Municipal de Saúde. Contratado: L C B Pontes Eireli - Me, CNPJ: 17.763.550/0001-65.
Objeto: Registro de preços para a Eventual e Futura Aquisição de Instrumental Cirúrgico,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Barcarena-
Pa, Conforme Seu Termo de Referência e Demais Anexos. Fundamento Legal: Lei nº
866/93. Valor Global: R$ 41.836,09. Vigência do Contrato de 06/03/2020 a 31/12/ 2020,
Assinatura do contrato: 06/03/2020.

DESPACHO DE 9 DE ABRIL DE 2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 2-011/2019
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Secretaria Municipal

de Saúde de Barcarena, através de sua secretária, com base no art. 38, inciso VII, c/c art.
43, inciso VI da Lei nº 8.666/1993, resolve: 1. HOMOLOGAR o processo licitatório em
destaque, do tipo menor preço, que tem por objeto a execução de obras e serviços de
engenharia para construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) - tipo I, no Furo do
Nazário, ilha das onças, município de Barcarena, Estado do Pará, conforme edital. 2.
ADJUDICAR o objeto do certame a empresa L & R do Brasil Com. e Serviços de Construções
Ltda., CNPJ: 13.251.937/0001-81, com o valor: R$ 1.935.489,09 (um milhão, novecentos e
trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e nove centavos). 3. DETERMINAR
que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida empresa, conforme
item 18 do edital.

EUGÊNIA JANIS CHAGAS TELES
Secretária Municipal de Saúde.

RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS N° 2-011/2019
A CPL da Prefeitura Municipal de Barcarena/PA torna público, para

conhecimento dos interessados, o resultado de julgamento do processo licitatório em
destaque, que tem por objeto a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) - tipo
I, no Furo do Nazário, ilha das onças, Barcarena/Pa, conforme edital. Empresa inabilitada:
Construtora Luz Eireli; Empresa desistente: JVC Engenharia Ltda. Empresa habilitada, com
proposta classificada e declarada vencedora da licitação: L & R do Brasil Com. e Serviços de
Construções Ltda, Cnpj: 13.251.937/0001-81, valor: R$ 1.935.489,09 (um milhão,
novecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e nove centavos).

Barcarena/Pa, 9 de abril de 2020
WALDEMAR CARDOSO NERY JÚNIOR

Presidente da CPL.

EXTRATOS DE CONTRATOS

PROCESSO LICITATÓRIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9-066/2019. Contrato n° 20200587.
Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMDUR. Contratado: Norte do Brasil
Operações de Terminais Ltda, CNPJ nº 04.319.889/0001-25. Objeto: Serviços de
Conservação de Vias Urbanas (Recapeamento e Tapa Buraco). Fundamento Legal: Lei nº.
8.666/93. Vigência: 289 dias. Valor Total: R$ 1.057.635,91. Dotação orçamentária: 02;
0221; 15.451.0067.1.062; 3.3.90.39.00; 3.3.90.39.21. Assinatura: 17/03/2020.

PROCESSO LICITATÓRIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9-007/2020. Contrato n° 20200629.
Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMDUR. Contratado: Terminal de
Logística e Operação Portuária Eireli, CNPJ nº 23.828.963/0001-83. Objeto: Aquisição de
Areia, Cimento CPII, Pedra Preta, Seixo, Piçarra E Britas Em Atendimento a Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Fundamento Legal: Lei nº.
8.666/93. Vigência: 279 dias. Valor Total: R$ 1.000.837,50. Dotação orçamentária: 02;
0221; 15.122.0074.2.069; 15.451.0067.1.062; 15.451.0068.1.059; 3.3.90.30.00;
3.3.90.30.24. Assinatura: 27/03/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL DO

PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEGEP
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 30/2020-SESMA

O Pregoeiro/PMB, comunica aos interessados no PREGÃO ELETRÔNICO para
REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2020-SESMA, cujo objeto é a "AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS
ADMINISTRATIVOS" objetivando abastecer os Estabelecimentos de Saúde da Rede de
Urgência e Emergência da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA, de
acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, que foi suspensa a
abertura marcada para o dia 13/04/2020 às 09h00 (horário de Brasília/DF), no site:
www.comprasnet.gov.br, site/portal da Prefeitura Municipal de Belém:
www.belem.pa.gov.br/licitacao, devido a necessidade de ajustes no Edital e seus
Anexos. Outrossim, informo que brevemente será publicada nova data de abertura.

Belém/PA, 9 de abril de 2020.
MARCELO CANTÃO LOPES

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Belém, torna público o
julgamento do recurso interposto pela Licitante MULTISUL ENGENHARIA SS LTDA, na fase
de Habilitação, da Concorrência Pública nº 10/2019-SEURB, que tem como objeto a
Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a execução da obra de REFORMA GERAL
DO MERCADO DE MOSQUEIRO. Ratificando os termos da manifestação desta CPL, bem
como da área técnica e jurídica, a Sra. Secretária Municipal de Urbanismo assim se
pronunciou (conclusão):, decide:

Por conhecer o Recurso Administrativo, para no mérito julgar procedente,
ratificando a decisão da Comissão Permanente de Licitação, declarando INABILITADA a
licitante MULTISUL ENGENHARIA SS por descumprimento da vinculação as normas do
instrumento convocatório.

NOTIFIQUE as empresas recorrentes sobre o teor da presente decisão,
estendendo a comunicação aos interessados.

À CGL/SEGEP para prosseguimento do certame.
ANNETE KLAUTAU DE AMORIM FERREIRA
Secretária Municipal de Urbanismo
Sendo assim, através do presente as empresas participantes ficam cientes do

resultado final proferido na fase de habilitação, e, em conformidade com a decisão da Sra.
Secretária Municipal de Urbanismo quanto ao prosseguimento do certame, fica designada
a continuidade da licitação a ser realizada através de videoconferência com a utilização do
aplicativo Zoom, para o dia, horário e link abaixo discriminados:

DATA: 14/04/2020
HORÁRIO: 10:00h
Link:

h t t p s : / / u s 0 4 w e b . z o o m . u s / j / 6 7 1 9 7 8 3 3 4 ? p w d = T G Q 3 a V V U V F V a S E x x S V p EQ j Q w UnhZUT09
ID da reunião: 671 978 334
Senha: 007962

Belém/PA, 9 de abril de 2020.
MONIQUE SOARES LEITE

Presidente da CPL

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A Secretaria Municipal de Saúde convoca as empresas interessadas em
fornecer, via contratação direta (emergencial), os seguintes medicamentos:
Hidroxicloroqina e Azitromicina. Prazo para apresentação das propostas até o dia
14/04/2020. Prazo de entrega: 02 (dois) dias úteis. Instrumento complementar a esta
convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura (Contratações - COVID) e solicitado
através do endereço eletrônico: cotacaosegep@gmail.com

Belém, 9 de abril de 2020.
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO

Secretária Municipal de Saúde de Belém
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 1-013/2020

OBJETO: Seleção e contratação de empresas com o objetivo de formar o Sistema de
Registro de Preços da Administração Pública Municipal para aquisição de Material de
Consumo (pneumáticos e correlatos) no desempenho das atividades precípuas da
Prefeitura Municipal de Benevides. ABERTURA: 24/04/2020, às 09:00 horas. LOCAL PARA
RETIRADA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: devido a pandemia do COVID 19, somente através
do e-mail: cplbenevides@yahoo.com das 08:00 às 14:00 horas ou através dos sites
www.tcm.pa.gov.br e www.benevides.pa.gov.br.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 1-014/2020

OBJETO: Seleção e contratação de empresas com o objetivo de formar o Sistema de
Registro de Preços da Administração Pública Municipal para materiais hidráulicos (bombas
d'água, painéis e conexões) no desempenho das atividades precípuas da Prefeitura
Municipal de Benevides. ABERTURA: 24/04/2020, às 13:00 horas. LOCAL PARA RE T I R A DA
DE EDITAL E INFORMAÇÕES: devido a pandemia do COVID 19, somente através do e-mail:
cplbenevides@yahoo.com das 08:00 às 14:00 horas ou através dos sites
www.tcm.pa.gov.br e www.benevides.pa.gov.br.

Benevides-PA, 9 de abril de 2020.
JOZIMAR DOS SANTOS SILVA

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

R E T I F I C AÇ ÃO

Na publicação circulada no D.O.U, seção 3, pág. 136 em 09/04/2020; ONDE LÊ-
SE: Pregão Eletrônico SRP nº 002/2020 CPL/PMB, com data de abertura dia 27/03/2020.
LEIA-SE: Pregão Eletrônico SRP nº 002/2020 CPL/PMB; com data de abertura dia
27/04/2020, mantendo-se o objeto e demais informações descritas nesse aviso. Abertura:
27/04/2020, às 09:00hs. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para o
Fornecimento Material de Construção para atender as Secretarias e Fundos Municipais que
compõem a Prefeitura Municipal de Breves/Pa. Edital e anexos:
http://breves.pa.gov.br/site/, Portal TCM/PA, Portal de Compras Públicas e Setor de
Licitações sito à Praça 03 de Outubro, nº01, Breves/PA, horário 08:00hs às 12:00hs.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
AVISOS DE LICITAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde, por intermédio da Secretaria Municipal de
Suprimento e Licitação torna público a abertura de Processo Licitatório do tipo menor
preço por item, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 033/2020/FMS, cujo objeto é
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de combustíveis e derivados, destinados
a atender a frota de veículos da Secretaria de Saúde de Castanhal/Pa, pelo período de 12
(doze) meses. A data do recebimento e abertura das propostas e documentos de
habilitação será no dia 24/04/2020 09:00 horas (horário de Brasília) no sistema
www.comprasnet.gov.br. O Edital estará disponível nos sites:
www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios, Porta
do TCM e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação.

O Fundo Municipal de Educação de Castanhal - FME, por intermédio da
Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação torna público abertura do Processo
Licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Tradicional, na sua forma
Eletrônica nº 026/2020/FME, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada no
Fornecimento de Notebook Educacional Para Atender Demandas da Rede Pública Municipal
de Ensino. A Sessão Pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das
Propostas de Preços e início da etapa de lances no dia 24/04/2020 às 09:00 horas (Horário
de Brasília). O Edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-
transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios e www.comprasgovernamentais.gov.br e e-
mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação.

Castanhal-Pa, 9 de abril de 2020
AMANDA CRISTINA R. SOTERO

Pregoeira
JEFFERSON MOREIRA BARROS

Pregoeiro
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Pregão Eletrônico SRP nº 12/GAP-BE/2020
Pregão Eletrônico SRP nº 12/GAP-BE/2020, tipo: Menor Preço. OBJETO: 
aquisição dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, 
máquinas e equipamentos, com substituição de peças, conforme Termo de 
Referência anexo I do Edital. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 9:00h 
(Horário de Brasília), do dia 24 de abril de 2020, Entrega das Propostas: 13 
de abril de 2020. Edital: Disponível no site: www.comprasnet.gov.br. Maiores 
informações através dos Fone/fax: (91) 3204 – 9121 / 3204 – 9689 / 3243 - 1707.

CHRISTIANO PINTO MARÇAL Ten Cel Int
Ordenador de Despesas do GAP-BE

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO 
DE BELÉM

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

Pregão Eletrônico SRP nº 72/GAP-BE/2019
Pregão Eletrônico SRP nº 72/GAP-BE/2019, tipo: Menor Preço. OBJETO: 
aquisição de material permanente de uso hospitalar, conforme Termo de 
Referência anexo I do Edital. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:00h 
(Horário de Brasília), do dia 24 de abril de 2020, Entrega das Propostas: 13 
de abril de 2020. Edital: Disponível no site: www.comprasnet.gov.br. Maiores 
informações através dos Fone/fax: (91) 3204 – 9196.

CHRISTIANO PINTO MARÇAL Ten Cel Int
Ordenador de Despesas do GAP-BE

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO 
DE BELÉM

MINISTÉRIO DA 
DEFESA
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 4/2020 - SESMA

Data de Publicação: Data de Realização:

Local de Realização:

13/04/2020 00:00 14/04/2020 23:59

Através do endereço

 Gerado no endereço http://www.belem.pa.gov.br/licitacao/ em 13/04/2020 10:54

Edital Inicial: edital_4_2020_553798452.doc

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SISTEMA DE LICITAÇÃO

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS : HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA.

Objeto:
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PARECER Nº 695/2020-NSAJ 

PROCESSO Nº 9729/2020 

INTERESSADO: REFERÊNCIA TÉCNICA DE MEDICAMENTOS-NUPS/SESMA 

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

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E 

CONTRATO. ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO 

CORONAVÍRUS. CONTRATAÇÃO DE 

EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALARES. 

DISPENSA DE LICITAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 

4º DA LEI Nº 13.979, DE 2020. 

I – Contratação direta, mediante dispensa de licitação, de 

medicamentos para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus. 

II – Admissibilidade. Hipótese de licitação dispensável 

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

III - A contratação deve limitar-se ao atendimento da 

emergência decorrente da necessidade de combate ao 

coronavírus. 

IV – Dispensa da elaboração do estudo preliminar, de 

posturas voltadas para o gerenciamento de risco na fase 

de contratação e de minuta de contrato. 

V – Possibilidade de projeto básico simplificado. 

VI – Pelo prosseguimento, com observância do constante 

no presente parecer. 
 

 

 

 

1.  - RELATÓRIO 

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

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

da contratação direta, por dispensa de licitação, de equipamentos médico hospitalares 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 dos mesdicamentos, quais sejam: Hidroxicloroquina 400mg e 

Azitromicina 500mg com objetivo de fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia 

causada pelo COVID-19 na rede de saúde do município de Belém. 
 

4. Instruem os autos os seguintes documentos: 
 

a) Memondo nº 486/2020-RT-NUPS/SESMA;  

b) Aprovo do Termo de Referência pelo Secretário; 

c) Novo Termo de Referência; 
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d) Pesquisa de mercado; 

e) Mapa comparativo; 

f) Mapa preço médio de Atas; 

g) Mapa de preço de internet; 

h) Mapa de preço médio de empresas; 

i) Mapa preço médio; 

j) Publicação no DOM; 

k) Publicação no DOU; 

l) Publicação no Jornal de Grande Circulação Amazônia; 

m) Publicação no Jornal Estadão; 

n) Divulgação no site da PMB. 

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 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: 
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Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de  engenharia,  e 

insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus de que trata esta Lei. 

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

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

coronavírus. 

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

disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo,  

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

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

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

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

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

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

do bem ou serviço a ser adquirido. 

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. 
 

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 (item 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. 
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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” verifica-se no TRS que tais medicamentos são os indicados no enfrentamento de infecção 

humana pelo coronavirus, nos termos da Nota Informativa 6/2020-DAF/SCTIE/MS, portanto, 

necessita de abastecimento da rede municipal de saúde. 

16. No que tange ao item “c”, a área técnica se baseia na nota informativa nº  6/2020-

DAF/SCTIE/MS. 

17. Quanto ao item “d” necessário será a manifestação técnica sobre o 

quantitativo solicitado e a situação emergencial presumida por lei, afim de melhor adequar a 

situação fática enfrentada.  

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

 

 
18. 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. 
 

19. 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. 
 

20. 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 de bens e serviços 

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

execução do contrato (art. 4º-D); 
 

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

no art. 4-E, § 1º da Lei em comento; 

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

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

2020; e 
 

e. Dispensa da apresentação dos documentos relativos à habilitação,  

excepcionalmente e mediante justificativa, nas situações em que houver restrição 

de fornecedores ou prestadores de serviço, ressalvadas as habilitações relativas à 

regularidade com a Seguridade Social e o cumprimento do disposto no art. 7º, 

inciso XXXIII, da Constituição (trabalho de menores) (art. 4º-F). 
 

21. 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. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

dias, como condição para a eficácia dos atos. 

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

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

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

caso; 

II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

III - justificativa do preço; 

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

23. 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. 
 

24. Quanto à publicação do ato de reconhecimento da dispensa, ressaltamos que a Lei 

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

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

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

de 2011) e mais: a) o nome do contratado; b) o número de sua inscrição junto à Receita Federal do 

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

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

25. 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.  

26. 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. 
 

27. 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.que no presnete caso, verifica-se que 

a proposta da empresa DRM está acima do valor preço médio pesquisado pela CGL/SEGEP  
 

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

verificamos que consta no mesmo: a) Memorando nº 486/2020-REFERÊNCIA TÉCNICA DE 

MEDICAMENTOS/NUPS que solicita ao gabinete a demanda ora analisada; b) Termo de 

Referência Simplificado – TRS; c) pesquisa de preço de mercado pela CGL/SEGEP;  
 

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

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

Declaração do objeto CONSTA 

Fundamentação simplificada da contratação CONSTA 

Descrição resumida da solução apresentada CONSTA 

Requisitos da contratação CONSTA 

Critérios de medição e pagamento NÃO SE APLICA ÀS AQUISIÇÕES 

Estimativa dos preços CONSTA - REALIZADA PELA CGL 

Adequação orçamentária NÃO CONSTA 

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

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

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

solicitou cotação de preços com 18 empresas, no entanto, somente duas empresas enviaram 

propostas, sendo que a empresa Pague Menos, uma das únicas duas empresas que 

apresentou proposta, informa que não tem todo o quantitativo solicitado, conforme 

demonstram nos autos nos mapas comparativos e certificados pela CGL/SEGEP, 
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demonstrando através de mapa comparativo das empresas por item. 

 

32. Já a segunda empresa a Distribuidora Ramos e Mendonça-DRM, apresentou a 

proposta de preço muito exorbitante em relação aos preços pesquisados pela SEGEP, o que 

fere a legislação de referência, pelo que entendemos não ser recomendável aquisição por 

esta empresa, conforme art. 26, Parágrafo único, incisos II e III, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

33. Portanto, restou identificado que diante das informações das duas propostas, 

sugerimos a manifestação da área técnica sobre o quantitdade a ser adquirida , se a 

quantidade apresentada pela empresa Pague Menos , se não contemplaria a situação 

emergencial ou se não há a possibilidade de adesão de Ata de Registro de Preços 

apresentados na cotação e no mapa comparativos.   

 

34. 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.  
 

35. 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. 
 

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

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

37. Por fim, o processo deve seguir o seu curso, após as manifestações pertinentes, 

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 

38. 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 17, 31, 32, 33 e 34 deste parecer, nos termos do 

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

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

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

 

 Belém, 14 de abril de 2020. 

 
 

 

 

 

CYDIA EMY RIBEIRO 

Diretora do NSAJ/SESMA 

CYDIA EMY 
PEREIRA 
RIBEIRO:36167
851204

Assinado de forma digital por CYDIA 
EMY PEREIRA RIBEIRO:36167851204 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, 
ou=Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, 
ou=(EM BRANCO), ou=AR SERAMA, 
cn=CYDIA EMY PEREIRA 
RIBEIRO:36167851204 
Dados: 2020.04.18 10:09:09 -03'00'
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Av. Gov. José Malcher, 2821 - Nazaré, Belém - PA, 66090-100 

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

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO – NCI/SESMA/PMB 

PARECER Nº 1045/2020 – NCI/SESMA 

 

INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – DEVS/SESMA. 

 

FINALIDADE: Manifestação quanto ao processo para a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 

HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA, 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 

9729/2020, encaminhado pelo Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos – NSAJ/SESMA, referente 

à análise quanto à AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE HIDROXICLOROQUINA e 

AZITROMICINA, 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. 

Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. 

DA PRELIMINAR: 

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

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

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

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

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

cumpre-nos lembrar 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. 
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DA FUNDAMENTAÇÃO: 

A análise em tela, quanto à AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE HIDROXICLOROQUINA 

e AZITROMICINA, 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) 

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

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

nº 926, de 2020) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.979-2020?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_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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I - ocorrência de situação de emergência;         (Incluído pela Medida Provisória 

nº 926, de 2020) 

II - necessidade de pronto atendimento da situação de 

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

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

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e          (Incluído pela 

Medida Provisória nº 926, de 2020) 

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação 

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

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

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

elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços 

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

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

durante a gestão do contrato.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 

2020) 

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

necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será admitida a 

apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico 

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

§ 1º  O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se 

refere o caput conterá:           (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

I - declaração do objeto;         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

II - fundamentação simplificada da contratação;         (Incluído pela Medida 

Provisória nº 926, de 2020) 

III - descrição resumida da solução apresentada;          (Incluído pela Medida 

Provisória nº 926, de 2020) 

IV - requisitos da contratação;          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 

2020) 

V - critérios de medição e pagamento;          (Incluído pela Medida Provisória nº 

926, de 2020) 

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

parâmetros:            (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

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

Provisória nº 926, de 2020) 

b) pesquisa publicada em mídia especializada;             (Incluído pela Medida 

Provisória nº 926, de 2020) 

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

Medida Provisória nº 926, de 2020) 

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

Medida Provisória nº 926, de 2020) 

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

Medida Provisória nº 926, de 2020) 

VII - adequação orçamentária.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 

2020) 

§ 2º  Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será 

dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI 

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

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

do caput não impedem a contratação pelo Poder Público por valores superiores 

decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de 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 
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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 Coordenação de Referência Técnica de Medicamentos - 

NUPS/SESMA através do MEMO Nº 486/2020, solicitando autorização para aquisição 

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA, 

objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no 

Município de Belém. 

Na data de 20 de abril 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 486/2010; Termo de Referencia devidamente ajustado e aprovado pelo ordenador de 

despesa; Aviso de Chamamento Público – Compra Emergencial, devidamente publicado no 

Diário Oficial da União, Diário Oficial do Município de Belém e em jornais de grande 

circulação; pesquisa mercadológica; despacho CGL/SEGEP; mapas comparativos; e Parecer nº 

695/2020 – NSAJ/SESMA. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gestão pública proba, eficiente e transparente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inexigibilidade de licitação. 

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

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

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

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

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

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

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

estatui, em seu art. 4º: 

Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de 

engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta 

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

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

importância internacional decorrente do coronavírus. 

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

imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

compatibilidade entre a necessidade administrativa e os acontecimentos decorrentes da 

emergência em saúde pública causada pelo coronavírus. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

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

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

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

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

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

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

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

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

plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido. 

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

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

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

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

parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

atualizado do contrato. 

12 – Portanto, é necessário, assim, que os autos sejam instruídos com: a) termo de 

referência simplificado, contendo os elementos indicados no art. 4º-E, §1º da Lei nº 13.979/2020, 

aprovado pela autoridade competente (art. 7º, §2º, I, Lei 8.666/93), contendo orçamento 
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detalhado (art. 7º, §2º, II, Lei 8.666/93); b) Comprovação da existência de recursos orçamentários 

para fazer frente à futura contratação (art. 4º-E, §1º, VII da Lei nº 13.979/2020 c/c art. 7º, §2º, III, 

Lei 8.666/93); c) Habilitação jurídica, dispensada mediante justificativa da autoridade 

competente em caso de restrição de fornecedores ou prestadores de serviço (art. 28 da Lei 

8.666/93 c/c art. 4º-F da Lei nº 13.979/2020); d) Documentação relativa à regularidade fiscal e 

trabalhista, dispensada mediante justificativa da autoridade competente em caso de restrição de 

fornecedores ou prestadores de serviço (art. 29, Lei 8.666/93 c/c art. 4º-F da Lei nº 13.979/2020). 

A dispensa de apresentação da documentação não poderá recair, no entanto, sobre a prova de 

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

caput do art. 7º da Constituição; e) Documentação relativa à capacidade técnica, dispensada 

mediante justificativa da autoridade competente em caso de restrição de fornecedores ou 

prestadores de serviço (art. 30, Lei 8.666/93 c/c art. 4º-F da Lei nº 13.979/2020); f) 

Documentação relativa à qualificação econômico-financeira, dispensada mediante justificativa da 

autoridade competente em caso de restrição de fornecedores ou prestadores de serviço (art. 31, 

Lei 8.666/93 c/c art. 4º-F da Lei nº 13.979/2020). 

13 – No que diz respeito às exigências previstas no art. 26, da Lei nº 8.666/93, também a 

Lei nº 13.979/2020, em sua nova redação, mitigou as exigências previstas na lei nacional de 

licitações e contratos. Estabelece o dispositivo: “Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do 

art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 

necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º 

desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação 

e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos 

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

neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: I - caracterização da 

situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que jus?fique a 

dispensa, quando for o caso; II - razão da escolha do fornecedor ou executante; III - justificativa 

do preço. Como já se viu, as presunções estabelecidas no art. 4º-B da Lei nº 13.979/2020 tornam 

desnecessário que o gestor público instrua os autos com a justificativa atinente à “caracterização 

da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que 

justifique a dispensa”, prevista no art. 26, parágrafo único, I, da Lei 8.666/93. Persiste, no 

entanto, a necessidade de cumprimento das exigências do art. 26, parágrafo único, II e III da Lei 

nº 8.666/93, instruindo-se os autos com: a) A razão da escolha do fornecedor ou executante; b) A 

justificativa do preço. 

14 - No toante à justificativa do preço, não obstante tenha a Lei nº 13.979/2020 indicado 

parâmetros para a realização da estimativa de preço, entendemos que devem ser observadas, no 

que couber, as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93. 

15 – Outras duas regras especiais presentes na Lei nº 13.979/2020 destoam das regras 

gerais previstas na Lei nº 8.666/93. A primeira regra, presente no art. 4º-E, § 2º da Lei nº 
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13.979/2020, diz respeito à possibilidade excepcional, mediante justificativa da autoridade 

competente, de dispensa da apresentação da estimativa de preços de que trata o inciso VI do 

mencionado dispositivo. No entanto, que tal possibilidade somente poderá ser utilizada pelo 

gestor público em casos excepcionalíssimos nos quais a necessidade de aquisição é tão urgente, e 

o risco do perecimento do bem jurídico que se visa proteger com a contratação é tão elevado, que 

não se mostraria razoável a realização de qualquer diligência para a realização da estimativa de 

preços. Poder-se-ia, da mesma forma, dispensar a realização de tal estimativa de preços caso 

houvesse demonstração inequívoca de que a aferição de preços em mercado revela-se 

manifestamente impossível. Por se tratar de dispensa de exigência que, caso mal utilizada, poderá 

frustrar os princípios da economicidade e da obtenção da proposta mais vantajosa, deve portanto 

o gestor, ao assim proceder, apresentar a devida justificativa para não realizar a estimativa de 

preços. 

16 – A segunda regra, prevista no art. 4º-E, § 3º da Lei nº 13.979/2020, diz respeito à 

possibilidade de contratação pelo Poder Público por valores superiores ao encontrado na 

estimativa de preços, desde que esses decorram de oscilações ocasionadas pela variação de 

preços. Mostra-se razoável a regra, tendo em vista que a pandemia do COVID-19 repercutiu 

abruptamente nas diversas cadeias de produção dos bens e serviços, desequilibrando, assim, os 

mercados. Com efeito, a intensa procura por alguns bens, serviços e insumos, tem o potencial 

para deslocar os preços do mercado para patamar superior àquele observado em cenário anterior à 

crise, sendo, nesses casos, inviável a comparação. No entanto, para a contratação em valores 

acima do estimado, imprescindível que o gestor público apresente robusta justificativa acerca da 

elevação abrupta dos preços, declinando as razões que acarretaram tal quadro. 

17 – No caso concreto, a existência da situação de emergência encontra respaldo na 

edição da Lei Federal nº 13.979/20, que reconhecem a urgência na contratação de bens, insumos 

e serviços para enfrentamento da pandemia da COVID-19. O fato emergencial, público e notório, 

encontra-se evidenciado e justificado na edição da referida norma, cumprindo, assim, o requisito 

contemplado no inciso I do parágrafo único do art. 26 da Lei nº 8.666/93, sem a necessidade de 

explicações adicionais. 

18 – Diante da necessidade a Referencia Técnica de Medicamentos – NUPS elaborou o 

Termo de Referencia, que em linhas gerais, contem a descrição do objeto a ser contratado e suas 

especificações técnicas, além de outras informações necessárias à 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. 
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19 – Considerando que foi realizada pesquisa mercadológica pela CGL/SEGEP, no 

período de 09 de abril à 15 de abril de 2020, onde foram pesquisadas na internet, em atas de 

registro de preços vigentes, nas plataformas de banco de preços e do painel de preços, assim 

como junto á empresas. Foram consultadas 18 (dezoito) empresas mediante email, no entanto ao 

final do prazo, apenas 2 (duas) empresas apresentaram proposta para o fornecimento dos 

equipamentos. Na referida pesquisa mercadológica, podemos observar que a empresa 

DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONÇA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 

sob o nº 27.117.540/0001-06, e a empresa PAGUE MENOS, inscrita no CNPJ sob o nº 

06.626.253/0031-77 foram as únicas que apresentaram propostas. Sendo que o valor unitário dos 

dois itens apresentada pela primeira está no valor de R$ 10,00 (dez reais) o comprimido, valor 

este excessivamente superior ao valor médio praticado no mercado. Quanto aos valores unitários 

apresentados pela empresa PAGUE MENOS, podemos observar que estão próximos da media 

alcançada na pesquisa mercadológica, no entanto a empresa informa em sua proposta que não 

disponibiliza todo o quantitativo solicitado no momento. Logo deverá a área técnica entrar em 

contato com a empresa e verificar o quantitativo disponível para a entrega imediata e se tal 

quantidade atende a demanda desta Administração. Portanto a aquisição deverá ser adquirida pela 

empresa que apresentou o menor valor para os itens, em atendimento ao principio da 

economicidade, desde que atendam as especificações técnicas. Cabe destacar que na proposta de 

preço a empresa menciona a forma de pagamento a vista, portanto deverá ser notificada e 

consultada para se manifestar quanto a forma de pagamento via Nota de Empenho. 

20 – Dando continuidade à análise processual, consta o Parecer Jurídico nº 695/2020 – 

NSAJ/SESMA, conclusivo que é juridicamente possível o processo de contratação produzir os 

efeitos jurídicos pretendidos, desde que observados o dispostos nos itens 17, 31, 32, 33 e 34 do 

referido parecer. 

21 – Vale destacar que não foram localizados nos autos documentos de regularidade fiscal 

e trabalhista, dentre elas a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Municipais, em obediência ao 

que dispõe o DECRETO Nº 95.571-PMB, 03 de fevereiro de 2020. Portanto, necessitam ser 

juntados nos autos: 

DECRETO Nº 95.571 - PMB, 03 DE FEVEREIRO DE 2020. 

“Art. 3º - Ficam estabelecidas as seguintes medidas administrativas para racionalização, 

controle orçamentário e financeiro das despesas classificadas no Grupo de Despesa 

“Outras Despesas Correntes”: 

(...) 

III – Condicionar o pagamento de credores à apresentação de todas as certidões 

negativas de débitos municipais (mobiliária e Imobiliária) estaduais e federais, se o for o 

caso, de quaisquer naturezas, ficando o Gestor responsável em cumprir essa obrigação;” 

 

22 – Vale registrar que o §3º do art. 4º da Lei nº 13.979/2020, incluído pela MP 926/2020, 

autoriza a contratação de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de 

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 
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menor preço não seja acolhida, devem ser analisadas as propostas subsequentes, cumprindo o 

procedimento acima descrito, até que seja identificada uma proposta que atenda aos requisitos 

necessários. A razão de escolha do contratado estará demonstrada pela sua classificação como 

melhor proposta e por atender aos requisitos técnico-jurídicos de habilitação, atendendo ao 

disposto no inciso II do parágrafo único do art. 26 da Lei nº 8.666/93. 

23 – 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 

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 HIDROXICLOROQUINA e 

AZITROMICINA, 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) Pela notificação da empresa para que se manifeste quanto ao quantitativo disponível para 

o fornecimento imediato, bem como aceitação da forma de pagamento mediante Nota de 

Empenho; 

b) Pela apresentação das certidões de regularidade fiscal e trabalhista atualizadas da empresa 

a ser contratada; 

c) Pela apresentação robusta da justificativa acerca da aquisição pro 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;  
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d) Para que o Fundo Municipal de Saúde se manifeste sobre a disponibilidade de dotação 

orçamentária para cobrir a despesa supracitada. 

e) Depois, de atendidos os itens anteriores, nos manifestamos pelo DEFERIMENTO da 

solicitação do requerente, quanto a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE HIDROXICLOROQUINA 

e AZITROMICINA, 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; 

f) Pela publicação da ratificação da autoridade superior, para condição de eficácia do ato, 

conforme disposto no art. 26, da Lei nº 8.666/93. 

g) 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, 20 de abril de 2020. 

ÉDER DE JESUS FERREIRA CARDOSO 

Coordenador do Núcleo de Controle Interno – NCI/SESMA 

 

EDER DE 
JESUS 
FERREIRA 
CARDOSO:82
236968272

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: 2020.04.20 11:17:19 -03'00'



 

                                                         
              

 
 

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO – NCI/SESMA/PMB 
 

Av. Gov. José Malcher, 2821 - Nazaré, Belém - PA, 66090-100 
E-mail: sesmagab@gmail.com 

Tel: (91) 3236-1608/98413-2741 
 

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 nos termos do inciso IV, do artigo 24 da lei nº 8.666 de 

1993: 

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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NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO – NCI/SESMA/PMB 
 

Av. Gov. José Malcher, 2821 - Nazaré, Belém - PA, 66090-100 
E-mail: sesmagab@gmail.com 

Tel: (91) 3236-1608/98413-2741 
 

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, 
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NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO – NCI/SESMA/PMB 
 

Av. Gov. José Malcher, 2821 - Nazaré, Belém - PA, 66090-100 
E-mail: sesmagab@gmail.com 

Tel: (91) 3236-1608/98413-2741 
 

“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, 20 de abril de 2020. 

 

 

ÉDER DE JESUS FERREIRA CARDOSO 

Coordenador do Núcleo de Controle Interno – NCI/SESMA 
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        DESPACHO 

 
Considerando a manifestação do NUPS REFERÊNCIA TÉCNICA DE 

MEDICAMENTOS quanto à necessidade de aquisição emergencial de medicamentos 
HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA para o enfrentamento a pandemia 
CORONAVÍRUS; 

 
Considerando, ainda, a manifestação do Controle Interno nº. 1045/2020; 
 
 Acolho o parecer jurídico nº. 695/2020-NSAJ/SESMA e, autorizo a dispensa de 

licitação, com fulcro no art. 24, IV, da Lei nº. 8.666/93, para aquisição emergencial de 
medicamentos, desde que atendidos os requisitos 17, 31, 32, 33 e 34 do parecer jurídico com 
vistas ao cumprimento do disposto na Lei nº. 13.979/2020 e as recomendações do NCI.   

 
Ao Setor de Contratos para as providências cabíveis quanto à confecção dos termos 

e demais atos necessários para inclusão do processo no portal do TCM/PA para posterior 
realização de empenho, observando-se as orientações do Núcleo de Assessoria Jurídica, bem 
como cadastramento das informações referente às contratações relacionadas ao combate ao 
Covid-19 na plataforma da Prefeitura Municipal de Belém (http://coronavirus.belem.pa.gov.br/). 

 
Belém, 20 de abril de 2020. 

 
 
 
 
 

Sérgio de Amorim Fiqueiredo 
Secretário Municipal de Saúde  
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Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

Fwd: Aquisição de Hidroxicloroquina e Azitromicina
1 mensagem

rt medicamentos <rt.medicamentos@gmail.com> 20 de abril de 2020 12:35
Para: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

Para conhecimento a cerca do processo de HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA.
Novos quantitativos calculados pelo Dr. Sena

Atenciosamente
Maria Pantoja
---------- Forwarded message ---------
De: Raimundo Sena <raimundosena13@gmail.com>
Date: qui., 16 de abr. de 2020 às 15:24
Subject: Re: Aquisição de Hidroxicloroquina e Azitromicina
To: rt medicamentos <rt.medicamentos@gmail.com>

Prezada Maria,

após conversa com o Secretário, e utilizando alguns parâmetros de outros países, decidimos pela aquisição conforme abaixo:

1- HIDROXICLOROQUINA 400 mg - 900.000
2- AZITROMICINA 500 mg - 750.000

Sena 

Em qui., 16 de abr. de 2020 às 10:51, rt medicamentos <rt.medicamentos@gmail.com> escreveu:
Prezado Dr Sena,

Considerando a finalização do processo de compra de Hidroxicloroquina e Azitromicina, gostaria que informasse, com base no protocolo que estçao desenvolvendo, se será necessário a contratação total dos
quantitativos estimados anteriormente para os dois medicamentos.

Azitromicina: 1.500.000
Hidroxicloroquina: 1.800.000

Atenciosamente,
Maria Pantoja
CRF 5254

Livre de vírus. www.avast.com.

mailto:raimundosena13@gmail.com
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Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

URGENTÍSSIMO - REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA - itens 01 e 02 - SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO
HIDROXICLOROQUINA 400MG E AZITROMICINA 500 COMPRIMIDO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID -19. - Processo Gdoc
9729/2020
7 mensagens

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 20 de abril de 2020 13:26
Para: aglaisemoraes@pmenos.com.br
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, SESMA <oficiosesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, controleinterno.sesma@gmail.com, rt medicamentos
<rt.medicamentos@gmail.com>, Fundo Municipal de Saúde - FMS/SESMA <fms.sesma@gmail.com>

 Prezados, boa tarde!

Considerando o recebimento, neste Núcleo de Contratos, do processo Gdoc 9729/2020 cujo objeto refere-se a solicitação de compra emergencial de medicamentos (Hidroxicloroquina e Azitromicina); 

Considerando que após manifestação do setor competente foi retificada a QUANTIDADE DE MEDICAMENTOS constantes do TERMO DE REFERÊNCIA;

Considerando os Termos do Parecer Jurídico e o Parecer do Núcleo de Controle Interno, e, por conseguinte a deliberação do Sr. Secretário;

FICA a empresa NOTIFICADA para no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceder com a RETIFICAÇÃO, e, por conseguinte, REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA, mantendo-se o valor unitário
constante da proposta para os itens 01 e 02, 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) e manifestação quanto a disponibilidade em estoque para entrega IMEDIATA, bem como se a empresa recebe através do pagamento após a emissão de nota de empenho.  

 
ITEM

 
DESCRIÇÃO

 
UNIDADE

 
QUANTIDADE
RETIFICADA

 
PREÇO

PROPOSTO

 
VALOR
TOTAL

 
 

01
 

 
Hidroxicloraquina
400 MG
 

 
Comprimidos

 
900.000

 
R$ 2,26

 
R$ 2.034.00,00

 
02
 

 
Azitromicina 500
MG

 
Comprimidos

 
750.000

 
R$ 3,53

 
R$

2.647.500,00
 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:
 

R$
4.681.500,00

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

PROPOSTA - PAGUE MENOS.pdf
216K

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 20 de abril de 2020 13:35
Para: rafaellasouza@pmenos.com.br

Prezada, 

Segue, necessitamos de uma resposta com URGÊNCIA!

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]

PROPOSTA - PAGUE MENOS.pdf
216K

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 20 de abril de 2020 13:11
Para: rafaellasouza@pmenos.com.br

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

---------- Forwarded message ---------
De: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>
Date: seg., 20 de abr. de 2020 às 13:26
Subject: URGENTÍSSIMO - REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA - itens 01 e 02 - SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO HIDROXICLOROQUINA 400MG E AZITROMICINA 500
COMPRIMIDO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID -19. - Processo Gdoc 9729/2020
To: <aglaisemoraes@pmenos.com.br>
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, SESMA <oficiosesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, <controleinterno.sesma@gmail.com>, rt medicamentos
<rt.medicamentos@gmail.com>, Fundo Municipal de Saúde - FMS/SESMA <fms.sesma@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PROPOSTA - PAGUE MENOS.pdf
216K

Rafaella Souza <rafaellasouza@pmenos.com.br> 20 de abril de 2020 13:26
Para: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

Boa tarde!
 
Nós não termos como a Aglaise já aviar respondido no e-mail para voces.
 
Mas vou dar o telefone da loja é o e-mail de umas das nossas lojas pra voces entrar em contato.
 
loja 93 (DOCA)
TEFEFONE: 3219-5610/98114-8608
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 20 de abril de 2020 13:29
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mailto:contratos.sesma@gmail.com
mailto:contratos.sesma2@gmail.com
mailto:aglaisemoraes@pmenos.com.br
mailto:dgsesma@gmail.com
mailto:oficiosesma@gmail.com
mailto:assessoriasesma@gmail.com
mailto:controleinterno.sesma@gmail.com
mailto:rt.medicamentos@gmail.com
mailto:fms.sesma@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=1719861b0a5ccc91&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k98oyoxr0&safe=1&zw


Para: Rafaella Souza <rafaellasouza@pmenos.com.br>

Boa tarde,

Rafaella, tentamos entrar contato com os telefones que vocês nos enviou, porém não nos atenderam, há alguma outra forma de contato?

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]

Rafaella Souza <rafaellasouza@pmenos.com.br> 20 de abril de 2020 13:45
Para: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

TEM O DA GERENTE SUIANE 98424-1551
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Rafaella Souza <rafaellasouza@pmenos.com.br> 20 de abril de 2020 15:28
Para: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

no momento não termos os medicamentos que voces estão solicitando.
 

Rafaella Souza
Auxiliar de Escritorio - Pará
(91) 3219 1112 / (91) 3219 3905
rafaellasouza@pmenos.com.br
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

mailto:contratos.sesma@gmail.com
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Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

URGENTÍSSIMO - REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA - itens 01 e 02 - SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO
HIDROXICLOROQUINA 400MG E AZITROMICINA 500 COMPRIMIDO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID -19. - Processo Gdoc
9729/2020
1 mensagem

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 20 de abril de 2020 16:09
Para: DRM HOSPITALAR COMPRAS <compras.drm@hotmail.com>
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, SESMA <oficiosesma@gmail.com>, controleinterno.sesma@gmail.com, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, rt medicamentos
<rt.medicamentos@gmail.com>

Prezados, boa tarde!

Considerando o recebimento, neste Núcleo de Contratos, do processo Gdoc 9729/2020 cujo objeto refere-se a solicitação de compra emergencial de medicamentos (Hidroxicloroquina e Azitromicina); 

Considerando que após manifestação do setor competente foi retificada a QUANTIDADE DE MEDICAMENTOS constantes do TERMO DE REFERÊNCIA;

Considerando os Termos do Parecer Jurídico e o Parecer do Núcleo de Controle Interno, e, por conseguinte a deliberação do Sr. Secretário;

FICA a empresa NOTIFICADA em até prazo de 24 (vinte e quatro) horas, manifestar interesse quanto a REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA e NEGOCIAÇÃO DOS VALORES INICIALMENTE
PROPOSTOS para os itens 01 e 02, a fim de que seja encaminhado à este Núcleo de Contratos, juntamente com a proposta revalidada, as certidões de regularidade fiscal da empresa (SICAF E CNDT) e
manifestação quanto a disponibilidade em estoque para entrega IMEDIATA, bem como se a empresa recebe através do pagamento após a emissão de nota de empenho.  

 
ITEM

 
DESCRIÇÃO

 
UNIDADE

 
QUANTIDADE
RETIFICADA

 
PREÇO

PROPOSTO

 
VALOR
TOTAL

 
 

01
 

 
Hidroxicloraquina
400 MG
 

 
Comprimidos

 
900.000

 
R$ 10,00

 
R$ 9.000.000,00

 
R$ 2,26

 
R$ 2.034.00,00

1º colocado
 

02
 

 
Azitromicina 500
MG

 
Comprimidos

 
750.000

 
R$ 10,00

 
R$ 7.500.000,00

 
R$ 3,53

 
R$ 2.647.500,00

1º colocado
 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 2º COLOCADO
 

R$
16.500.000,00

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

PROPOSTA - DRM.pdf
126K

mailto:contratos.sesma@gmail.com
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CERTIDÃO 

 

 Certifico, para os devidos fins, que este Núcleo de Contratos recepcionou os 

autos virtuais do processo Gdoc 9729/2020, e, ato contínuo procedeu com a revalidação 

da proposta da empresa PAGUE MENOS, bem como buscou-se a  manifestação da 

empresa quanto o quantitativo existente em estoque para a entrega, entretanto, em 

resposta ao nosso e-mail, a empresa informou que não dispõe mais dos medicamentos 

para os quais apresentou proposta de preços, conforme e-mail anexos. 

 

  

Certifico, ainda, que tentou-se buscar uma negociação de preços junto a empresa 

DRM HOSPITALAR, bem como buscou-se a  manifestação da empresa quanto o 

quantitativo existente em estoque para a entrega, entretanto, ainda não obtivemos 

retorno para o referido questionamento, conforme e-mail anexo.  

 

 

Belém/PA, 20 de abril de 2020. 

 

 

 

Andréa Oliveira 

Coordenadora do Núcleo de Contratos da SESMA - em exercício 

 

 

ANDREA 
OLIVEIR
A DA 
SILVA

Assinado de 
forma digital 
por ANDREA 
OLIVEIRA DA 
SILVA 
Dados: 
2020.04.20 
16:35:16 -03'00'



 

 
 
 
 
 
 
 
 

A SEGEP;  

 

 De ordem da Diretora Geral encaminho os autos para ciência e providências 

quanto a realização de nova pesquisa mercadológica. 

 

 

Belém/PA, 20 de abril de 2020. 

 

 

 

Andréa Oliveira 

Coordenadora do Núcleo de Contratos da SESMA - em exercício 

 

 

ANDREA 
OLIVEIR
A DA 
SILVA

Assinado de 
forma digital por 
ANDREA 
OLIVEIRA DA 
SILVA 
Dados: 
2020.04.20 
16:39:47 -03'00'
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O trânsito na BR-316 nesta 
terça-feira (21), feriado 
de Tiradentes, foi tran-

quilo durante todo o dia nos 
dois sentidos da via, segundo o 
Departamento de Trânsito do 
Pará (Detran), que � scaliza até 
o km 18, e a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), que tem a res-
ponsabilidade dos quilômetros 
seguintes.

De acordo com o diretor 
técnico operacional 
do Detran no Pará, 
José Bento Gouveia, 
o volume de carros 
estava em nível A, ou 
seja, faixas com 20% 
de sua capacidade total. “As 
duas faixas juntas têm capa-
cidade de 1.600 veículos por 
hora. Estamos com 20%, ou 
seja, em média 300 veículos 
por hora na BR-316”, informou 
o diretor.

A expectativa era que no 

� m do dia o  � uxo se intensi-
� casse, mas isso não ocorreu. 
“Está tudo tranquilo. O movi-
mento não tem mais altera-
ção. Pode ser que amanhã de 
manhã mude. Mas quando a 
gente colocou a barreira, mui-
tos voltaram. Os poucos que 
saíram desistiram porque tem 
vários níveis de restrições em 
Mosqueiro, Maracanã, Sali-
nas, Capanema. Não foram 

tantas pessoas que sa-
íram. Mas teve muito 
movimento de cargas 
e alguns que são mo-
radores de outras lo-
calidades”, a� rmou o 

diretor do Detran. 
A � scalização ocorre 

em  cumprimento ao decreto 
n°609, do Governo do Estado 
do Pará, que restringiu a saída 
intermunicipal de pessoas por 
meio rodoviário e hidroviário 
no período de 17 a 22 de abril. 

O objetivo é evitar aglomera-
ções de pessoas em municí-
pios do interior e contribuir 
para o isolamento em preven-

ção à covid-19. 
De acordo com o Detran, 

congestionamentos e aciden-
tes não foram registrados no 

perímetro.  Segundo a PRF, 
a partir do km 18, o trânsito 
também foi tranquilo durante 
toda a manhã e tarde. 

População fi ca em casa
BARREIRAS IMPEDEM “ESCAPADA” AOS BALNEÁRIOS E GARANTE TRÂNSITO TRANQUILO NA BR-316 POR TODO O DIA

FERIADO 

  Decreto estadual limitando o acesso intermunicipal e interestadual foi respeitado e estradas ficaram tranquilas
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De acordo com o diretor nas, Capanema. Não foram 

Equipes do IV Distrito Na-
val/Marinha do Brasil � ze-
ram a descontaminação das 
instalações da sede da Fun-
dação ParáPaz, no bairro do 
Marco. Vinte e cinco homens 
atuaram na ação, iniciada às 

ParáPaz passa por higienização
Seguindo as medidas de 

enfrentamento ao novo coro-
navírus implementadas pelo 
governo do Pará, a Justiça 
Federal determinou, na últi-
ma segunda-feira (20), que a 
União e a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
devem instalar barreiras de 
controle sanitário nos aero-
portos de todo o Estado. O ob-
jetivo é avaliar e monitorar os 
passageiros que desembarca-
rem. O governo do Pará, autor 

Barreiras sanitárias em aeroportos
14 horas e concluída por vol-
ta das 16 horas, como parte 
dos serviços do Comando 
Conjunto Norte (CCJN) de 
prevenção e combate ao novo 
coronavírus.

O serviço abrangeu salas, 
banheiros e corredores do 
prédio-sede na avenida João 
Paulo II. 

Nesta quarta-feira (22), a 
partir das 14 horas, o CCJN 
atuará no Batalhão de Cães da 
Polícia Militar do Pará.

A Justiça Federal negou o 
pedido do governo do Esta-
do para suspender os voos do 
Amazonas para o Pará, que 
passam a ser operados nesta 
quarta-feira (22) pela empresa 
Azul Linhas Aéreas. A negati-
va teve o argumento de que “a 
liberdade de locomoção não 
pode ser fulminada”.

Os números o� ciais de con-
taminados no Amazonas já su-
peram os 2.100, destacou a 2ª 
Vara, e os mortos em decorrên-
cia da pandemia já superam os 
900. “Esses dados por si só são 
deveras alarmantes”, disse o 
órgão, que avalia ser perigoso 
permitir o deslocamento inte-
restadual. 

Até o fechamento da edição, 
o governo do Estado e a Azul 
Linhas Aéreas não haviam se 
pronunciado.

Voos entre AM 
e Pará serão 
retomados hoje

da ação, e as duas rés recorre-
ram da decisão, mas os recur-
sos ainda não foram julgados.

Em sua decisão, a juíza fe-
deral Hind Ghassan Kayath 
destacou que, como não há 
notícias de que esses procedi-
mentos preventivos estejam 
sendo adotadas pela Anvisa, 
� ca assegurado ao Estado do 
Pará assumir essa função e re-
alizar o controle sanitário caso 
o governo federal se isente, ou 
mesmo em caráter de comple-
mentação.

Em nota, a Anvisa infor-
mou que segue as orientações 
da Organização Mundial da 
Saúde, internalizada no Brasil 
pelo Ministério da Saúde. 

Já a Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária 
esclarece que os aeroportos 
do Pará seguem operando e 
que trabalha em consonância 
com as determinações do MS, 
Anvisa e órgãos estaduais e 
municipais.



9DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO DE BELÉM

SEGUNDA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020

R E S O L V E :
Art. 1º. Instituir a Comissão técnica para realizar a avaliação das propostas 

inscritas, de acordo com os critérios exigidos nos editais de Chamamento Público nº 
09/2020-SESMA.

Art. 2º. Designar para compor a referida comissão os servidores abaixo relacionados, 
sob a presidência do primeiro:

1- VANESSA HELANE MACEDO DE OLIVEIRA, Assessor Superior, enfermeira, 
Matrícula n º 0405170-020 - Presidenta;

2- IZABELA VIEIRA DE OLIVEIRA BELÉM, Assessor Superior, advogada, 
matrícula nº 0396176-020 - Titular;

3- SANDRA WILMA CAMPOS SILVA, assessor superior, enfermeira matrícula 
nº 265942-020 – Titular;

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data da assinatura.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Belém, 17 de abril de 2020. 

Sérgio de Amorim Figueiredo
Secretária Municipal de Saúde de Belém

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM, no exercício de suas 
atribuições legais, e

Considerando que em 11 de março de 2020, devido ao aumento na disseminação 
global do novo Coronavírus (SARS-CoV-2), foi decretada Pandemia de COVID-19 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS);

Considerando os afastamentos de servidores decorrentes do art. 5º. do Decreto 
Municipal nº 95.955, de 18 de março de 2020, que declara situação de emergência no 
âmbito do Município de Belém para enfrentamento preventivo da pandemia de corona-
vírus declarada pela Organização Mundial de Saúde – OMS e dá outras providências.

Considerando o Decreto Municipal nº 95.968/2020, de 23 de março de 2020, que 
declara situação de calamidade pública no Município de Belém, em razão da pandemia 
de COVID-19 (Coronavírus);

Torna público, a quem possa interessar, o presente chamamento, visando a 
contratação temporária de caráter emergencial de profissionais de saúde nas funções 
de FARMACÊUTICO (01 VAGA), FISIOTERAPEUTA (06 VAGAS), ENFERMEIRO 
(30 VAGAS), TÉCNICO EM ENFERMAGEM (64 VAGAS), ASSISTENTE SOCIAL 
(04 VAGAS), ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO (19 VAGAS), PSICÓLOGO 
(03 VAGAS). Serão inicialmente 127 (cento e vinte e sete) vagas, podendo ser ampliadas 
em caso de novos afastamentos de servidores.

O contrato terá seis meses de duração e os profissionais irão atender complementar 
ou suplementar as necessidades da Rede de Urgência da Secretaria Municipal de Saúde 
de Belém – SESMA, no enfrentamento a pandemia de CORONAVIRUS.

As inscrições estão abertas e ficam disponíveis durante a situação de calamidade 
pública decretada pelo Município, por meio do recebimento de currículos através do 
e-mail contratosdgrts@gmail.com

A avalição será curricular e será utilização como critérios para avaliação experiência 
em serviços de urgência e emergência. Em caso de empate, será utilizado como critério 
o maior tempo de formação.

Belém, 17 de abril de 2020.

Sérgio de Amorim Figueiredo
Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA
Nº 09/2020-SESMA

O Secretário Municipal de Saúde no uso de suas atribuições retifica o Edital de 
Chamada Pública acima mencionado em seu Preâmbulo e no item 1.1.

Onde se lê: “RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA”
Leia-se: “RESIDENTES NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA”
Belém, 17 de abril de 2020.

SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

AVISO DE PRORROGAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO – COMPRA 
EMERGENCIAL

A Secretaria Municipal de Saúde, considerando a insuficiência de propostas 
recebidas na pesquisa de mercado, informa a prorrogação do prazo para recebimento 
de propostas por empresas interessadas, via contratação direta (emergencial), para os 
seguintes processos: Processo n° 9889 / 2020 – SESMA, os seguintes medicamentos: 
HEPARINA (Dosagem 5000 UI/ML, Frasco de 5ml, solução injetável), NOREPI-
NEFRINA (2mg/ml solução injetável 4ml) E IOXITAMALATO DE MEGLUMINA 
(300mg/ml de 50 ml); Processo n° 9640 / 2020 – SESMA para aquisição AQUISIÇÃO 
EMERGENCIAL PARA AS UPAS E HOSPITAIS DE INSUMOS E REAGENTES 
DE GASOMETRIA, com os seguintes itens: Solução Rinse 600ml, Solução Limpeza 
175ml, Solução de calibração 1200ml, Solução de Calibração 2 de 200ml, Papel 
Termosensível (984-70) e Solução Removedora de Proteína, Radiometer S5362 (943-906) 
DE 100ml.

Prazo para apresentação das propostas foi prorrogado até o dia 22/04/2020. Prazo 
de entrega dos itens para o Processo 9889/2020: 02(dois) dias úteis e para o Processo 
9640/2020: Imediata. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido 
no site da Prefeitura (Contratações – COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: 
cotacaosegep@gmail.com.

Belém, 20 de abril de 2020.

Sérgio de Amorim Figueiredo
Secretária Municipal de Saúde de Belém

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – COMPRA EMERGENCIAL
(REPUPLICAÇÃO)

A Secretaria Municipal de Saúde convoca as empresas interessadas em fornecer, 
via contratação direta (emergencial), os seguintes medicamentos: Hidroxicloroqina e 
Azitromicina. Prazo para apresentação das propostas a partir do dia 21/04/2020. Prazo 
de entrega dos produtos: 02(dois) dias úteis. Instrumento complementar a esta convocação 
poderá ser obtido no site da Prefeitura (Contratações – COVID) e solicitado através do 
endereço eletrônico: cotacaosegep@gmail.com.

Belém, 20 de abril de 2020.

Sérgio de Amorim Figueiredo
Secretária Municipal de Saúde de Belém

CONTRATO Nº 159/2020- SESMA

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 
– SESMA

CONTRATADO: SAUDE LAB BELEM, SERVICOS LABORATORIAIS 
LTDA EPP (RONNIE E SILVIA)

CNPJ: 05.079.272/0001-42
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: São aplicáveis à execução do credenciamento e, 

especialmente, aos casos omissos a Lei federal 8.666/93, 
a Lei federal 8.080/90, a Lei federal 8.142/90, Lei Federal 
6.437/1977, a lei municipal 7.682/1994, Lei Municipal 
7.678/1993, Lei Municipal 7.055/1977, sem prejuízo 
das demais normas e regulamentos vigentes no território 
brasileiro, atos normativos vigentes das agências regu-
ladoras e dos órgãos de controle, previstas no edital, no 
contrato, e que venham a incidir sobre a prestação dos 
serviços objeto deste ajuste.

OBJETO: “A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, 
PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE RESUL-
TADOS/LAUDOS DE EXAMES DE ANALISES CLÍ-
NICAS E PATOLÓGIA CLÍNICA LABORATORIAIS 
PARA A REDE DE SAÚDE AMBULATORIAL DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE BELÉM-SESMA” 

VALOR: R$: 31.900,00 (Trinta e um mil e novecentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 Funcional Programática: 2.09.22.10.302.0001
 Atividade: 2003
 Fonte de Recurso: 1214010100
 Elemento de Despesa: 33.90.39
 Funcional Programática: 2.09.22.10.302.0001
 Atividade: 2003
 Fonte de Recurso: 1214010100
 Elemento de Despesa: 33.90.39
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
ASSINAM: SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA – contratante e 
NAIRA VILANIR RODRIGUES DE CARVALHO - 
SAUDE LAB BELEM, SERVICOS LABORATORIAIS 
LTDA EPP (RONNIE E SILVIA) – contratado.

DATA: 01 de abril de 2020.

CONTRATO Nº 180/2020- SESMA

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 
– SESMA

CONTRATADO: JJ COMERCIO DE MATERIAIS, PRODUTOS E 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

CNPJ: 84.458.678/0001-02
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato será regido pelo disposto na Leis 

Federais n°s 8.666/93 e 10.520/02; Decretos Federais n°s 
5.450/05, 7.892/13, e 8.538/15; Lei Municipal nº 9.209-
A/16; Decretos Municipais n°s 47.429/05, 48.804A/05, 
49.191/05,75.004/13 e 80.456/14 e demais legislações 
aplicáveis ao assunto.

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE (04) QUATRO UNIDADES DE 
CONSULTÓRIO PORTÁTIL ELÉTRICO”

VALOR: R$: 70.020,00 (setenta mil e vinte reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 Funcional Programática: 2.09.22.10.301.0001-2004
 Fonte de Recurso: 1211010100
 Elemento de Despesa: 44.90.52
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
ASSINAM: SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA – contratante e 
THAYNÁ BENOLIEL OLIVEIRA DE MORAES - JJ 
COMERCIO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUI-
PAMENTOS HOSPITALARES – contratado.

DATA: 16 de abril de 2020.

Ano LXI - Nº 13.978
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2020 - CMSDA
Pregão Presencial n° 001/2020
OBJETO: contratação de empresa para aquisição gasolina comum, óleo lubrificante,
filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de ar, para atender a câmara municipal no
ano de 2020.
CONTRATO Nº: 003/2020 - CMSDA
CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA CNPJ:
84.139.617/0001-82
CONTRATADA: AUTO POSTO MADRY E COMERCIO LIMITADA - EPP, CNPJ:
23.887.208/0001-70.
VALOR: R$ 297.072,00 (duzentos noventa e sete mil e setenta e dois reais).
VIGÊNCIA: 17/02/2020 à 31/12/2020

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2020 - CMSDA
Pregão Presencial n° 002/2019
OBJETO: Aquisição de material de expediente, higiene e Limpeza para atender a
Câmara Mun. de São Domingos do Araguaia.
CONTRATO Nº: 004/2019 - CMSDA
CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA CNPJ:
84.139.617/0001-82
CONTRATADA: SUPERMERCADO SANTA LUCIA - ME - CNPJ: 10.717.373/0001-31.
VALOR: R$ 101.241,00 (cento e um mil, duzentos e quarenta e um reais).
VIGENCIA: 17/02/2020 a 31/12/2020

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

TERMO ADITIVO: TERCEIRO
CONTRATO N.º: 004/2017
PARTES: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA e o Prestador de
Serviços: ALEXANDRE ALBERTO LIMA KAVALERSKI
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação da vigência do Contrato inicial, conforme artigo 57,
Inciso II da Lei 8.666/93.
VALOR MENSAL DO ADITIVO: R$ ) 1.500,00 (mil quinhentos reais)
DATA DA ASSINATURA: 06 de janeiro de 2020.
VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 06/01/2020 a 31/12/2020.
DOTAÇÃO Câmara Municipal de São Domingos do Araguaia - PA 01.031.0001.2-
061......Manutenção da Câmara Municipal 3.3.90.36..00..... Outros Serviços de Terceiros-
Pessoa Física
LICITAÇÃO: Carta Convite nº 001/2017.
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Presidente da Câmara Municipal de São Domingos do
Araguaia Fabio Henrique Fernandes Nogueira.
FORO: Da cidade de São Domingos do Araguaia, Estado do Pará.
CPF DO CONTRATADO: 800.337.411-15
ENDEREÇO DO CONTRATADO E CEP Rua Por do Sol, nº 132, Residencial Araguaia, na
cidade de Araguatins/TO.

TERMO ADITIVO: TERCEIRO
CONTRATO N.º: 002/2017
PARTES: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA e a empresa ETICCAM
- PROCESSAMENTO DE DADOS CNPJ nº 38.135.711/0001-46
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação da vigência do Contrato inicial, conforme artigo 57,
Inciso II da Lei 8.666/93.
VALOR MENSAL DO ADITIVO: R$ 2.000,00 (dois mil reais)
DATA DAASSINATURA: 06 de janeiro de 2020.
VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 06/01/2020 a 31/12/2020.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.031.0001.2.061......Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39..00............... Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica LICITAÇÃO: Pregão
Presencial nº 001/2017.
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Presidente da Câmara Municipal de São Domingos do
Araguaia Fabio Henrique Fernandes Nogueira.
FORO: Da cidade de São Domingos do Araguaia, Estado do Pará.
CNPJ DO CONTRATADO: 38.135.711/0001-46
ENDEREÇO DO CONTRATADO E CEP Rua Por do Sol, nº 132, Residencial Araguaia, na
cidade de Araguatins/TO.

AVISOS DE INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de São Domingos do Araguaia - PA, no
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de
acordo com o que determina o art. 26 da Lei 8.666/93, e considerando o que costa
do processo administrativo que trata da contratação da empresa: SILVA & CREMONTTI
S/S ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 13.618.579/0001-00, vem RATIFICAR a declaração
de inexigibilidade de Licitação para a contratação da referida empresa, determinando
que proceda a publicação do devido extrato. Ratificado 17/01/2020

O Presidente da Câmara Municipal de São Domingos do Araguaia, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com
o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do
processo administrativo que trata da contratação da empresa ETICCAM -
PROCESSAMENTO DE DADOS - CNPJ: 38.135.711/0001-46, vem RATIFICAR a declaração
de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida empresa, determinando
que se proceda a publicação do devido extrato. Ratificado 17/01/2020.

FABIO HENRIQUE FERNANDES NOGUEIRA

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Domingos declara que
nos termos da Lei 8.666/93 Adjudicou e Homologou o processo licitatório Pregão
Presencial 001/2020-CMSDA cujo objeto contratação de empresa para aquisição
gasolina comum, óleo lubrificante, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de ar, para
atender a câmara municipal no ano de 2020, foi Habilitada a empresa POSTO MADRY
COMERCIO DE COMBUSTIVEL LIMITADA - EPP e a Proposta Vencedora com os valores
total de R$ 297.072,00 (duzentos noventa e sete mil e setenta e dois reais).)
homologado dia 23/01/2020

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Domingos declara que
nos termos da Lei 8.666/93 Adjudicou e Homologou o processo licitatório Pregão
Presencial 02/2019-CMSDA cujo objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA, NO ANO DE 2019, foi Habilitada
a empresa SUPERMERCADO SANTA LUCIA - ME e a Proposta Vencedora com os valores
total de R$ 101.241,00 (cento e um mil, duzentos e quarenta e um reais) homologado
dia 05/02/2020

FABIO HENRIQUE FERNANDES NOGUEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
R E T I F I C AÇ ÃO

Na publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico 014/2020, circulado
no D.O.U seção 3 pág. 143 e Jornal Diário do Pará, caderno economia pág. B14 em
16/04/2020 e DOE/PA pág. 74 em 17/04/2020. ONDE SE LÊ: Sessão Pública: 28/04/2020, às
09:00h. LEIA-SE: Sessão Pública: dia 07/05/2020, às 09:00h.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 2/2019-002. Contrato Administrativo Nº 20190186 - PMA,
Tomada de Preço nº 2/2019-002. Contratante: Prefeitura Municipal de Alenquer
Contratada: F. Minhoz Da Costa Eireli. Objeto: Alteração da Cláusula IV - da Prorrogação de
Prazos. Fundamento Legal: Lei no 8.666/93 e suas alterações. Assinatura: 27.03.2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO
EXTRATO DE TERMO ADTIVO

Espécie: 1º TERMO ADITIVO DOS CONTRATOS DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 003/2018 -
CPL/PMB/ADM. Abaixo relacionados. Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA
COMUM, ÓLEO diesel comum e óleo diesel s10), destinados a Prefeitura Municipal de Baião,
suas Secretarias e os Fundos Municipais de Educação, Saúde, Assistência Social e Meio
Ambiente. Aditar o contrato, amparado pelo § 1º do Artigo 65 da Lei 8.666/93 que permite o
acréscimo em até 25% os contratos originais ficando o acréscimo de 25%, com vigência de
20/04/2010 até 31/12/2020. Contratante: Município de Baião/PA - CNPJ: 05.425.871/0001-70.
Contratada: F. C. Braga Trade LTDA - ME - CNPJ: 04.598.071/0001-99. Contrato nº 003.6/2018-
CPL/PMB/ADM. Valor: R$ 1.151.000,00; valor do aditivo de 25% R$ 287.750,00; ficando o
contrato original no valor do contrato R$ 1.438.750,00. Contratante: Fundo Municipal de
Educação - Baião- CNPJ: 17.545.720/0001-35. Contratada: F. C. BRAGA TRADE LTDA - ME - CNPJ:
04.598.071/0001-99. Contrato nº 003.7/2018-CPL/PMB/ADM/SEMED. Valor: R$ 813.600,00;
valor do aditivo de 25% R$ 203.400,00; ficando o contrato original no valor do contrato R$
1.017.000,00. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social CNPJ: 17.545.751/0001-96.
Contratada: F. C. Braga Trade LTDA - ME - CNPJ: 04.598.071/0001-99. Contrato nº 003.8/2018-
CPL/PMB/ADM/ASSIST. SOCIAL. Valor: R$ 124.100,00; valor do aditivo de 25% R$ 31.025,00;
ficando o contrato original no valor do contrato R$ 155.125,00. Contratante: Fundo Municipal
de Saúde - CNPJ: 17.545.698/0001-23. Contratada: F. C. Braga Trade LTDA - ME - CNPJ:
04.598.071/0001-99. Contrato nº 003.9/2018-CPL/PMB/ADM/SAÚDE. Valor: R$ 728.300,00;
valor do aditivo de 25% R$ 182.525,00; ficando o contrato original no valor do contrato R$
912.625,00. Contratante: Fundo Municipal de Meio Ambiente - CNPJ: 24.009.724/0001-64.
Contratada: F. C. Braga Trade LTDA - ME - CNPJ: 04.598.071/0001-99. Contrato nº 003.10/2018-
CPL/PMB/ADM/FMMAB. Valor: R$ 71.100,00; valor do aditivo de 25% R$ 17.775,00; ficando o
contrato original no valor do contrato R$ 88.875,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2020-PMB.
O Secretário Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Bannach - PA, Sr.

José de Fatimo dos Santos, portador do CPF: 005.576.711-75, no uso de suas atribuições
legais, resolve ratificar a Dispensa de Licitação nº001/2020, cujo objeto é a Prestação de
serviços (mão de obras e reposição de peças) de concessionaria autorizada para conserto
de veículo ainda em garantia, a saber: (L200 Triton Sport Gl 2.4 D 4x4, chassis:
93XLJKL1TKCJ18370, cor Branca Alpino, ano 2018/2019), da Secretaria Municipal de Saúde
do Município de Bannach - PA. FUNDAMENTO LEGAL: artigo 24, inciso XVII, da Lei Federal
nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE BANNACH - PA, CNPJ: 11.381.413/0001-80. CONTRATADA: MARCOVEL VEICULOS
COMERCIO LTDA, CNPJ: 06.949.667/0001-11. Representante Legal da Contratante: José de
Fatimo dos Santos, CPF: 005.576.711-75. DA CONTRATADA: Marcos Borges de Araújo, CPF:
560.796.566-04. VALOR: R$ 11.750,00 (onze mil setecentos e cinquenta reais). Recurso
orçamentario: Recursos próprios, 22/04/2020.

JOSÉ DE FATIMO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A Secretaria Municipal de Saúde convoca as empresas interessadas em
fornecer, via contratação direta (emergencial), os seguintes medicamentos:
Hidroxicloroqina e Azitromicina. Prazo para apresentação das propostas a partir do dia
21/04/2020. Prazo de entrega dos produtos: 02(dois) dias úteis. Instrumento
complementar a esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura (Contratações -
COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: cotacaosegep@gmail.com.

Belém/PA, 20 de abril de 2020.
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO

Secretária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A Secretaria Municipal de Saneamento convoca as empresas interessadas em
fornecer, via contratação direta (emergencial), os seguintes insumos: Luva de algodão
pigmentada com PVC, Capa para chuva impermeável, Máscara facial caseira, Conjunto
Camisa e calça com faixas luminosas, Óculos de segurança incolor e Boné tipo legionário. A
apresentação das propostas serão a partir da data de hoje, com previsão de conclusão em
2 (dois) dias úteis. Prazo de entrega dos produtos: em até 2 (dois) dias úteis. Instrumento
complementar a esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura (Contratações -
COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: cotacaosegep@gmail.com.

Belém, 22 de Abril de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO CHAVES DAS MERCES

Secretário

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 44/2020-SESMA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM através do órgão interessado a SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA, por intermédio do Pregoeiro designado pelo Decreto Municipal
nº 96.052/2020-PMB, torna público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no
dia 07/05/2020 às 09h00 (Horário de Brasília/DF) - Tipo Menor Preço por Item.
OBJETO: Registro de Preços, para futura e eventual "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS
III", objetivando abastecer os Estabelecimentos de Saúde da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DE BELÉM - SESMA pelo período de 12 meses, de acordo com as condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos.
LOCAL: A abertura da sessão pública será efetuada no site: www.comprasnet.gov.br
O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo site/portal da Prefeitura
Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao

Belém/PA, 22 de abril de 2020.
JOSÉ GUEDES DA COSTA JÚNIOR

P r e g o e i r o / CG L / P M B
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C.N.P.J: 

43.575.877/00

01-13 

FARMADELIVE

RY CNPJ: 

64.963.044/0001-

08

1 HIDROXICLOROQUINA 400MG COMP 500.000  R$          1,09  R$          1,17  R$          1,15  R$          1,31  R$          1,36  R$             2,90  R$             5,83  R$          2,24  R$          1,93  R$             2,40 

2 AZITROMICINA 500 MG COMP 400.000  R$          0,65  R$          0,90  R$          0,73  R$          0,64  R$          0,53  R$             7,00  R$             8,99  R$          8,62  R$        12,93  R$             8,62 

Adriana Brum

CGL/SEGEP/PMB

OBS: O PRESENTE MAPA CONTÉM TODOS OS PREÇOS COLETADOS NA PESQUISA DE 

MERCADO PARA OS ITENS 1 e 2.

MAPA  COMPARATIVO COMPLETO  SEM ANÁLISE DE PREÇOS 9729 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD

INTERNETBANCO  DE PREÇOS EMPRESASPAINEL DE PREÇOS

ADRIANA LEAL 
BRUM:0045494
9243

Assinado de forma digital por ADRIANA 
LEAL BRUM:00454949243 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=AR IOE 
PARA, cn=ADRIANA LEAL 
BRUM:00454949243 
Dados: 2020.05.05 17:38:50 -03'00'
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UASG: 154035

RET FARMA 

CNPJ: 

12.313.826/000

1-90

PLANATUS 

FARMACIA DE 

MANIPULAÇÃO 

CNPJ: 

05.207.715/0001-

33

FORTMED 

COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTO

S LTDA - ME

CNPJ: 

05.556.788/0001-

30

MC 

COMERCIO 

(PHARMAPEL

E) CNPJ: 

06.277.082/00

01-00

Ultrafarma 

Saúde 

EIRELI - 

CNPJ: 

02.543.945/0

006-90 |

 Drogaria 

Nova 

Esperança 

C.N.P.J: 

43.575.877/0

001-13 

FARMADELI

VERY CNPJ: 

64.963.044/0

001-08

1 HIDROXICLOROQUINA 400MG COMP 500.000  R$        1,09  R$        1,17  R$        1,15  R$        1,31  R$        1,36  R$               2,90  R$        2,24  R$        1,93  R$        2,40 1,73R$           865.000,00R$          

2 AZITROMICINA 500 MG COMP 400.000  R$             7,00  R$               8,99  R$        8,62  R$        8,62 8,31R$           3.324.000,00R$       

Adriana Brum

CGL/SEGEP/PMB

4.189.000,00R$                                

PREÇO 

MÉDIO POR 

ITEM

TOTAL POR ITEM

OBS: OS PREÇOS EXCESSIVAMENTE ELEVADOS OU INEXEQUÍVEIS FORAM 

EXCLUIDOS DO MAPA, CONFORME ESTABELE A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº5/2014 -

SLTI/MPOG E SUAS ALTERAÇÕES

MAPA  COMPARATIVO COMPLETO  COM ANÁLISE DE PREÇOS - 9729 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD

INTERNETBANCO  DE PREÇOS PAINEL DE PREÇOS EMPRESAS



05/05/2020

VL. UNIT VL TOTAL VL. UNIT VL TOTAL VL. UNIT VL TOTAL VL. UNIT VL TOTAL

1 HIDROXICLOROQUINA 400MG COMP 500.000  R$       2,90  R$          1.450.000,00  R$       5,83  R$          2.915.000,00 

2 AZITROMICINA 500 MG COMP 400.000  R$       7,00  R$         2.800.000,00  R$       8,99  R$          3.596.000,00 

Adriana Brum

CGL/SEGEP/PMB

MAPA  COMPARATIVO COMPLETO  COM ANÁLISE DE PREÇOS -  9729 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA

OBS: O PRESENTE MAPA CONTÉM TODOS OS PREÇOS COLETADOS NA 

PESQUISA DE MERCADO JUNTO A EMPRESAS PARA OS ITENS 1 e 2 COM 

DESTAQUE DO MENOR PREÇO POR EMPRESA SEM CONSIDERAR A 

ANÁLISE TECNA E DILIGÊNCIAS. 

EMPRESAS

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD RET FARMA CNPJ: 

12.313.826/0001-90

PLANATUS FARMACIA DE 

MANIPULAÇÃO CNPJ: 

05.207.715/0001-33

FORTMED COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS LTDA - ME

CNPJ: 05.556.788/0001-30

MC COMERCIO (PHARMAPELE) 

CNPJ: 06.277.082/0001-00



 

 

 

FOLHA DE INSTRUÇÃO 

PROTOCOLO      
N° 9729/2020 

SESMA 

FOLHA N° 

 

A Diretoria de Análises e Cotações/CGL 

  

Certificamos que recebemos orientação para nova realização da pesquisa 

mercadológica no dia 20/04/2020. 

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

público” (Chamamento nº 04/2020 - SESMA, constante no site da Prefeitura), procedemos à 

pesquisa de mercado somente junto às empresas conforme solicitado em despacho retro. 

Entramos em contato com diversas empresas conforme relatório anexado, mas até 

a presente data, apenas 04 (quatro) nos enviaram orçamentos, porém todos incompletos. 

Das demais, algumas nos enviaram respostas negativas e outras não se manifestaram. 

Informamos que uma das empresas contatadas, nos enviou e-mail comunicando 

que os medicamentos solicitados foram confiscados dos laboratórios pelo Governo Federal.  

Em razão da escassez do produto no mercado e da baixa produção desses 

medicamentos, não conseguimos nenhuma cotação no primeiro momento considerando o 

quantitativo muito expressivo que estava sendo solicitado. Ao informar tal dificuldade para a 

chefia superior, recebemos a orientação de cotar com as empresas o quantitativo que elas 

tivessem disponíveis no estoque. 

Ressaltamos que em diligencia com a SESMA, ficou acordado que haveria 

encaminhamento de um documento com a redução dos quantitativos solicitados, porém até 

a presente data, a secretaria em questão ainda se manifestou. 

Assim, encaminhamos para as empresas novo pedido de orçamento com o 

quantitativo reduzido para dar celeridade ao processo, considerando se tratar de uma 

aquisição emergencial. 

As empresas que nos enviaram orçamento nesse segundo momento informaram 

em suas propostas que o estoque para fornecimento está da seguinte forma 

HIDROXICLOROQUINA AZITROMICINA 

PLANATUS – 3.800 comprimido FORTMED – 18.000 comprimidos. 

PHARMAPELE – 120.000 comprimido RETFARMA – 17.507 comp. (diversas marcas)

 

Informamos ainda que, a empresa PHARMAPELE, cotou o medicamento na 

dosagem de 450mg, porém nossa solicitação é de 400mg. Entramos em contato novamente 

para esclarecimentos e fomos informados que a miligrama cotada foi baseada na orientação 

do Ministério da Saúde, que preconiza 3 cápsulas de 150mg por dose.  O que equivale a 1 

cápsula de 450 mg. 



Por oportuno, informamos também que entramos em contato com as empresas 

ASPEN, EMS e GERMED que são fabricantes do medicamento HIDROXICLOROQUINA, 

porém, só a EMS e ASPEN nos informaram que o medicamento está em falta, a GERMED 

não nos deu nenhum retorno mesmo após constante contato telefônico.  

Dessa forma, considerando a emergência do processo; considerando o tempo de 

pesquisa de mercado sem retorno de mais empresas; e considerando que as empresas que 

encaminharam orçamentos nas primeira cotação não possuem mais em seus estoques os 

medicamentos solicitados, finalizamos a pesquisa de mercado e atualizamos os mapas 

comparativos de preços, excluindo as empresas anteriores e incluindo as citadas a cima, e 

informamos que constam nos autos os e-mails e documentos de todos os relatos citados. 

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

conhecimento e providências que julgarem necessárias. 

 

Belém, 05 de Maio de 2020. 

 

Atenciosamente, 

 
Adriana Brum 

Assessora 

CGL/SEGEP/PMB 

 

Ciente, 

 

Paula Nascimento 

Gerente de Cotação 

CPL/SEGEP/PMB 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO  
GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTAO SEGEP 

 

CONSULTA DE FORNECEDORES 
PESQUISA DE MERCADO CGL 

 

PROCESSO N.º 9729/2020                                                                                                    

 

Informo que, no dia 09/04/2020 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 HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA....... 

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.FENIX COMÉCIO fenixbarao@gmail.com 

2. CRISTAL FARMA Licitacoes1@cristalfarma.com.br 

3. DRM HOSPITALAR   drmhospitalar@hotmail.com  

4. NOVA ESPERANÇA    fcortez@drogariaesperanca.com.br 

5. MM LOBATO     . leili.costa@mmlobato.com.br 

6. NUTRIBEL   . nutribelpa@terra.com.br 

7.  DIMASTER    licitacao@dimaster.com.br 

8.  PAGUE MENOS    . aglaisemoraes@pmenos.com.br 

9.  DISMEMBEL ifsnascimento@hotmail.com 

10. HOSPITALAR DISTRIBUIDORA vendas@hospitalardistribuidora.com.br 

11. EMS pauloborges200@gmail.com 

12. CIENTIFICA MÉDICA Licitacao08@cientificahospitalar.com.br 

13. UNI HOSPITALAR licitacao@unihospitalar.com.br 

14. ONCOVIT DISTRIBUIDORA Licitacao3@oncovit.com.br 

15. 4BIO MEDICAMENTOS sac@4bio.com.br 

16. CARVALHO DISTRIBUIDORA cadastro@carvalhodistribuidora.com.br 

17. MEDCOMERCE medcomerce@medcomerce.com.br 

18. PARAMED Paramed.1@hotmail.com 

19. ALIANÇA DISTRIBUIDORA contato@aliancamedicamentos.com.br 

20. AG DA GAMA licitacaohospitalab@gmail.com 

21.AMPLIMED klausrodrigues@yahoo.com.br 

22.AA FELIX Emmj21@yahoo.com.br 

23. BRIUTE briute@briute.com.br 

25.COMERCIAL BIO MÉDICA comercial@biomedica.bio.com.br 



26. POLYDEDH pollymedh@globo.com 

27. ARAUJO BARBOSA proclean.hig@hotmail.com 

28. ASTRAL escritoriolobo@escritoriolobo.com.br 

29.BEST FARMA best.pharma@hotmail.com 

30. BRASFARMA licitacoes3@gmail.com 

31. BIOTECH financeiro@biotech-rpv.com 

32. BONELINK atendimento@medtronik.com.br 

33. ALIANÇA DISTRIBUIDORA PARÁ fabianoscherer5@hotmail.com 

34. HIBRYDA HOSPITALAR licitacao@hybridahospitalar.com.br  

35. CARDIOVASC leydi362@hotmail.com 

36. CIRUBEL comercial@cirubel.com.br 

37. ALFAMED licitacao@alfamedcomercial.com 

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

39. A J HOSPITALAR ajhospotalar@gmail.com 

40. PROMEFARMA hospitalar@promefarma.com.br 

41. MR MED COM. PROD. HOSPITALAR mrmed.medicamentos@gmail.com 

42. COMERCIAL MOSTAERT renilson.barbosa@mostaert.com.br 

43. ROCHE brasil.licitacoes@roche.com 

44. HOSPFAR wesleyferreira@hospfar.com.br 

45. PRADO DISTRIBUIDORA noe@distribuidoraprado.com.br 

46. ELFA MEDICAMENTOS licitacao@grupoalfa.com.br 

47. PROFARMA SPECIALTY licitacao@profarmaspecialty.com.br 

48. GSK licitacoes@gsk.com 

49. CREMER licita@cremer.com.br 

50. BIO MEDICAL PROD. MED. HOSPITALAR vinicius.parrela@biomedical.com.br 

51. ONCONORTE licitacao@onconorte.com.br  

52. HALEXISTER IND. FARMACEUTICA irubezrep@yahoo.com.br 

53. DISTRIBUIDORA PRO-SAÚDE atendimento@distribuidoraprosaude.com.br  

54. COMERCIAL VALFARMA licitação.valfarma@gmail.com 

55. BRAGANTINA DIST. MEDICAMENTOS distribuidorabrangantina@hotmail.com 

56. JL dos SANTOS adricosta09@gmail.com 

57. AC FRANCO rozalbacoely@hotmail.com 

58. COMERCIO GLOMED comercioglomed@gmail.com 

59. CRISTÁLIA PROD. FARMACEUTICA concorrencia5@cristalia.com.br 

60. PRO REMEDIOS proremediosdf@gmail.com 

61. PREMIUM HOSPITALAR licitacao@premiumhosp.com.br 

62. ORTOMED LTDA. ortomed@yahoo.com.br 

63. MED FORT MEDICAMENTOS medfort@live.com 

64. FARMA SUPPLY farmasupplydf@gmail.com 

65. EXATA NORTE DISTRIBUIDORA exata@exatanorte.com.br 

66. ASCEN pedido@acsen.com.br / licitacao@acsen.com.br 



67. FARMACIA SÃO LUCAS vendas@farmaciasaolucas.com/ 

comercial@farmaciasaolucas.com 

68. APIS MELL erikalins80@gmail.com 

69. PERSONALE pedidos@farmaciapersonale.com.br 

70. CHAMOMILLA farmachamomilla@gmail.com 

71. PHARMAPELE humbertomcphee@gmail.com 

72. FORT MED mg4051@gmail.com 

73. PLANATUS efujii@uol.com.br 

74. RETFARMA licitacao@retfarma.com 

75. MAWED mawed@mawed.com.br 

 

Das empresas listada, somente 04 nos enviaram orçamento, porém incompletos a saber: 

FORTMED, PHARMAPELE, PLANATUS e RETFARMA. 

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

com as empresas. 

Belém/PA, 04 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  
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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 

HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA, 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 HIDROXICLOROQUINA 400MG COMPRIMIDOS 1.800.000 

    

02 AZITROMICINA 500 MG  COMPRIMIDOS 1.500.000 

 
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 ao 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 hidroxicloroquina 

400mg e azitromicina 500mg de forma emergencial para o enfrentamento da transmissão 

comunitária do vírus em conformidade com a lei 13.979 de 2020. 

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

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

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

HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA, a fim de suprir as necessidades da SESMA/PMB nas 

medidas de enfrentamento à Pandemia do COVID-19.  

 
2.4. Segundo as orientações do Ministério da Saúde quanto ao uso dos medicamentos no 

enfrentamento de infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-2019), conforme Nota Informativa 

nº 6/2020-DAF/SCTIE/MS, objetivando o abastecimento da rede de assistência da Secretaria 
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Municipal de Saúde do Município de Belém e assegurando o adequado fornecimento de 

medicamentos. 

 
2.5.  Considerando que o medicamento HIDROXICLOROQUINA não faz parte da REMUME e por 

consequência não existe estoque ou processo de aquisição vigente deste, enquanto que o 

medicamento AZITROMICINA faz parte da REMUME, porém seu quantitativo em ata não supre o 

atendimento das necessidades advindas da situação de emergência decretada nos âmbitos federal, 

estadual e municipal, solicitamos a aquisição emergencial. 

 
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 da 

hidroxicloroquina 400mg e azitromicina 500mg, citando especificação, fabricante, de acordo 

com os requisitos indicados no item 01 deste Termo de Referência Simplificado; 

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

se propõe a fornecer, em algarismo e por extenso, já incluídas 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 
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Administração Pública, será considerado o menor preço por item ofertado pelo participante, 

independentemente da quantidade de hidroxicloroquina 400mg e azitromicina 500mg, 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; 

 
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 
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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; 

 
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. 

mailto:rt.medicamentos@gmail.com


 
 
 
 
 
 

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

 Tel: (91) 32364235   

 
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:  

 
6.11. 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. 

 
6.12. 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. 

 
6.13. 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 do item licitado dar-se-á por comissão ou servidor responsável, 

sendo atestados, mediante termo circunstanciado, e serão recebidos:  

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

com as especificações contidas no Termo de Referência Simplificado, mediante a emissão do 

termo de Recebimento Provisório; e, 

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

assinatura do termo de recebimento provisório e após a verificação de sua compatibilidade com 

as especificações do objeto desta licitação, mediante a emissão de Termo de Recebimento 

Definitivo assinado pelas partes. 

 

8. RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO  

 
São responsabilidades do CONTRATADO: 
 
8.1. Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos no TRS, atendidos os requisitos 

e observadas às normas constantes neste instrumento; 

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

itens, permitindo a verificação das especificações em conformidade com o descrito no item 1;  
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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 

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. 
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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: 

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 
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SEGEP

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL 
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 
 

 
                                                                                                                                      Belém, 09 de Abril de 2020. 

 

 

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

HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA, conforme demonstrativo de planilha em anexo, 

objetivando atender as necessidades desta Administração Municipal.  

CONDIÇÕES GERAIS PARA ACEITAÇÃO DA COTAÇÃO 

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

2  A proposta tem que ser assinada 

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

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

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

5  INFORMAR SE ACEITA PAGAMENTO POR EMPENHO.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QNT VL. UNT VL TOTAL 

1 HIDROXICLOROQUINA 400MG COMP 1.800.000   

2 AZITROMICINA 500 MG COMP 1.500.000   

 
 

 

 

Atenciosamente, 

 

Adriana Brum 

CGL/SEGEP/PMB 

(91) 3202-9917  

(91) 98485-2081 

 

 

 

 

 



 
SEGEP

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL 
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 
 

 
                                                                                                                                      Belém, 29 de Abril de 2020. 

 

 

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

HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA, conforme demonstrativo de planilha em anexo, 

objetivando atender as necessidades desta Administração Municipal.  

CONDIÇÕES GERAIS PARA ACEITAÇÃO DA COTAÇÃO 

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

2  A proposta tem que ser assinada 

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

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

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

5  INFORMAR SE ACEITA PAGAMENTO POR EMPENHO.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QNT VL. UNT VL TOTAL 

1 HIDROXICLOROQUINA 400MG COMP 500.000   

2 AZITROMICINA 500 MG COMP 400.000   

 
 

 

 

Atenciosamente, 

 

Adriana Brum 

CGL/SEGEP/PMB 

(91) 3202-9917  

(91) 98485-2081 
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https://mail.google.com/mail/u/1?ik=95c41b78f8&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar1205284716254656366&simpl=msg-a%3Ar-41278… 1/1

segep cotacao <gec.cotacao3@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO.
1 mensagem

segep cotacao <gec.cotacao3@gmail.com> 23 de abril de 2020 11:16
Cco: pedido@acsen.com.br, licitacao@acsen.com.br

Bom dia.

Estamos enviando nossa solicitação de orçamento conforme documento em anexo.
Desde já agradecemos a atenção e aguardamos retorno o mais breve possível.

Obs: solicitamos que seja informado a possibilidade de atender todo o quantitativo.

At.te
Adriana Brum
Assessor 
CGL/SEGEP/PMB
Fone: (91) 3202-9917 
           98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27

2 anexos

9889.doc
86K

9729.doc
85K

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=95c41b78f8&view=att&th=171a76a77600d89e&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k9cum4sx0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=95c41b78f8&view=att&th=171a76a77600d89e&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_k9cumgcz1&safe=1&zw


28/04/2020 Gmail - Solicitação de Orçamento

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=95c41b78f8&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar6144445129385568532&simpl=msg-a%3Ar61394… 1/1

segep cotacao <gec.cotacao3@gmail.com>

Solicitação de Orçamento
1 mensagem

segep cotacao <gec.cotacao3@gmail.com> 23 de abril de 2020 10:33
Cco: vendas@farmaciasaolucas.com, comercial@farmaciasaolucas.com, apismellerika@hotmail.com,
farmachamomilla@gmail.com, pedidos@farmaciapersonale.com.br, Erika Lins <erikalins80@gmail.com>,
deliverybelem@pharmapele.com.br

Bom dia.

Estamos enviando nossa solicitação de orçamento conforme documento em anexo.
Desde já agradecemos a atenção e aguardamos retorno o mais breve possível.

At.te
Adriana Brum
Assessor 
CGL/SEGEP/PMB
Fone: (91) 3202-9917 
           98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27

9729.doc
85K

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=95c41b78f8&view=att&th=171a742fa1c9ac6c&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k9ct3zts0&safe=1&zw


04/05/2020 Gmail - Compra Emergencial de HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA

https://mail.google.com/mail/u/4?ik=7567463670&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-4578905273337600572&simpl=msg-a%3Ar-4577… 1/1

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Compra Emergencial de HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
2 mensagens

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 4 de maio de 2020 09:23
Para: belem@pharmapele.com.br

Bom dia, Sra. Edna.

Conforme conversamos, solicito com urgência orçamento dos medicamentos em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius
91-98485-2081

9729 MEDICAMENTOS (1).doc
85K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 4 de maio de 2020 09:48
Para: humbertomcphee@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 4 de mai. de 2020 às 09:23
Subject: Compra Emergencial de HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
To: <belem@pharmapele.com.br>

Bom dia, Humberto.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

9729 MEDICAMENTOS (1).doc
85K

https://mail.google.com/mail/u/4?ui=2&ik=7567463670&view=att&th=171dfa415b384b9a&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k9sgg68y0&safe=1&zw
mailto:covidpmb2020@gmail.com
mailto:belem@pharmapele.com.br
https://mail.google.com/mail/u/4?ui=2&ik=7567463670&view=att&th=171dfbad605c8b0b&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k9sgg68y0&safe=1&zw


28/04/2020 Gmail - Solicitação de Orçamento URGENTE!!!

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=95c41b78f8&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-8499461776422909465&simpl=msg-a%3Ar-8499… 1/1

segep cotacao <gec.cotacao3@gmail.com>

Solicitação de Orçamento URGENTE!!!

segep cotacao <gec.cotacao3@gmail.com> 28 de abril de 2020 16:26
Cco: fenixbarao@gmail.com, Licitacoes1@cristalfarma.com.br, drmhospitalar@hotmail.com,
fcortez@drogariaesperanca.com.br, leili.costa@mmlobato.com.br, nutribelpa@terra.com.br, licitacao@dimaster.com.br,
Aglaise Moraes <aglaisemoraes@pmenos.com.br>, ifsnascimento@hotmail.com,
vendas@hospitalardistribuidora.com.br, pauloborges200@gmail.com, Licitacao08@cientificahospitalar.com.br,
licitacao@unihospitalar.com.br, Licitacao3@oncovit.com.br, sac@4bio.com.br, cadastro@carvalhodistribuidora.com.br,
medcomerce@medcomerce.com.br, Paramed.1@hotmail.com, contato@aliancamedicamentos.com.br,
licitacaohospitalab@gmail.com, klausrodrigues@yahoo.com.br, Emmj21@yahoo.com.br, briute@briute.com.br,
comercial@biomedica.bio.com.br, pollymedh@globo.com, proclean.hig@hotmail.com,
escritoriolobo@escritoriolobo.com.br, best.pharma@hotmail.com, licitacoes3@gmail.com, financeiro@biotech-rpv.com,
atendimento@medtronik.com.br, fabianoscherer5@hotmail.com, licitacao@hybridahospitalar.com.br,
leydi362@hotmail.com, comercial@cirubel.com.br, licitacao@alfamedcomercial.com,
claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br, ajhospotalar@gmail.com, hospitalar@promefarma.com.br,
mrmed.medicamentos@gmail.com, renilson.barbosa@mostaert.com.br, brasil.licitacoes@roche.com,
wesleyferreira@hospfar.com.br, noe@distribuidoraprado.com.br, licitacao@grupoalfa.com.br,
licitacao@profarmaspecialty.com.br, licitacoes@gsk.com, licita@cremer.com.br, vinicius.parrela@biomedical.com.br,
licitacao@onconorte.com.br, irubezrep@yahoo.com.br, atendimento@distribuidoraprosaude.com.br,
licitação.valfarma@gmail.com, distribuidorabrangantina@hotmail.com, adricosta09@gmail.com,
rozalbacoely@hotmail.com, comercioglomed@gmail.com, concorrencia5@cristalia.com.br, proremediosdf@gmail.com,
licitacao@premiumhosp.com.br, ortomed@yahoo.com.br, medfort@live.com, farmasupplydf@gmail.com,
exata@exatanorte.com.br

Boa tarde,
Estamos enviando nossa solicitação de orçamento conforme documento em anexo.
Desde já agradecemos a atenção e aguardamos retorno o mais breve possível.

At.te
Adriana Brum
Assessor 
CGL/SEGEP/PMB
Fone: (91) 3202-9917 
           98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27

9729.doc
85K

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=95c41b78f8&view=att&th=171c2459cd8734a4&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k9kauf0g0&safe=1&zw


04/05/2020 Gmail - Compra Emergencial de HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA

https://mail.google.com/mail/u/4?ik=7567463670&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-4119680563594730424&simpl=msg-a%3Ar-4118… 1/1

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Compra Emergencial de HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA
1 mensagem

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 1 de maio de 2020 09:50
Para: mg4051@gmail.com

Magno, bom dia!

Conforme conversamos, estou enviando solicitação de orçamento, dos medicamentos em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius
CGL/SEGEP/PMB
91-99170-0537

9729 MEDICAMENTOS.doc
85K

https://mail.google.com/mail/u/4?ui=2&ik=7567463670&view=att&th=171d049956f4b509&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k9o72gf30&safe=1&zw


04/05/2020 Gmail - Propostas de Orçamento

https://mail.google.com/mail/u/4?ik=7567463670&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar3116192714258294176&simpl=msg-a%3Ar24501… 1/1

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Propostas de Orçamento
1 mensagem

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 29 de abril de 2020 10:50
Para: mawed@mawed.com.br

Bom dia, Michele!

Conforme falamos, segue as propostas de orçamentos, conforme anexos, preciso com urgência do seu retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius
CGL/SEGEP/PMB
91-3202-9917/98485-2081

5 anexos

9729 MEDICAMENTOS.doc
85K

EPI - SEURB (1).doc
91K

EPI SESAN PROC 1960 (1).doc
96K

MEDICAMENTOS 9889.doc
86K

SONDA ASPIRAÇAO 9999.doc
92K

https://mail.google.com/mail/u/4?ui=2&ik=7567463670&view=att&th=171c634382f5cfda&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k9le2en70&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/4?ui=2&ik=7567463670&view=att&th=171c634382f5cfda&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_k9le43ta1&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/4?ui=2&ik=7567463670&view=att&th=171c634382f5cfda&attid=0.3&disp=attd&realattid=f_k9le6otc2&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/4?ui=2&ik=7567463670&view=att&th=171c634382f5cfda&attid=0.4&disp=attd&realattid=f_k9le94t43&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/4?ui=2&ik=7567463670&view=att&th=171c634382f5cfda&attid=0.5&disp=attd&realattid=f_k9lecpf64&safe=1&zw


Média dos Preços Obtidos: R$ 1,14

Média dos Preços Obtidos: R$ 0,73

Relatór io gerado no dia 05/05/2020 16:18:16  ( IP:  168.0.103.190)

Departamento: Segep/CPL/PMB

Relatório de Cotação: Proc. 9729 - AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA

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

1) HIDROXICLOROQUINA 400MG 3 1 Unidade 1,14 R$ 1,14

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL NºPregão:22020
UASG:926873

04/03/2020 R$ 1,09

2 GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Superintendência Estadual de
Compras e Licitações

NºPregão:4712019
UASG:925373

07/02/2020 R$ 1,17

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

NºPregão:192020
UASG:155022

13/03/2020 R$ 1,15

Valor Unitário R $
1,14

2) AZITROMICINA 500MG 4 1 Unidade 0,73 R$ 0,73

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 PREF.MUN.DE BENEVIDES NºPregão:92019
UASG:980429

12/12/2019 R$ 0,65

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

NºPregão:522019
UASG:120629

20/01/2020 R$ 0,90

3 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia
| 2ºGrupamento de Engenharia de Construção | 5ºBatalhão de Engenharia de
Construção

NºPregão:432019
UASG:160348

14/02/2020 R$ 0,73

4 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia
| 17ªBrigada de Infantaria de Selva | 54ºBatalhão de Infantaria de Selva

NºPregão:132019
UASG:160005

19/02/2020 R$ 0,64

Valor Unitário R $
0,73

Valor Global: R$ 1,87

Valor do item em relação ao total

1) HIDROXICLO...

2) AZITROMICINA...

39%

61%

Quantidade de preços por itemQuantidade de preços por item

Item 1 Item 2
0

1

2

3

4

1 / 5 



Item 1: HIDROXICLOROQUINA 400MG R$ 1,14

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,09

Órgão: CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL

Objeto: Registro de Preço , para eventual aquisição de medicamentos do Componente
Especializado da Assistência Farmacêutica, para compra compartilhada entre
os Entes integrantes do Consórcio Brasil Central..

Descrição: HIDROXICLOROQUINA SULFATO - HIDROXICLOROQUINA SULFATO,
DOSAGEM 400 MG

Data: 04/03/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:926873

Lote/Item: /35

Ata: Link Ata

Adjudicação: 02/04/2020 18:10

Homologação: 02/04/2020 18:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 996.045

Unidade: Comprimido

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.847.837/0001-10
* VENCEDOR *

CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA R$ 1,09

Marca: APSEN                                            
Fabricante:  APSEN FARMACEUTICA S/A                                            
Modelo :  REUQUINOL 400MG CX C/30 
Descrição:  Sulfato de hidroxicloroquina 400 mg; comprimido revestido. N.Comercial: REUQUINOL Fabricante: APSEN FARMACEUTICA S/A N° registro: 10118
01620067 APRESENTAÇÃO: 400 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30 Procedencia: NACIONAL                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Anderson Rodrigues da Silva (62) 3088-9700 cientifica@brturbo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,17

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA 
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de material de consumo
(MEDICAMENTOS DO GRUPO 2), através de pregão eletrônico, visando atender
as necessidades da Farmácia/CEAF (Componente Especializado de
Assistência Farmacêutica), conforme preconizado e estabelecido na Portaria
GM/MS nº 1.554 de 30 de julho de 2013.

Descrição: LENCO DE TECIDO - HIDROXICLOROQUINA 400 MG COMPRIMIDO

Data: 07/02/2020 09:42

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:4712019 / UASG:925373

Lote/Item: /35

Ata: Link Ata

Adjudicação: 01/04/2020 15:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60.000

Unidade: Unidade

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.378.537/0001-40
* VENCEDOR *

M BRAZAO DA SILVA - ME R$ 1,17

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade HIDROXICLOROQUINA 400MG

2 / 5 

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=926873&uasg=926873&numprp=22020&Seq=1
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=925373&uasg=925373&numprp=4712019&Seq=1


CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: EMS S/A                                            
Fabricante:  EMS S/A                                            
Modelo :  SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 
Descrição:  HIDROXICLOROQUINA 400 MG COMPRIMIDO                                    

Telefone:
(92) 8115-8716

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,15

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

Objeto: Registro de preços visando a eventual aquisição de Medicamentos para o
Hospital das Clinicas de Pernambuco - Filial Ebserh..

Descrição: HIDROXICLOROQUINA SULFATO - HIDROXICLOROQUINA SULFATO,
DOSAGEM 400 MG

Data: 13/03/2020 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:192020 / UASG:155022

Lote/Item: /18

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/04/2020 17:25

Homologação: 06/04/2020 18:37

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2.200

Unidade: Comprimido

U F : PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.484.373/0001-24
* VENCEDOR *

UNI HOSPITALAR LTDA - EPP R$ 1,15

Marca: GENÉRICO                                            
Fabricante:  EMS S/A                                            
Modelo :  COMPRIMIDO 
Descrição:  HIDROXICLOROQUINA SULFATO, DOSAGEM 400 MG                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Ericson Bruno Dantas de Morais (81) 3472-7201 licitacao@unihospitalar.com.br

Item 2: AZITROMICINA 500MG R$ 0,73

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,65

Órgão: PREF.MUN.DE BENEVIDES

Objeto: Aquisição de medicamentos para atender a demanda Municipal da Secretaria
de Saúde de Benevides.

Descrição: AZITROMICINA - AZITROMICINA, DOSAGEM 500 MG

CatMat: 267140 - AZITROMICINA , DOSAGEM 500 MG

Data: 12/12/2019 10:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:92019 / UASG:980429

Lote/Item: /35

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/01/2020 09:35

Homologação: 23/01/2020 09:49

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15.000

Unidade: Comprimido

U F : PA

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade AZITROMICINA 500MG

3 / 5 

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=155022&uasg=155022&numprp=192020&Seq=1
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=980429&uasg=980429&numprp=92019&Seq=1


CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.364.822/0001-48
* VENCEDOR *

TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 0,65

Marca: medquimcia                                            
Fabricante:  medquimica                                            
Modelo :  comprimido 
Descrição:  Azitromicina 500 mg                                    

Telefone:
(54) 3712-2155

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,90

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

Objeto: Aquisição de medicamentos..

Descrição: BOMBA INJETORA ENCHIMENTO DE AMPOLA - Azitromicina 500mg -
comprimido

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: /42

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/02/2020 16:31

Homologação: 10/02/2020 09:51

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 550

Unidade: Unidade

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$ 0,90

Marca: generico                                            
Fabricante:  Medquimica                                            
Modelo :  CX/03 
Descrição:  Azitromicina 500mg - comprimido                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
EUGENIO (54) 3194-8660 comprasmedmax@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,73

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
2ºGrupamento de Engenharia de Construção 
5ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de medicamentos.

Descrição: AZITROMICINA - AZITROMICINA, DOSAGEM 500 MG

CatMat: 267140 - AZITROMICINA , DOSAGEM 500 MG

Data: 14/02/2020 09:09

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:432019 / UASG:160348

Lote/Item: /13

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Comprimido

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.398.831/0001-12
* VENCEDOR *

FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 0,73

4 / 5 

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=120629&uasg=120629&numprp=522019&Seq=1
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=160348&uasg=160348&numprp=432019&Seq=1


CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: medquimica                                            
Fabricante:  medquimica                                            
Modelo :  NÃO SE APLICA 
Descrição:  Azitromicina 500MG                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AMANDA (54) 3523-1477 fenizbarao@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,64

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
17ªBrigada de Infantaria de Selva 
54ºBatalhão de Infantaria de Selva

Objeto: Aquisição de material de consumo de odontologia, fisioterapia e medicamentos,
visando atender às necessidades do 54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE
SELVA.

Descrição: AZITROMICINA - AZITROMICINA, DOSAGEM 500 MG

CatMat: 267140 - AZITROMICINA , DOSAGEM 500 MG

Data: 19/02/2020 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:132019 / UASG:160005

Lote/Item: /34

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.300

Unidade: Comprimido

U F : AM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.097.402/0001-80
* VENCEDOR *

ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 0,64

Marca: GENÉRICO                                            
Fabricante:  MEDQUÍMICA                                            
Modelo :  CX C/ 300 
Descrição:  AZITROMICINA, DOSAGEM 500 MG                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
ANSELMO (54) 9267-9353 comprasadlmed@gmail.com

5 / 5 

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=160005&uasg=160005&numprp=132019&Seq=1
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ACESSIBILIDADE (ACESSIBILIDADE.HTML) MAPA DO SITE

(index.html)

(/)

FILTROS APLICADOS

Descrição 
HIDROXICLOROQUINA SULFATO\, DOSAGEM:400 MG

Nome do Material (PDM) 
HIDROXICLOROQUINA SULFATO

Ano da Compra 
2020

Resultado 6
DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2020
Número do Item: 00029

Objeto da Compra:
Pregão Eletrônico - Aquisição de Medicamentos (Fentanila, Ácido
Valproico, Clorpromazina, Lidocaína, Imunoglobulina) para atender a
Unidade de Abastecimento Farmacêutico do HUCAM/UFES.

Quantidade Ofertada: 1.800
Valor Proposto Unitário: R$1,71
Valor Unitário do Item: R$ 1,36
Código do CATMAT: 268119
Descrição do Item: HIDROXICLOROQUINA SULFATO, DOSAGEM:400 MG
Descrição Complementar: HIDROXICLOROQUINA SULFATO, DOSAGEM 400 MG
Unidade de Fornecimento: COMPRIMIDO
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: REUQUINOL
Data do Resultado: 16/03/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 10586940000168
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155012 - HOSPITAL U. CASSIANO ANTONIO DE MORAIS
Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br (http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

LINKS

ALTO CONTRASTE

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/graficos/acessibilidade.html
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/graficos/index.html
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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FILTROS APLICADOS

Descrição 
HIDROXICLOROQUINA SULFATO\, DOSAGEM:400 MG

Nome do Material (PDM) 
HIDROXICLOROQUINA SULFATO

Ano da Compra 
2020

Resultado 5
DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00111/2019
Número do Item: 00025

Objeto da Compra:

Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de
medicamentos, com restrição de marcas, para atender pacientes por força
de mandados judiciais, por intermédio da Secretaria Municipal de
Saúde/PMVR

Quantidade Ofertada: 210
Valor Proposto Unitário: R$1,31
Valor Unitário do Item: R$ 1,31
Código do CATMAT: 268119
Descrição do Item: HIDROXICLOROQUINA SULFATO, DOSAGEM:400 MG
Descrição Complementar: HIDROXICLOROQUINA SULFATO, DOSAGEM 400 MG
Unidade de Fornecimento: COMPRIMIDO
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: REUQUINOL
Data do Resultado: 29/01/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF: 11858797000189
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926850 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VOLTA REDONDA
Órgão: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br (http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

LINKS

ALTO CONTRASTE

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/graficos/acessibilidade.html
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/graficos/index.html
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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ACESSIBILIDADE (ACESSIBILIDADE.HTML) MAPA DO SITE

(index.html)
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FILTROS APLICADOS

Descrição 
AZITROMICINA\, DOSAGEM:500 MG

Nome do Material (PDM) 
AZITROMICINA

Resultado 58
DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 01006/2020
Número do Item: 00018
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Medicamentos grupo B
Quantidade Ofertada: 880
Valor Proposto Unitário: R$0,56
Valor Unitário do Item: R$ 0,53
Código do CATMAT: 267140
Descrição do Item: AZITROMICINA, DOSAGEM:500 MG
Descrição Complementar: AZITROMICINA, DOSAGEM 500 MG
Unidade de Fornecimento: COMPRIMIDO
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: MEDQUIMICA
Data do Resultado: 18/03/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF: 03945035000191
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154035 - HOSPITAL UNIV. GAFFREE E GUINELE DA UNIRIO
Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO
Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br (http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

LINKS

 Edital ()

 Informações Adicionais da ATA ()

 Gerenciamento de Ata ()

ALTO CONTRASTE

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/graficos/acessibilidade.html
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/graficos/index.html
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/graficos/detalhe?idSeq=1327912&painel=MATERIAIS
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/graficos/detalhe?idSeq=1327912&painel=MATERIAIS
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/graficos/detalhe?idSeq=1327912&painel=MATERIAIS


05/05/2020 HIDROXICLOROQUINA 400MG 30 COMPRIMIDOS - EMS - GENÉRICO - Ultrafarma

https://www.ultrafarma.com.br/sulfato-de-hidroxicloroquina-400mg-30-comprimidos-ems-generico 1/5

() ()

(h�ps://ultrafarma-
storage.azureedge.net/sta�c/mockups/tarja_vermelha_generico.jpg)

35%

OFF

  IMAGEM AMPLIADA

HIDROXICLOROQUINA 400MG 30
COMPRIMIDOS - EMS - GENÉRICO
Produto com a qualidade: EMS (/marca/ems) | Código: 814945

R$67,20

R$ 43,68
ou até 2x de R$21,84 sem juros nos cartões**

  (/genericos/1519945)Veja opções de GENÉRICOS ou SIMILARES (/genericos/1519945)

 Fale Conosco

https://www.ultrafarma.com.br/
https://www.ultrafarma.com.br/
javascript:void(0)
https://ultrafarma-storage.azureedge.net/static/mockups/tarja_vermelha_generico.jpg
javascript:void(0)
https://www.ultrafarma.com.br/marca/ems
https://www.ultrafarma.com.br/genericos/1519945
https://www.ultrafarma.com.br/genericos/1519945


05/05/2020 AZITROMICINA 500MG 5 COMPRIMIDOS - MEDLEY - GENÉRICO - Ultrafarma

https://www.ultrafarma.com.br/azitromicina-500-mg-com-5-comprimidos-revestidos-medley-generico 1/5

() ()

(h�ps://ultrafarma-storage.azureedge.net/sta�c/mockups/an�bio�co_generico.jpg)

77%

OFF

  IMAGEM AMPLIADA

AZITROMICINA 500MG 5 COMPRIMIDOS -
MEDLEY - GENÉRICO
Produto com a qualidade: MEDLEY (/marca/medley) | Código: 791244

R$43,12

R$ 9,96
  (/genericos/53886)Veja opções de GENÉRICOS ou SIMILARES (/genericos/53886)

VENDA EXCLUSIVA NAS LOJAS ULTRAFARMA

Produto indisponível em todas as nossas unidades.  Fale Conosco

https://www.ultrafarma.com.br/
https://www.ultrafarma.com.br/
javascript:void(0)
https://ultrafarma-storage.azureedge.net/static/mockups/antibiotico_generico.jpg
javascript:void(0)
https://www.ultrafarma.com.br/marca/medley
https://www.ultrafarma.com.br/genericos/53886
https://www.ultrafarma.com.br/genericos/53886


05/05/2020 Comprar Sulfato de hidroxicloroquina 400mg com 30 comprimidos - Sanofiaventis | Drogaria Nova Esperança

https://www.drogarianovaesperanca.com.br/medicamentos/anti-inflamatorio/comprar-sulfato-de-hidroxicloroquina-400mg-com-30-comprimidos-5… 1/2

Mais informações sobre o produto

SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG COM 30
COMPRIMIDOS
SANOFI-AVENTIS

de R$ 57,84

por R$ 35,39
ou em até 3x de R$ 12,74

Preço para SP: 35,39

Sulfato de Hidroxicloroquina é um medicamento genérico utilizado para:
- Aliviar o desconforto causado pelas doenças na pele, além de:
- Reumatismo;
- Artrite reumatoide (in�amação crônica das articulações);
- Artrite reumatoide juvenil (em crianças);
- Lúpus eritematoso sistêmico (doença multissistêmica);
- Lúpus eritematoso discoide (lúpus eritematoso da pele);
- Condições dermatológicas (problemas de pele) provocadas ou agravadas pela luz solar.

Ver condições de Parcelamento
Em até 3x de xxx

Para que serve Ficha Técnica

Desculpe-nos, nosso estoque para este produto está esgotado.

Avise-me Avise-me quando chegarquando chegar

Produto Genérico

https://www.drogarianovaesperanca.com.br/marcas/SANOFI-AVENTIS/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


 

 



05/05/2020 Hidroxicloroquina 400mg c/30 Comprimidos Genérico EMS (C1) | Farmadelivery

https://www.farmadelivery.com.br/hidroxicloroquina-400mg-c-30-comprimidos-generico-ems-c1 1/3

Minha Conta
Entrar

- 1 +

Calcular frete e prazo de entrega

Informe seu CEP

R$72,12

R$72,12 no boleto bancário

EMS GENERICO

Hidroxicloroquina 400mg c/30
Comprimidos Genérico EMS (C1)

Sulfato de Hidroxicloroquina - Medicamento Genérico - 400mg caixa com 30 comprimidos rev
Antimalárico VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA; SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA
Leia mais...

Quantidade

Pague também nos cartões:

Vendas: Televendas: (11) 4972-8277 Fale conosco Quem somos Meus pedid

 Hidroxicloroquina 400mg c/30 Comprimidos Genérico EMS (C1)

Descrição do produto

Sulfato de Hidroxicloroquina 
- Medicamento Genérico 
- 400mg caixa com 30 comprimidos revestidos 
- Antimalárico 

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA; SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA.

Informação Adicional

Advertência
Anvisa

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA

Sku 27972094

Busque pelo nome do produto ou marca 0 Ite
R$0

REMÉDIOS E MEDICAMENTOS GENÉRICOS SAÚDE E BEM-ESTAR MAMÃES E BEBÊS DERMOCOSMÉTICOS DIABETES PERFUMARIA O

VENDA PROIBIDA VIA INTERNET, NO ENTANTO, SE ESTIVER EM NOSSA ZONA DE ENTREGA (MAIO
DE SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO E SÃO CAETANO DO SUL) PODEMOS LHE ATEND
DELIVERY ATRAVÉS DE NOSSO ATENDIMENTO TELEFÔNICO. CONSULTE DISPONIBILIDA
MEDICAMENTO E CEPS ATENDIDOS PELO TELEFONE (11) 4972-8277.

https://www.farmadelivery.com.br/customer/account/
https://www.farmadelivery.com.br/customer/account/login/
https://reclameaqui.farmadelivery.com.br/
https://www.farmadelivery.com.br/quemsomos/
https://www.farmadelivery.com.br/sales/order/history/
https://www.farmadelivery.com.br/perfumaria/cuidados-pessoais/alcool-em-gel
https://www.farmadelivery.com.br/
https://www.farmadelivery.com.br/
https://www.farmadelivery.com.br/checkout/cart/
https://www.farmadelivery.com.br/remedios-e-medicamentos
https://www.farmadelivery.com.br/genericos
https://www.farmadelivery.com.br/saude-e-bem-estar
https://www.farmadelivery.com.br/mamaes-e-bebes
https://www.farmadelivery.com.br/dermocosmeticos
https://www.farmadelivery.com.br/diabetes
https://www.farmadelivery.com.br/perfumaria
https://www.farmadelivery.com.br/outlet


05/05/2020 Azitromicina Diidratada 500mg c/ 5 Comp. em Oferta | Farmadelivery

https://www.farmadelivery.com.br/azitromicina-diidratada-500mg-c-5-comprimidos-generico-medley-am 1/3

Minha Conta
Entrar

- 1 +

Calcular frete e prazo de entrega

Informe seu CEP

R$43,12

R$21,56

R$21,56 no boleto bancário

MEDLEY GENERICO

Azitromicina Diidratada 500mg c/ 5
Comprimidos Genérico Medley (AM)

Azitromicina - Medicamento Genérico - 500mg Caixa Com 5 Comprimidos VENDA SOB PRESC
MÉDICA - SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA. Leia mais...

Quantidade

Pague também nos cartões:

Vendas: Televendas: (11) 4972-8277 Fale conosco Quem somos Meus pedid

 Azitromicina Diidratada 500mg c/ 5 Comprimidos Genérico Medley (AM)

Descrição do produto

Azitromicina 
- Medicamento Genérico 
- 500mg Caixa Com 5 Comprimidos 

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA.

Informação Adicional

Advertência
Anvisa

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA.

Sku 6842

Código EAN 7896422514873

Busque pelo nome do produto ou marca 0 Ite
R$0

REMÉDIOS E MEDICAMENTOS GENÉRICOS SAÚDE E BEM-ESTAR MAMÃES E BEBÊS DERMOCOSMÉTICOS DIABETES PERFUMARIA O

VENDA PROIBIDA VIA INTERNET, NO ENTANTO, SE ESTIVER EM NOSSA ZONA DE ENTREGA (MAIO
DE SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO E SÃO CAETANO DO SUL) PODEMOS LHE ATEND
DELIVERY ATRAVÉS DE NOSSO ATENDIMENTO TELEFÔNICO. CONSULTE DISPONIBILIDA
MEDICAMENTO E CEPS ATENDIDOS PELO TELEFONE (11) 4972-8277.

Olá, posso ajudá-
lo?

https://www.farmadelivery.com.br/customer/account/
https://www.farmadelivery.com.br/customer/account/login/
https://reclameaqui.farmadelivery.com.br/
https://www.farmadelivery.com.br/quemsomos/
https://www.farmadelivery.com.br/sales/order/history/
https://www.farmadelivery.com.br/perfumaria/cuidados-pessoais/alcool-em-gel
https://www.farmadelivery.com.br/
https://www.farmadelivery.com.br/
https://www.farmadelivery.com.br/checkout/cart/
https://www.farmadelivery.com.br/remedios-e-medicamentos
https://www.farmadelivery.com.br/genericos
https://www.farmadelivery.com.br/saude-e-bem-estar
https://www.farmadelivery.com.br/mamaes-e-bebes
https://www.farmadelivery.com.br/dermocosmeticos
https://www.farmadelivery.com.br/diabetes
https://www.farmadelivery.com.br/perfumaria
https://www.farmadelivery.com.br/outlet




São Paulo, 30 de abril de 2020. 

À 

Prefeitura de Belém 

SEGEP - Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão 

REF: Cotação de Hidroxicloroquina 400mg 

Atendendo à sua solicitação, segue as seguintes condições: 

Fornecimento de 3.800 cápsulas de Hidroxicloroquina 400mg a R$ 2,90/ cápsula 

Valor total do produto: R$ 11.020,00 (onze mil e vinte reais) 

Condições de pagamento: sinal 30% e saldo 30 DDL 

Validade da proposta: 7 dias. 

Entrega imediata, dependendo do prazo da transportadora/Correios. 

Frete não incluso 

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas. 

Atenciosamente, 

ptjTANilb Farmácia de t^nipul&çâo Ltda 

E R l C A F U J I I 
P,fm. R . . ^ - C R F - 8 no 1 4 8 4 ^ 5 207 715/000V33 

Tel: 11 3237-3737 PLÂTANUS FARMÁCIA DE 
MANtP. LTDA. - EPP 

^ Rua Haddck L»bo. 333 
Cerqueira Cé$ar - CEP. 01414-001 
_ Sâo Paulo-SP — 



 

  

    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) 98349-3241 / E-MAIL: DISTRIBUIDORAFORTMED@GMAIL.COM

 

       Nº: 018/2020 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO 

Prezados Senhores,  

 

Antecipadamente, expressamos nossa satisfação pela oportunidade deste contato.  

Nossa proposta compreende na venda do medicamento AZITROMICINA 500MG 

CARTELA COM 03 COMPRIMIDOS, para secretária municipal de saúde de Belém, conforme 

detalhado a seguir.  

Em nossa distribuidora encontra-se em estoque 18.000 mil unidades de comprimido 

do referido medicamento 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 de 1 a 5 dias no local determinado 

pelo cliente, após a entrega do medicamento o pagamento deverá ser efetuado em até 

24horas 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 10 (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 

1 AZITROMICINA 500 MG COMP 18.000 R$ 8,99 R$ 161.820,00 

 

Belém, 02 de maio de 2020.  

_____________________________________________________ 
Magno Souza Chaves 

Diretor de Vendas 



 
 
Ao setor de compras da Prefeitura Municipal de Belém 
 
Prefeitura Municipal de Belém 

Secretaria Municipal de Saúde - SESMA 

 

Em retorno a solicitação segue orçamento: 

 

 Difosfato Cloroquina 450Mg c/ 6 Cápsulas – R$ 35,00 

 Quantidade 20.000 Kits 

 Quantidade de Cápsulas – 120.000 Uni 

 Valor total da Proposta: R$ 700.000,00 

 

 

No aceite da proposta, deposito em conta de 50% do valor e os 

50% restantes no ato da entrega do medicamento. A quantidade 

total de medicamento será entregue em até 30 dias. A Proposta 

possui validade de 120 dias. Não será aceito pagamento por 

empenho. 

 

Banco Santander 

Ag 3524 

Cc 13000479-6 

CNPJ: 06.277.082/0001-00 

 

Belém, 04 de Maio de 2020 
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8/12/2020

NºPregão:22
020

UASG:92687
3

NºPregão:47
12019

UASG:92537
3

NºPregão:19
2020

UASG:15502
2

NºPregão:92
019

UASG:98042
9

NºPregão:52
2019

UASG:12062
9

NºPregão:43
2019

UASG:16034
8

NºPregão:13
2019

UASG:16000
5

NºPregão: 
1112019 
UASG: 
926850

NºPregão: 
012020
UASG:  
155012

NºPregão: 
01006/2020

UASG: 
154035

RET FARMA 
CNPJ: 

12.313.826/000
1-90

PLANATUS 
FARMACIA 

DE 
MANIPULAÇÃ

O CNPJ: 
05.207.715/000

1-33

FORTMED 
COMÉRCIO 

DE 
MEDICAMENT
OS LTDA - ME

CNPJ: 
05.556.788/000

1-30

MC 
COMERCIO 

(PHARMAPEL
E) CNPJ: 

06.277.082/000
1-00

Ultrafarma 
Saúde 

EIRELI - 
CNPJ: 

02.543.945/00
06-90 |

 Drogaria 
Nova 

Esperança 
C.N.P.J: 

43.575.877/00
01-13 

FARMADELIVE
RY CNPJ: 

64.963.044/000
1-08

1 HIDROXICLOROQUINA 400MG COMP 500,000  R$          1.09  R$          1.17  R$          1.15  R$          1.31  R$          1.36  R$            2.90  R$            5.83  R$          2.24  R$          1.93  R$             2.40 

2 AZITROMICINA 500 MG COMP 400,000  R$          0.65  R$          0.90  R$          0.73  R$          0.64  R$          0.53  R$            7.00  R$            8.99  R$          8.62  R$        12.93  R$             8.62 

Adriana Brum
CGL/SEGEP/PMB

OBS: O PRESENTE MAPA CONTÉM TODOS OS PREÇOS COLETADOS NA PESQUISA 
DE MERCADO PARA OS ITENS 1 e 2.

MAPA  COMPARATIVO COMPLETO  SEM ANÁLISE DE PREÇOS 9729 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD

INTERNETBANCO  DE PREÇOS EMPRESASPAINEL DE PREÇOS



8/12/2020

NºPregão:22
020

UASG:92687
3

NºPregão:47
12019

UASG:92537
3

NºPregão:19
2020

UASG:15502
2

NºPregão:92
019

UASG:98042
9

NºPregão:52
2019

UASG:12062
9

NºPregão:43
2019

UASG:16034
8

NºPregão:13
2019

UASG:16000
5

NºPregão: 
1112019 
UASG: 
926850

NºPregão: 
012020
UASG:  
155012

NºPregão: 
01006/2020

UASG: 154035

RET FARMA 
CNPJ: 

12.313.826/000
1-90

PLANATUS 
FARMACIA DE 
MANIPULAÇÃO 

CNPJ: 
05.207.715/0001-

33

FORTMED 
COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTO

S LTDA - ME
CNPJ: 

05.556.788/0001-
30

MC 
COMERCIO 

(PHARMAPEL
E) CNPJ: 

06.277.082/00
01-00

Ultrafarma 
Saúde 

EIRELI - 
CNPJ: 

02.543.945/0
006-90 |

 Drogaria 
Nova 

Esperança 
C.N.P.J: 

43.575.877/0
001-13 

FARMADELI
VERY 
CNPJ: 

64.963.044/0
001-08

1 HIDROXICLOROQUINA 400MG COMP 500,000  R$        1.09  R$        1.17  R$        1.15  R$        1.31  R$        1.36  R$               2.90  R$        2.24  R$        1.93  R$        2.40 1.73R$          865,000.00R$         

2 AZITROMICINA 500 MG COMP 400,000  R$            7.00  R$               8.99  R$        8.62  R$        8.62 8.31R$          3,324,000.00R$      

Adriana Brum
CGL/SEGEP/PMB

4,189,000.00R$                               

PREÇO 
MÉDIO POR 

ITEM
TOTAL POR ITEM

OBS: OS PREÇOS EXCESSIVAMENTE ELEVADOS OU INEXEQUÍVEIS FORAM 
EXCLUIDOS DO MAPA, CONFORME ESTABELE A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº5/2014 -
SLTI/MPOG E SUAS ALTERAÇÕES

MAPA  COMPARATIVO COMPLETO  COM ANÁLISE DE PREÇOS - 9729 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD

INTERNETBANCO  DE PREÇOS PAINEL DE PREÇOS EMPRESAS



8/12/2020

VL. UNIT VL TOTAL VL. UNIT VL TOTAL VL. UNIT VL TOTAL VL. UNIT VL TOTAL

1 HIDROXICLOROQUINA 400MG COMP 500,000  R$      2.90  R$         1,450,000.00  R$      5.83  R$         2,915,000.00 

2 AZITROMICINA 500 MG COMP 400,000  R$      7.00  R$        2,800,000.00  R$       8.99  R$         3,596,000.00 

Adriana Brum
CGL/SEGEP/PMB

MAPA  COMPARATIVO COMPLETO  COM ANÁLISE DE PREÇOS -  9729 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA

OBS: O PRESENTE MAPA CONTÉM TODOS OS PREÇOS COLETADOS 
NA PESQUISA DE MERCADO JUNTO A EMPRESAS PARA OS ITENS 1 e 
2 COM DESTAQUE DO MENOR PREÇO POR EMPRESA SEM 
CONSIDERAR A ANÁLISE TECNA E DILIGÊNCIAS. 

EMPRESAS

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD RET FARMA CNPJ: 
12.313.826/0001-90

PLANATUS FARMACIA DE 
MANIPULAÇÃO CNPJ: 

05.207.715/0001-33

FORTMED COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA - ME

CNPJ: 05.556.788/0001-30

MC COMERCIO (PHARMAPELE) 
CNPJ: 06.277.082/0001-00
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PARECER Nº 818/2020-NSAJ 

PROCESSO Nº 8729/2020-SEGEP 

INTERESSADO: REFERÊNCIA TÉCNICA DE MEDICAMNTOS –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 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. Consta nos autos que no processo nº 82-2020-SEGEP foi analisado por este NSAJ através do 

Parecer nº 695/2020 pela possibilidade de dispensa para aquisição de Hidroxicloroquina e 

Azitromicina, no entanto, a empresa PAGUE MENOS a  Distribuidora Ramos e Mendonça -DRM  

não revalidaram a proposta apresnetda, bem como informa a Certidão do Núcleo de Contratos 

constante nos autos. 

4. Pretende-se a aquisição imediata de 900.000 (novecentos mil) comprimidos de hidroxicloroquina 

de 400 MG e 750.000 (setecentos e cinquenta mil) comprimidos de Azitromicina de 500mg para 

fornecimento aos pacientes que estão sendo atendido pela unidades de saúde municipal da SESMA, 

quantidade esta reduzida em referência a quantidade da primeira cotação, conforme demonstrado no 

e-mail encaminhado pelo RT – Medicamentos anexado nos autos.  

5. Verifica-se que de ordem da Diretoria Geral, foi encaminhado os autos para SEGEP realizar nova 

cotação de preços. Consta a nova cotação realizada pela CGL/SEGEP, no entanto, verifica-se que a 

quantidade cotada junto as empresas é menor do que o solictado através do e-mail do RT 

Medicamentos, ou seja, a cotação foi relaizada com 500.000 (quinhentos mil) comprimidos de 

hidroxicloroquina de 400 MG e 400.000 (quatrocentos mil) comprimidos de Azitromicina de 500mg. 
 

6. Instruem os autos os seguintes documentos: 
 

a) Memondo nº 486/2020-RT-NUPS/SESMA;  

b) Aprovo do Termo de Referência pelo Secretário; 

c) Novo Termo de Referência; 

d) Pesquisa de mercado; 

e) Mapa comparativo; 

f) Mapa preço médio de Atas; 

g) Mapa de preço de internet; 

h) Mapa de preço médio de empresas; 

i) Mapa preço médio; 

j) Publicação no DOM; 

k) Publicação no DOU; 

l) Publicação no Jornal de Grande Circulação Amazônia; 



 

Página 3 de 8 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

NÚCLEO DE SETORIAL DE ASSESSORIA JURÍDICA 

  

 

m) Publicação no Jornal Estadão; 

n) Divulgação no site da PMB. 

o) Parecer NSAJ 695.2020-SESMA 

p) Parecer NCI 1045.2020-SESMA 

q) Despacho do Controle Interno; 

r) Autorização do Secretário; 

s) E-mail informando a redução da quantidade; 

t) E-mail de revalidação de proposta DRM 

u) E-maild e revalidação de proposta PAGUE MENOS; 

v) Certidão Núcleo de Contratos. 

w) Republicação no DOM 

x) Republicação no DOU  

y) Republicação no jornal de Grande Circulação; 

z) Arquivo único 2; 

aa) Mapa em excel. 

 

7. É o relatório. 
 

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

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

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

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

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

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

análise do processo. 
 

I – FUNDAMENTAÇÃO 
 

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

importância internacional decorrente do coronavírus  
 

9. 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. 
 

10. 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. 
 

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

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

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

é dispensável nesses casos com o seguinte texto: 
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Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de  engenharia,  e insumos 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do coronavírus de que trata esta Lei. 

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

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

coronavírus. 

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

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

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

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

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

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

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

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

do bem ou serviço a ser adquirido. 

12. 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. 
 

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

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

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

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

materiais. 
 

14. 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. 

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

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

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

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

contratação ao necessário para o atendimento da emergência. 
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16. 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? 

 

17. 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 jsutificativa 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. 

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

houve redução em referência ao termo de referencia inicial, bem como a cotação de preços 

realizado pela CGL/SEGEP foram bem menor do que o informado pelo RT no e-mail, 

documento este constante no processo, portanto, deverá haver justificativa técnica quanto a 

informação da quantitdade ideal a ser atendida, que possa ajudar no enfrentamento da 

situação fática. 

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

 

 
19. 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. 
 

20. 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. 
 

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

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



 

Página 6 de 8 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

NÚCLEO DE SETORIAL DE ASSESSORIA JURÍDICA 

  

 

 

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). 
 

22. 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. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

dias, como condição para a eficácia dos atos. 

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

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

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

caso; 

II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

III - justificativa do preço; 

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

24. 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 
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aplicam à hipótese de contratação ora analisada. 
 

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

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

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

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

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

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

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

26. 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.  

27. 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. 
 

28. 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.  
 

 

29. 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 75 empresas, sendo que somente 

4 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. 

 

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

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

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

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

atendem as exigências legais para serem adquiridos. 
 

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

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

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

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

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

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

tais consultas para fins para a contratação da empresa selecionada. 
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33. Como já dito, área competente não carreou ao processo a informação sobre a 

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

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

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

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

13.979/2020. 

 
 

III – CONCLUSÃO 

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

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

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

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

observar especialmente o disposto nos itens  18, 30, 31, 32, 33 e 34 deste parecer, nos termos do 

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

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

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

 

 Belém, 06 de maio de 2020. 
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NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO – NCI/SESMA/PMB 

PARECER Nº 1138/2020 – NCI/SESMA 

 

INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – DEVS/SESMA. 

 

FINALIDADE: Manifestação quanto ao processo para a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 

HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA, 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 

9729/2020, encaminhado pelo Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos – NSAJ/SESMA, referente 

à análise quanto à AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE HIDROXICLOROQUINA e 

AZITROMICINA, 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. 

Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. 

DA PRELIMINAR: 

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

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

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

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

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

cumpre-nos lembrar 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. 

 

 



 

 

 
 

 

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

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

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO – NCI/SESMA/PMB 

DA FUNDAMENTAÇÃO: 

A análise em tela, quanto à AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE HIDROXICLOROQUINA 

e AZITROMICINA, 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) 

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

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

nº 926, de 2020) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.979-2020?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_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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I - ocorrência de situação de emergência;         (Incluído pela Medida Provisória 

nº 926, de 2020) 

II - necessidade de pronto atendimento da situação de 

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

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

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e          (Incluído pela 

Medida Provisória nº 926, de 2020) 

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação 

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

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

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

elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços 

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

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

durante a gestão do contrato.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 

2020) 

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

necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será admitida a 

apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico 

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

§ 1º  O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se 

refere o caput conterá:           (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

I - declaração do objeto;         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

II - fundamentação simplificada da contratação;         (Incluído pela Medida 

Provisória nº 926, de 2020) 

III - descrição resumida da solução apresentada;          (Incluído pela Medida 

Provisória nº 926, de 2020) 

IV - requisitos da contratação;          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 

2020) 

V - critérios de medição e pagamento;          (Incluído pela Medida Provisória nº 

926, de 2020) 

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

parâmetros:            (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

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

Provisória nº 926, de 2020) 

b) pesquisa publicada em mídia especializada;             (Incluído pela Medida 

Provisória nº 926, de 2020) 

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

Medida Provisória nº 926, de 2020) 

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

Medida Provisória nº 926, de 2020) 

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

Medida Provisória nº 926, de 2020) 

VII - adequação orçamentária.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 

2020) 

§ 2º  Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será 

dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI 

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

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

do caput não impedem a contratação pelo Poder Público por valores superiores 

decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de 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 

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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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 Coordenação de Referência Técnica de Medicamentos - 

NUPS/SESMA através do MEMO Nº 486/2020, solicitando autorização para aquisição 

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA, 

objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no 

Município de Belém. 

Na data de 20 de abril 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 486/2010; Termo de Referencia devidamente ajustado e aprovado pelo ordenador de 

despesa; Aviso de Chamamento Público – Compra Emergencial, devidamente publicado no 

Diário Oficial da União, Diário Oficial do Município de Belém e em jornais de grande 

circulação; pesquisa mercadológica; despacho CGL/SEGEP; mapas comparativos; e Parecer nº 

695/2020 – NSAJ/SESMA. 

Na mesma data mencionada anteriormente, este NCI emitiu manifestação conforme os 

termos do Parecer nº 1045/2020 – NCI/SESMA. Após, a autoridade superior autorizou a dispensa 

de licitação, com fulcro no art. 24, IV, da Lei nº. 8.666/93, para aquisição emergencial de 
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medicamentos, desde que atendidos os requisitos 17, 31, 32, 33 e 34 do parecer jurídico com 

vistas ao cumprimento do disposto na Lei nº. 13.979/2020 e as recomendações deste NCI.  

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

estatui, em seu art. 4º: 

Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de 

engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta 

Lei. 

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

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

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

risco. 

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

atualizado do contrato. 

12 – Portanto, é necessário, assim, que os autos sejam instruídos com: a) termo de 

referência simplificado, contendo os elementos indicados no art. 4º-E, §1º da Lei nº 13.979/2020, 

aprovado pela autoridade competente (art. 7º, §2º, I, Lei 8.666/93), contendo orçamento 

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. 



 

 

 
 

 

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

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

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO – NCI/SESMA/PMB 

14 - No toante à justificativa do preço, não obstante tenha a Lei nº 13.979/2020 indicado 

parâmetros para a realização da estimativa de preço, entendemos que devem ser observadas, no 

que couber, as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93. 

15 – Outras duas regras especiais presentes na Lei nº 13.979/2020 destoam das regras 

gerais previstas na Lei nº 8.666/93. A primeira regra, presente no art. 4º-E, § 2º da Lei nº 

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. 

18 – Diante da necessidade a Referencia Técnica de Medicamentos – NUPS elaborou o 

Termo de Referencia, que em linhas gerais, contem a descrição do objeto a ser contratado e suas 

especificações técnicas, além de outras informações necessárias à execução contratual e a seleção 

simplificada do contratado. A excepcionalidade da contratação justifica a adoção de 
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procedimento simplificado de formação de preços, sobretudo porque as demandas pelos bens e 

serviços necessários ao enfrentamento da pandemia encontram-se substancialmente alteradas, o 

que, por certo, impactará nos preços. Assim, entendeu por bem o legislador incluir o parágrafo 

quarto, prevendo a possibilidade de contratar a preços superiores aos valores estimados, mediante 

justificativa da autoridade competente, quando as medidas forem imprescindíveis e circunstâncias 

do mercado interferirem nos preços praticados no momento da contratação. 

19 – Considerando que foi realizada pesquisa mercadológica pela CGL/SEGEP, no 

período de 09 de abril à 15 de abril de 2020, onde foram pesquisadas na internet, em atas de 

registro de preços vigentes, nas plataformas de banco de preços e do painel de preços, assim 

como junto á empresas. Foram consultadas 18 (dezoito) empresas mediante email, no entanto ao 

final do prazo, apenas 2 (duas) empresas apresentaram proposta para o fornecimento dos 

medicamentos. Na referida pesquisa mercadológica, podemos observar que a empresa 

DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONÇA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 

sob o nº 27.117.540/0001-06, e a empresa PAGUE MENOS, inscrita no CNPJ sob o nº 

06.626.253/0031-77 foram as únicas que apresentaram propostas. Sendo que o valor unitário dos 

dois itens apresentada pela primeira está no valor de R$ 10,00 (dez reais) o comprimido, valor 

este excessivamente superior ao valor médio praticado no mercado. Quanto aos valores unitários 

apresentados pela empresa PAGUE MENOS, podemos observar que estão próximos da media 

alcançada na pesquisa mercadológica, no entanto a empresa informa em sua proposta que não 

disponibiliza todo o quantitativo solicitado no momento. Logo deverá a área técnica entrar em 

contato com a empresa e verificar o quantitativo disponível para a entrega imediata e se tal 

quantidade atende a demanda desta Administração. Portanto a aquisição deverá ser adquirida pela 

empresa que apresentou o menor valor para os itens, em atendimento ao principio da 

economicidade, desde que atendam as especificações técnicas. Cabe destacar que na proposta de 

preço a empresa menciona a forma de pagamento a vista, portanto deverá ser notificada e 

consultada para se manifestar quanto a forma de pagamento via Nota de Empenho. 

20 – Considerando recomendações deste NCI, conforme os termos do Parecer nº 

1045/2020 de 20 de abril de 2020: a) Pela notificação da empresa para que se manifeste quanto 

ao quantitativo disponível para o fornecimento imediato, bem como aceitação da forma de 

pagamento mediante Nota de Empenho; b) Pela apresentação das certidões de regularidade fiscal 

e trabalhista atualizadas da empresa a ser contratada; c) Pela apresentação robusta da justificativa 

acerca da aquisição pro 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; d) 

Para que o Fundo Municipal de Saúde se manifeste sobre a disponibilidade de dotação 

orçamentária para cobrir a despesa supracitada. e) Depois, de atendidos os itens anteriores, nos 

manifestamos pelo DEFERIMENTO da solicitação do requerente, quanto a AQUISIÇÃO 

EMERGENCIAL DE HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA, objetivando fortalecer os 

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



 

 

 
 

 

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

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

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO – NCI/SESMA/PMB 

através de dispensa de licitação com fundamento no art. 4º, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020; f) Pela publicação da ratificação da autoridade superior, para condição de eficácia do ato, 

conforme disposto no art. 26, da Lei nº 8.666/93. g) 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. 

21 – Considerando decisão superior que autorizou a dispensa de licitação, com fulcro no 

art. 24, IV, da Lei nº. 8.666/93, para aquisição emergencial de medicamentos, desde que 

atendidos os requisitos 17, 31, 32, 33 e 34 do parecer jurídico com vistas ao cumprimento do 

disposto na Lei nº. 13.979/2020 e as recomendações deste NCI. O núcleo de contratos diligenciou 

na tentativa de revalidação das propostas das empresas, afim de dar segmento e posterior 

conclusão da aquisição emergencial. Ocorre que as duas empresas DISTRIBUIDORA 

HOSPITALAR RAMOS E MENDONÇA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 

27.117.540/0001-06, e a empresa PAGUE MENOS, inscrita no CNPJ sob o nº 06.626.253/0031-

77, não responderam as diligencias ou informaram que não dispunham mais dos medicamentos. 

22 – Mediante a negativa das empresas, bem como a necessidade urgente da aquisição dos 

medicamentos, os autos foram remetidos a CGL/SEGEP, para providencias quanto a realização 

de uma nova pesquisa mercadológica. Na data de 20 de abril de 2020 a CGL inicia a nova 

pesquisa mercadológica, assim como na data 22 de abril de 2020, a CGL republicou o Aviso de 

Chamamento Publico para a Compra Emergencial dos medicamentos em jornais de grande 

circulação, e imprensas oficiais, municipal e nacionalmente, dando maior visibilidade e 

publicidade. 

23 – Mediante a realização de nova pesquisa mercadológica pela CGL/SEGEP, no 

período de 20 de abril à 5 de maio de 2020, onde foram pesquisadas na internet, em atas de 

registro de preços vigentes, nas plataformas de banco de preços e do painel de preços, assim 

como junto á empresas. Foram consultadas diversas empresas mediante email (75 empresas), no 

entanto ao final do prazo, apenas 4 (quatro) empresas apresentaram proposta para o fornecimento 

dos medicamentos. Na referida pesquisa mercadológica, podemos observar que a empresa RET 

FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, 

PLÁTANUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA – EPP, FORTMED COMERCIO DE 

MEDICAMENTOS LTDA – ME e MC COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

LTDA foram as únicas que apresentaram propostas. Quanto aos valores unitários apresentados 

pelas empresas, podemos observar que estão próximos da media alcançada na pesquisa 

mercadológica, no entanto as mesmas informam em suas propostas que não disponibilizam todo 

o quantitativo solicitado no momento. Logo deverá a área técnica se manifestar se tal quantidade 

ofertada atende a demanda desta Administração. Portanto a aquisição deverá ser adquirida pelas 

empresas que apresentaram o menor valor para cada um dos itens, em atendimento ao principio 
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da economicidade, desde que atendam as especificações técnicas, conforme planilha em anexo. 

Cabe destacar que nas propostas de preços algumas empresas mencionam a forma de pagamento 

a vista ou ainda com valor de entrada ou sinal, portanto deverão ser notificadas e consultadas para 

se manifestar quanto a forma de pagamento via Nota de Empenho. 

24 – Quanto ao ponto mencionado anteriormente que merece desta, é que a forma de 

pagamento antecipado em Crédito na Conta Corrente exigido na proposta de algumas 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. 

a) 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). 

b) 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) 

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. 

c) 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 
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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). 

d) 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. 

e) 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. 

f) 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. 

g) 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 

antecipação de pagamento, notadamente quando há restrição de oferta frente à 

demanda. 

h) 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 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). 

 

25 – Dando continuidade à análise processual, consta o Parecer Jurídico nº 818/2020 – 

NSAJ/SESMA, conclusivo que é juridicamente possível o processo de contratação podendo 

produzir os efeitos jurídicos pretendidos, após a área técnica observar especialmente o disposto 

nos itens 18, 30, 31, 32, 33 e 34 deste parecer, nos termos do Parágrafo único do art. 38 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

26 – 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”: 

(...) 
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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;” 

 

27 – 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. 

28 – Ressaltamos que o processo de dispensa deverá ser encaminhado à autoridade 

superior competente para ratificação. A Lei Federal nº 13.979/2020 exige a publicidade dos 

contratos realizados com base na emergência ocasionada pela pandemia do coronavírus, logo, em 

observância ao §2º do art. 4º devem todas as contratações ou aquisições realizadas deverão 

imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores 

(internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 

12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita 

Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição. 

29 – Por fim, observamos que não foi localizado nos autos manifestação do Fundo 

Municipal de Saúde quanto a disponibilidade de dotação financeira necessária para 

cumprimento das obrigações, bem como recomendamos que o Departamento Financeiro de 

manifeste quanto a disponibilidade de caixa. Quanto ao tema vale lembrar o que prescreve 

o art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, senão vejamos: “Art. 42. É vedado ao titular de 

Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair 

obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha 

parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa 

para este efeito.”. Logo, antes da celebração do contrato deverá ser comprovada a 

disponibilidade de caixa e que será cumprida integralmente a obrigação no exercício 

financeiro corrente. 

30 – Diante do exposto, este Núcleo de Controle Interno tem a concluir: 

CONCLUSÃO: 

No transcorrer dos trabalhos de análise do Processo em referência, conclui-se, 

sinteticamente, que a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE HIDROXICLOROQUINA e 

AZITROMICINA, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo 

COVID-19 no Município de Belém, ENCONTRA AMPARO LEGAL. 
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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) Pela notificação das empresa para que se manifeste quanto ao aceitação da forma de 

pagamento mediante Nota de Empenho, pagamento conforme termo de referencia; 

b) Pela apresentação das certidões de regularidade fiscal e trabalhista atualizadas das 

empresas a serem contratadas; 

c) 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;  

d) Pela manifestação do Fundo Municipal de Saúde quanto a disponibilidade de dotação 

financeira necessária para o cumprimento das obrigações, bem como recomendamos que o 

Departamento Financeiro de manifeste quanto a disponibilidade de caixa para cumprimento 

integral da obrigação no exercício financeiro corrente, assim como a possibilidade de realização 

de adiantamento de pagamento junto aos fornecedores; 

e) Depois, de atendidos os itens anteriores, nos manifestamos pelo DEFERIMENTO da 

solicitação do requerente, quanto a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE HIDROXICLOROQUINA 

e AZITROMICINA, 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; 

f) Pela publicação da ratificação da autoridade superior, para condição de eficácia do ato, 

conforme disposto no art. 26, da Lei nº 8.666/93. 

g) Pela imediata disponibilidade em sítio oficial específico na rede mundial de computadores 

(internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 

12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita 

Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição. 

 

É o nosso parecer salvo melhor entendimento. À elevada apreciação Superior. 

Belém/PA, 07 de 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: 2020.05.07 12:14:40 -03'00'



 

 

 
 

 

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

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

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO – NCI/SESMA/PMB 

 

ANEXO I 

PARECER Nº 1138/2020 – NCI/SESMA 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD 
 VL. 
UNIT  

VL TOTAL 
 

1 
HIDROXICLOROQUINA 
400MG 

COMP 3.800 2,9000  R$  11.020,00  
PLANATUS FARMACIA 

DE MANIPULAÇÃO 
CNPJ: 05.207.715/0001-33 

Proposta com 2º menor valor (valor unitário 
aproximadamente) 

120.000 5,8333  R$699.996,00  
MC COMERCIO 

(PHARMAPELE) CNPJ: 
06.277.082/0001-00 

2 AZITROMICINA 500 MG COMP 17.507 7,0000  R$122.549,00  
RET FARMA CNPJ: 
12.313.826/0001-90 

Proposta com 2º menor valor (valor unitário 
aproximadamente) 

18.000 8,9900  R$161.820,00  

FORTMED COMÉRCIO 
DE MEDICAMENTOS 

LTDA - ME 
CNPJ: 05.556.788/0001-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDER DE 
JESUS 
FERREIRA 
CARDOSO:8
2236968272

Assinado de forma digital por 
EDER DE JESUS FERREIRA 
CARDOSO:82236968272 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, 
ou=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB 
e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), 
ou=AR SERAMA, cn=EDER DE 
JESUS FERREIRA 
CARDOSO:82236968272 
Dados: 2020.05.07 12:15:57 
-03'00'



 

 

 
 

 

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

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

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO – NCI/SESMA/PMB 

 

ANEXO II 

PARECER Nº 1138/2020 – NCI/SESMA 

 

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 nos termos do inciso IV, do artigo 24 da lei nº 8.666 de 

1993: 

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 
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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 

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); 

X 

 

 

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,    
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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, 

“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, 7 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; 
 
Considerando, ainda, a manifestação do Controle Interno nº. 1103/2020; 
 
 Acolho o parecer jurídico nº. 818/2020-NSAJ/SESMA e, autorizo a dispensa de 

licitação, com fulcro na Lei nº. 13.979/2020, para AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 
HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA, objetivando fortalecer os procedimentos de 
enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém, desde que 
atendidos os requisitos do parecer jurídico e as recomendações do NCI.   

 
Ao Setor de Contratos para as providências cabíveis quanto à confecção dos termos 

e demais atos necessários para inclusão do processo no portal do TCM/PA para posterior 
realização de empenho, observando-se as orientações do Núcleo de Assessoria Jurídica, bem 
como cadastramento das informações referente às contratações relacionadas ao combate ao 
Covid-19 na plataforma da Prefeitura Municipal de Belém (http://coronavirus.belem.pa.gov.br/). 

 
Belém, 06 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 - SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO
EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO HIDROXICLOROQUINA 400MG E
AZITROMICINA 500 COMPRIMIDO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE
COVID -19.- Processo Gdoc 9729/2020
1 mensagem

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 8 de maio de 2020 14:52
Para: antonio@retfarma.com
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Controle Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>, Assessoria
NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, Fundo Municipal de Saúde - FMS/SESMA <fms.sesma@gmail.com>,
FINANCEIRO SESMA <financeirosesma@hotmail.com>, rt medicamentos <rt.medicamentos@gmail.com>

Prezados, boa tarde!

Considerando que encontra-se em tramitação nesta Secretaria o processo Gdoc 9729/2020  cujo objeto refere-se a
solicitação de compra emergencial de medicamentos para suprir demanda hospitalar dos itens: 

Considerando que esta empresa apresentou o menor valor para os itens a seguir descritos, conforme
proposta anexa: 

ITEM: AZITROMICINA 500 MG
QUANTIDADE: 400.000 (Quatrocentos mil) comprimidos 
VALOR UNITÁRIO: R$ 7,00

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,

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

Proposta - Retfarma.pdf
607K

mailto:contratos.sesma@gmail.com
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Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

URGENTÍSSIMO - REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA - SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO
EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO HIDROXICLOROQUINA 400MG E
AZITROMICINA 500 COMPRIMIDO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE
COVID -19.- Processo Gdoc 9729/2020
1 mensagem

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 8 de maio de 2020 15:00
Para: efujii@uol.com.br
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Controle Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>, Assessoria
NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, Fundo Municipal de Saúde - FMS/SESMA <fms.sesma@gmail.com>,
FINANCEIRO SESMA <financeirosesma@hotmail.com>, rt medicamentos <rt.medicamentos@gmail.com>

Prezados, boa tarde!

Considerando que encontra-se em tramitação nesta Secretaria o processo Gdoc 9729/2020  cujo objeto refere-se a
solicitação de compra emergencial de medicamentos para suprir demanda hospitalar dos itens: 

Considerando que esta empresa apresentou o menor valor para os itens a seguir descritos, conforme
proposta anexa: 

ITEM: HIDROXICLOROQUINA 400MG
QUANTIDADE: 500.000 (Quinhentos mil) comprimidos 
VALOR UNITÁRIO: R$ 2,90

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,

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

Proposta - Planautus.pdf
299K
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URGENTÍSSIMO - REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA - SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO
EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO HIDROXICLOROQUINA 400MG E
AZITROMICINA 500 COMPRIMIDO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE
COVID -19.- Processo Gdoc 9729/2020
1 mensagem

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 9 de maio de 2020 17:29
Para: humbertomcphee@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>

Prezados, boa tarde!

Considerando que encontra-se em tramitação nesta Secretaria o processo Gdoc 9729/2020  cujo objeto refere-se a
solicitação de compra emergencial de medicamentos para suprir demanda hospitalar dos itens: 

Considerando que esta empresa apresentou o segundo menor valor para os itens a seguir descritos,
conforme proposta anexa: 

ITEM: HIDROXICLOROQUINA 400MG. 
QUANTIDADE: 496.200 (Quatrocentos e noventa e seis mil e duzentos reais)
VALOR UNITÁRIO: R$ 5,83

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 (esclareço que não impede o pagamento antecipado,porém, indispensável a emissão da NE
mediante apresentação da Nota Fiscal - NF), 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,

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

Proposta - Pharmapele2.pdf
247K
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Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

URGENTÍSSIMO - REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA - SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO
EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO HIDROXICLOROQUINA 400MG E
AZITROMICINA 500 COMPRIMIDO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE
COVID -19.- Processo Gdoc 9729/2020
1 mensagem

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 9 de maio de 2020 17:51
Para: mg4051@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>

Prezados, boa tarde!

Considerando que encontra-se em tramitação nesta Secretaria o processo Gdoc 9729/2020  cujo objeto refere-se a
solicitação de compra emergencial de medicamentos para suprir demanda hospitalar dos itens: 

Considerando que esta empresa apresentou o segundo menor valor para os itens a seguir descritos,
conforme proposta anexa: 

ITEM: AZITROMICINA 500 MG
QUANTIDADE: 390.670 (Trezentos e noventa seiscentos e setenta) comprimidos 
VALOR UNITÁRIO: R$ 8,99

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,

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

Proposta - FortMED.pdf
364K

mailto:contratos.sesma@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=171fb357cd3f81bf&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ka038r9i0&safe=1&zw




O R U G 

São Paulo, 11 de Maio de 2020. 

À 

Prefeitura de Belém 

SEGEP - Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão 

REF: Cotação de Hidroxicloroquina 400mg 

Atendendo à sua solicitação, segue as seguintes condições: 

Fornecimento de 3.800 cápsulas de Hidroxicloroquina 400mg a R$ 2,90 / cápsula 

Valor total do produto: R$ 11.020,00 (onze mil e vinte reais) 

Condições de pagamento: sinal 30% e saldo 30 DDL 

Entrega imediata, dependendo do prazo da transportadora/Correios. 

Frete: consultando a GOLLOG, conforme e-mail enviado hoje, cotação RORC20051101, o 
frete é valor estimado, dependendo da mercadoria a ser verificada no momento do despacho. 
Há duas tarifas estimadas: Prioridade 1 (R$ 656,33) e Prioridade 2 (R$ 368,57). A diferença 
seria a prioridade de embarque na aeronave conforme disponibilidade.Há 2 voos semanais 
de Guarulhos para Belém, às terças e quintas às 9:20, com chegada no mesmo dia às 13h. 
Enfatizando que não há como saber quando a mercadoria será embarcada, dependendo 
exclusivamente da empresa aérea. O Frete é pago antecipadamente no momento do envio. 

Caso seja necessário a emissão da nota fiscal antecipadamente para os trâmites legais para 
pagamento do frete e do sinal, emitiremos conforme pedido / contrato formalizado. 

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas. 

' 05 207 715/0001-33 ' 
PLÁTANUS FARMÁCIA DE 

MANIP. L T D A . - E P P 
í 

Rua Haddck Lobo, 333 
I Cerqueira César - CEP: 01414-00 
L. São Paulo - SP 

Atenciosamente, 
''l-ATANUb Farmácia de Manipulação Ltda 

Tel: 11 3237-3737 



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 05.207.715

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_

_
_

_
_

_
_

_

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidão nº 24973502

Data e hora da emissão 22/01/2020 10:22:44 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

Folha 1 de 1

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.



Certidão Número:

CPF/CNPJ Raiz:

Contribuinte:

Unidades Tributárias:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo 
que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste 
documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa 
Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente 
aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: 
REGULAR. 

0061445 - 2020

CCM 3.148.387-9- Inicio atv :25/07/2002 (R HADDOCK LOBO, 00333 - CEP: 01414-001 )

05.207.715/

PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EPP

Liberação:

Validade:

Tributos Abrangidos:

22/01/2020

21/04/2020

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011) 

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/. 
Qualquer rasura invalidará este documento.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Código de Autenticidade: 1B9F044C

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, 
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 10:27:39 horas do dia 22/01/2020 (hora e data de Brasília).

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.207.715/0001-33
Certidão nº: 1791753/2020
Expedição: 22/01/2020, às 10:29:36
Validade: 19/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
05.207.715/0001-33, 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
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VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
raCFilTUlíA C f Prefeitura Municipal de SÃO PAULO 

SAOPAUUO 

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

N»CMVS: 355030801-477-003078-1-5 DATA DE VALIDADE : 13/02/2023 

N" P R O C E S S O : 
N° P R O T O C O L O : 6018.2019/0018118-0 Data do Protocolo: 25/03/2019 
S U B G R U P O : COMÉRCIO V A R E J I S T A 
A G R U P A M E N T O : COMÉRCIO V A R E J I S T A DE MEDICAMENTOS 

ATIV IDADE ECONÔMICA-CNAE:, J ^ E ^ Ó R M Í ^ A f '^"^^^^^^'^ ° ^ PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO 

O B J E T O L I C E N C I A D O : E S T A B E L E C I M E N T O 
MANIPULAR MED. A PARTIR DE INSUMOS/MATÉRIAS PRIMAS, VEGETAL, MEDICAMENTO - MANIPULAR MEDICAMENTOS 
HOMEOPÁTICOS 

D E T A L H E : 

RAZÃO S O C I A L : PLATANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA E P P C N P J A L B E R G A N T E : 
NOME FANTASIA: D R U G A N D D R U G 
C N P J / C P F : 05.207.715/0001-33 
L O G R A D O U R O : R. HADDOCK L O B O NÚMERO: 333 
C O M P L E M E N T O : 
B A I R R O : C E R Q U E I R A C E S A R 
MUNICÍPIO: SÃO PAULO 
C E P : 01416-000 - U F : S P 
PÁGINA DA W E B : 

RESPONSÁVEL L E G A L : ERICA FUJII 
C P F : 07404971896 C O N S E L H O R E G I O N A L : CRF 
N° INSCR. C O N S E L H O P R O F : 14 .840 UF : SP 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ERICA FUJII 
CPF:07404971896 C O N S E L H O R E G I O N A L : CRF 
N° INSCR. C O N S E L H O P R O F : 14 .840 U F : SP 

CATEGORIA: C O N T R O L E E S P E C I A L 

CATEGORIA: DEMAIS C A T E G O R I A S 

CATEGORIA: HOMEOPÁTICOS 

CATEGORIA: HORMÔNIOS 

CATEGORIA: PRODUTOS OFICINAIS 

CATEGORIA: PSICOTRÓPICOS 



LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

N" CMVS: 355030801-477-003078-1-5 DATA D E VAL IDADE: 13/02/2023 

o (A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SÃO PAULO 
CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL (IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO 
SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATHALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS 
REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS 
EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO. 
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS 
ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS 
LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA 
PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998. 

SAO PAULO 13/02/2020 
LOCAL DATA DE DEFERIMENTO AUTORIDADE SANITÁRIA 

CIENTES: 
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL DATA DE CIÊNCIA 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DATA DE CIÊNCIA 



Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo

  CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Nome do Estabelecimento:

SAO PAULO - SP FARMACIA U

Município:

Endereço:

Razão Social:

Ramo de Atividade:

CNPJ:

Reg Nº: 39783

DRUG AND DRUG 05207715000133

PLATANUS FCIA MANIP LTDA

R HADDOCK LOBO 333 CERQUEIRA CESAR

Horário de Funcionamento do Estabelecimento:

Rotina: (Seg - Ter - Qua - Qui - Sex)   Das 07:30h às 19:00

Rotina: (Sab)  Das 09:00h às 13:00  

Responsável Técnico Titular

FARMACÊUTICO 14840

Horário de Assistência:

(Intervalo Das 14:00h às 16:00h )Rotina: (Seg - Ter - Qua - Qui - Sex)  Das 08:00h às 19:00

CRF:

Dra. ERICA FUJII

Rotina: (Sab)  Das 09:00h às 13:00

Outros Profissionais Substitutos

FARMACÊUTICO 30555

Horário de Assistência:

(Intervalo Das 12:00h às 14:00h )Rotina: (Seg - Ter - Qua - Qui - Sex)  Das 07:30h às 19:00

CRF:

Dra. SELMA NOBUKO YOKOTO

Rotina: (Sab)  Das 09:00h às 13:00

somente a dra. erica possui habilitação homeopatia

17 DE JUNHO DE 2.019SÃO PAULO,
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Assinatura do Presidente do CRF

Dr. Marcos Machado Ferreira

CRF-SP: 32635

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia , 

atendendo o que dispõem os artigos 22, parágrafo único e 24, da Lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e 

Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos.

Esta Certidão terá validade até 17 DE JUNHO DE 2.020 , exceto se sofrer qualquer alteração de dados quando perderá a 

validade.



Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 22/01/2020

  Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 05.207.715/0001-33
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

  Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007

Situação no SIMEI:  NÃO optante pelo SIMEI

  Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

  Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

  Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

  Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem



11/05/2020 Gmail - ENC: COTAÇÃO GOLLOG - SPOT RORC20051101

https://mail.google.com/mail/u/4?ik=c5452b1585&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666415438841173642&simpl=msg-f%3A1666415… 1/3

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

ENC: COTAÇÃO GOLLOG - SPOT RORC20051101
1 mensagem

Erica FUJII <efujii@uol.com.br> 11 de maio de 2020 14:20
Para: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

 

 

De: Rosimeire Cristina Leite De Oliveira [mailto:rcloliveira@voegol.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 11 de maio de 2020 10:09
Para: efujii@uol.com.br
Assunto: COTAÇÃO GOLLOG - SPOT RORC20051101

 

Bom dia!

 

Segue abaixo a cotação com o valor aproximado do frete.

 

A mesma é válida somente para o período de 11/05/20 à 16/05/20

 

Lembrando que devido aos ajustes de voos contínuos relacionados ao Covid19, todos os embarques estão sujeitos
a ajustes de capacidade,e tarifa.

 

Obrigado por escolher a Gollog. Nosso serviço é a garan�a para que você possa transportar sua encomenda urgente, com segurança e comodidade.

 

***** É IMPRESCINDÍVEL A APRESENTAÇÃO DESTE E-MAIL IMPRESSO NO MOMENTO DA EMISSÃO/EMBARQUE.

TRABALHAMOS COM ESCALONAMENTO TARIFÁRIO, ENTÃO PARA QUE O VALOR INFORMADO SEJA HONRADO, AS DIMENSÕES E PESOS DEVEM AS MESMAS
NO ATO DA EMISSÃO****

 

 

DADOS DA COTAÇÃO:

 

Referência: 27009706

Serviço: UNI - TARIFARIO UNICO

Altura Largura Comprimento Peso Número de
Volumes

30,0 cm 40,0 cm 40,0 cm 3,000 kg 1

Peso total cubado: 8,000 kg

mailto:rcloliveira@voegol.com.br
mailto:efujii@uol.com.br


11/05/2020 Gmail - ENC: COTAÇÃO GOLLOG - SPOT RORC20051101
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Tipo de entrega: Retira aeroporto

Origem: GRU - GUARULHOS

Destino: BEL - BELÉM

Valor aproximando: R$ 656,33

Referência: 27009710

Serviço: EME - TARIFARIO EME

Altura Largura Comprimento Peso Número de
Volumes

30,0 cm 40,0 cm 40,0 cm 3,000 kg 1

Peso total cubado: 8,000 kg

Tipo de entrega: Retira aeroporto

Origem: GRU - GUARULHOS

Destino: BEL - BELÉM

Valor aproximando: R$ 368,57

 

OBSERVAÇÕES:

 

•Tarifa aprovada para um único embarque, na rota, vigência e condições informadas na cotação;

• É necessário que apresente este e-mail no momento do embarque;

• A Gollog não transporta: itens proibidos para transporte e comercialização conforme legislação aérea ou nacional (federal, estadual e/ou municipal),
valores,  ar�gos controlados, produtos que exijam condições especiais de armazenamento e guarda e mercadorias proibidas conforme polí�ca comercial e
operacional da empresa.  Para mais informações, acesse www.gollog.com.br;

• Em caso de divergência de valores, contate nossa equipe, através do telefone 0300 101 2001 e informe o CODIGO SPOT para verificação. 

 

 

http://www.gollog.com.br/


11/05/2020 Gmail - ENC: COTAÇÃO GOLLOG - SPOT RORC20051101
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Atenciosamente,

 

ROSIMEIRE OLIVEIRA
Gollog| Teleoperadora de Atendimento
55 11 0300 101 201 | 0300 146 5564  

Ramal 18482
rcloliveira@voegol.com.br

#caiuaquiagenteresolve

 

Linkedin GOLLOG - Siga nosso link oficial e fique por dentro de nossas novidades.

 

mailto:tlidianesantos@voegol.com.br
https://www.linkedin.com/company/gollog/
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Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

URGENTÍSSIMO - REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA - SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO
EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO HIDROXICLOROQUINA 400MG E
AZITROMICINA 500 COMPRIMIDO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE
COVID -19.- Processo Gdoc 9729/2020
9 mensagens

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 8 de maio de 2020 15:00
Para: efujii@uol.com.br
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Controle Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>, Assessoria
NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, Fundo Municipal de Saúde - FMS/SESMA <fms.sesma@gmail.com>,
FINANCEIRO SESMA <financeirosesma@hotmail.com>, rt medicamentos <rt.medicamentos@gmail.com>

Prezados, boa tarde!

Considerando que encontra-se em tramitação nesta Secretaria o processo Gdoc 9729/2020  cujo objeto refere-se a
solicitação de compra emergencial de medicamentos para suprir demanda hospitalar dos itens: 

Considerando que esta empresa apresentou o menor valor para os itens a seguir descritos, conforme
proposta anexa: 

ITEM: HIDROXICLOROQUINA 400MG
QUANTIDADE: 500.000 (Quinhentos mil) comprimidos 
VALOR UNITÁRIO: R$ 2,90

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,

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

Proposta - Planautus.pdf
299K

Erica FUJII <efujii@uol.com.br> 8 de maio de 2020 17:21
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>, Fundo Municipal de Saúde - FMS/SESMA <fms.sesma@gmail.com>,
FINANCEIRO SESMA <financeirosesma@hotmail.com>, rt medicamentos <rt.medicamentos@gmail.com>

Boa tarde

Confirmamos a proposta enviada anteriormente  para 3.800 cápsulas de Hidroxicloroquina  400mg a R$  2,90/
cápsula.

mailto:contratos.sesma@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/4?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=171f57266e79f40e&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k9yi33nz0&safe=1&zw
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Prazo entrega: imediato, dependendo da transportadora/Correios. Provavelmente podemos despachar na
segunda-feira  11/05/20.

Ra�ficamos que o valor acima não inclui o valor do frete.

Declaramos que aceitamos o pagamento através de Nota de Empenho

Anexamos neste e-mail algumas cer�dões.

 

Representante Legal:

ERICA FUJII

CPF  074.049.718-96

CRF-SP   14.840

 

Tel:  11  3237-3737

[Texto das mensagens anteriores oculto]

7 anexos

COVISA fev 2020001.pdf
1564K

CRT   CRF  2019.pdf
797K

Cert negativa falencia concordata.pdf
42K

CND Estadual.pdf
258K

CND Municipal.pdf
89K

CND Trabalhista.pdf
88K

Declaração SIMPLES.pdf
15K

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 9 de maio de 2020 17:25
Para: Erica FUJII <efujii@uol.com.br>
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Controle Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>, Assessoria
NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, Fundo Municipal de Saúde - FMS/SESMA <fms.sesma@gmail.com>,
FINANCEIRO SESMA <financeirosesma@hotmail.com>, rt medicamentos <rt.medicamentos@gmail.com>

Prezada, 

Qual seria o valor do FRETE?

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]

Erica FUJII <efujii@uol.com.br> 11 de maio de 2020 09:41

https://mail.google.com/mail/u/4?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=171f5f3e9602e73c&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/4?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=171f5f3e9602e73c&attid=0.2&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/4?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=171f5f3e9602e73c&attid=0.3&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/4?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=171f5f3e9602e73c&attid=0.4&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/4?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=171f5f3e9602e73c&attid=0.5&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/4?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=171f5f3e9602e73c&attid=0.6&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/4?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=171f5f3e9602e73c&attid=0.7&disp=attd&safe=1&zw
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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>, Fundo Municipal de Saúde - FMS/SESMA <fms.sesma@gmail.com>,
FINANCEIRO SESMA <financeirosesma@hotmail.com>, rt medicamentos <rt.medicamentos@gmail.com>

Bom dia

Estamos cotando o valor do frete e prazo.

Há algum outro telefone para contato?   No   nº   91  3184-6108  não atendem.

Gostaria de maiores informações sobre o pagamento

 

A�

 

Erica

11 3237 3737

11 98280-4088

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 11 de maio de 2020 09:48
Para: Erica FUJII <efujii@uol.com.br>

Favor ligar no numero 91 - 82856549
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> 11 de maio de 2020 13:13
Para: Erica FUJII <efujii@uol.com.br>

Prezada, 

Alguma posição quanto a cotação do frete?

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]

Erica FUJII <efujii@uol.com.br> 11 de maio de 2020 13:46
Para: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

Sim,  a Gol informou  o valor aproximado:

 

mailto:contratos.sesma@gmail.com
mailto:contratos.sesma@gmail.com
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Tipo de entrega: Retira aeroporto

Origem: GRU - GUARULHOS

Destino: BEL - BELÉM

Valor aproximando: R$ 368,57

Estou tentando ligar  para vcs, mas não atendem.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 11 de maio de 2020 14:04
Para: Erica FUJII <efujii@uol.com.br>

Ligue em meu telefone, por favor. Qual o numero? 
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]

Erica FUJII <efujii@uol.com.br> 11 de maio de 2020 16:21
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>, Fundo Municipal de Saúde - FMS/SESMA <fms.sesma@gmail.com>,
FINANCEIRO SESMA <financeirosesma@hotmail.com>, rt medicamentos <rt.medicamentos@gmail.com>

Prezados, boa tarde

Conforme conversamos, segue nossas condições comerciais no anexo.

Quaisquer dúvidas, estamos à disposição.

 

A�

 

Erica Fujii

Farmacêu�ca

Diretora

Plátanus Farm Manip Ltda

11 3237 3737

11 98280-4088

 

 

mailto:contratos.sesma@gmail.com
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De: Núcleo de Contratos Sesma [mailto:contratos.sesma2@gmail.com] 
Enviada em: sábado, 9 de maio de 2020 17:25
Para: Erica FUJII

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Pref Belém cond comerciais001.pdf
455K

mailto:contratos.sesma2@gmail.com
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Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

URGENTÍSSIMO - REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA - SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO
EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO HIDROXICLOROQUINA 400MG E
AZITROMICINA 500 COMPRIMIDO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE
COVID -19.- Processo Gdoc 9729/2020
4 mensagens

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 9 de maio de 2020 17:29
Para: humbertomcphee@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>

Prezados, boa tarde!

Considerando que encontra-se em tramitação nesta Secretaria o processo Gdoc 9729/2020  cujo objeto refere-se a
solicitação de compra emergencial de medicamentos para suprir demanda hospitalar dos itens: 

Considerando que esta empresa apresentou o segundo menor valor para os itens a seguir descritos,
conforme proposta anexa: 

ITEM: HIDROXICLOROQUINA 400MG. 
QUANTIDADE: 496.200 (Quatrocentos e noventa e seis mil e duzentos reais)
VALOR UNITÁRIO: R$ 5,83

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 (esclareço que não impede o pagamento antecipado,porém, indispensável a emissão da NE
mediante apresentação da Nota Fiscal - NF), 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,

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

Proposta - Pharmapele2.pdf
247K

humberto mcphee <humbertomcphee@gmail.com> 9 de maio de 2020 18:56
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>, eileen
<eemcphee@gmail.com>

Prezados. 

mailto:contratos.sesma@gmail.com
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A proposta informada foi de difosfato de cloroquina 450 mg .  Este medicamento também é sugerido pelo ministério
da saúde e está sendo amplamente utilizado pelos órgãos de saúde. 
A Hidroxicloroquina não possuo mais em estoque. 
Fico no Aguardo se houver interesse para prosseguirmos nas bases da negociação ..

Atenciosamente 

Enviado do meu iPhone

Em 9 de mai de 2020, à(s) 17:30, Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>
escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]
<Proposta - Pharmapele2.pdf>

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 10 de maio de 2020 19:27
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>

À RT medicamentos,

Para ciência e manifestação quanto o informado pela segunda colocada.

É possível "substituir" hidroxicloroquina 400 mg por  difosfato de cloroquina 450 mg 
 
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]

rt medicamentos <rt.medicamentos@gmail.com> 11 de maio de 2020 12:47
Para: raimundosena13@gmail.com, rosangelabm55@gmail.com
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, Controle
Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>, Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

Bom dia,
Em atenção a solicitação de manifestação, informamos que conforme Nota
Informativa nº 6/2020-DAF/SCTIE/MS, ambas as drogas (hidroxicloroquina e
cloroquina), podem ser utilizadas no tratamento coadjuvante de COVID-19, nesse
sentido cabe a administração optar pela utilização destas, levando-se em
consideração as peculiares,dificuldades do processo de aquisição e necessidades
emergenciais dos serviços.
Considerando ainda, que a utilização da cloroquina sabidamente aumenta o
possibilidade dos efeitos adversos do tratamento, pelo que se faz necessária a
avaliação da comissão que está a frente do plano de enfrentamento ao COVID-19,
para subsidiar a decisão superior.
Segue o solicitado para deliberação superior, haja visto que a mudança da droga
pretendida altera o Termo de Referência inicial.
Em tempo informamos que caso haja deliberação no sentido da alteração qualitativa
do TR, informamos que não será necessária alteração nos quantitativos, opinamos
desta forma pela manutenção do quantitativo inicialmente solicitado.

mailto:contratos.sesma2@gmail.com
mailto:contratos.sesma@gmail.com
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Atenciosamente,
Maria Pantoja
CRF 5254
[Texto das mensagens anteriores oculto]



11/05/2020 Gmail - SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - : HIDROXICLOROQUINA 400MG E AZITROMICINA 500 MG

https://mail.google.com/mail/u/4?ik=c5452b1585&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar5882469312085209060&simpl=msg-a%3Ar76961… 1/1

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - : HIDROXICLOROQUINA 400MG E
AZITROMICINA 500 MG
1 mensagem

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 11 de maio de 2020 13:04
Para: DRM HOSPITALAR DISTRIBUIDORA <drmhospitalar@hotmail.com>
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, Controle
Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>

Prezados, bom dia!
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

 
01

 
HIDROXICLOROQUINA

400MG
 

 
Comprimido

 
500.000

  

 
02

 
AZITROMICINA 500 MG

 
Comprimido

 
400.000

  

 

CONDIÇÕES GERAIS PARA ACEITAÇÃO DA COTAÇÃO
1 A proposta tem que ser enviada no papel timbrado da empresa
2 A proposta tem que ser assinada
3 Informar os valores Unitários e Totais de cada item e valor global, já estando inclusos
todos os impostos, taxas, fretes e outras despesas incidentes;
4 Informar validade da Proposta não inferior a 120 (cento e vinte) dias.
5 INFORMAR SE ACEITA PAGAMENTO POR EMPENHO
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

mailto:contratos.sesma@gmail.com
Ludilcio
Realce
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Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - : HIDROXICLOROQUINA 400MG E
AZITROMICINA 500 MG
1 mensagem

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 11 de maio de 2020 13:09
Para: pauloborges200@gmail.com
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, Controle
Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>

Prezados, bom dia!
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

 
01

 
HIDROXICLOROQUINA

400MG
 

 
Comprimido

 
500.000

  

 
02

 
AZITROMICINA 500 MG

 
Comprimido

 
400.000

  

 

CONDIÇÕES GERAIS PARA ACEITAÇÃO DA COTAÇÃO
1 A proposta tem que ser enviada no papel timbrado da empresa
2 A proposta tem que ser assinada
3 Informar os valores Unitários e Totais de cada item e valor global, já estando inclusos
todos os impostos, taxas, fretes e outras despesas incidentes;
4 Informar validade da Proposta não inferior a 120 (cento e vinte) dias.
5 INFORMAR SE ACEITA PAGAMENTO POR EMPENHO
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

mailto:contratos.sesma@gmail.com
Ludilcio
Realce
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Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - : HIDROXICLOROQUINA 400MG E
AZITROMICINA 500 MG
2 mensagens

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 11 de maio de 2020 13:00
Para: fenixbarao@gmail.com
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, Controle
Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>

Prezados, bom dia!
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

 
01

 
HIDROXICLOROQUINA

400MG
 

 
Comprimido

 
500.000

  

 
02

 
AZITROMICINA 500 MG

 
Comprimido

 
400.000

  

 

CONDIÇÕES GERAIS PARA ACEITAÇÃO DA COTAÇÃO
1 A proposta tem que ser enviada no papel timbrado da empresa
2 A proposta tem que ser assinada
3 Informar os valores Unitários e Totais de cada item e valor global, já estando inclusos
todos os impostos, taxas, fretes e outras despesas incidentes;
4 Informar validade da Proposta não inferior a 120 (cento e vinte) dias.
5 INFORMAR SE ACEITA PAGAMENTO POR EMPENHO
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

fenix distribuidora <fenixbarao@gmail.com> 11 de maio de 2020 14:05
Para: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

Bom dia 
Não temos interesse!

att 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

mailto:contratos.sesma@gmail.com
Ludilcio
Realce

Ludilcio
Realce
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Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - : HIDROXICLOROQUINA 400MG E
AZITROMICINA 500 MG
1 mensagem

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 11 de maio de 2020 12:57
Para: concorrencia5@cristalia.com.br
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, Controle
Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>

Prezados, bom dia!
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

 
01

 
HIDROXICLOROQUINA

400MG
 

 
Comprimido

 
500.000

  

 
02

 
AZITROMICINA 500 MG

 
Comprimido

 
400.000

  

 

CONDIÇÕES GERAIS PARA ACEITAÇÃO DA COTAÇÃO
1 A proposta tem que ser enviada no papel timbrado da empresa
2 A proposta tem que ser assinada
3 Informar os valores Unitários e Totais de cada item e valor global, já estando inclusos
todos os impostos, taxas, fretes e outras despesas incidentes;
4 Informar validade da Proposta não inferior a 120 (cento e vinte) dias.
5 INFORMAR SE ACEITA PAGAMENTO POR EMPENHO
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

mailto:contratos.sesma@gmail.com
Ludilcio
Realce
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Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - : HIDROXICLOROQUINA 400MG E
AZITROMICINA 500 MG
1 mensagem

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 11 de maio de 2020 13:08
Para: Leiliane Costa <leili.costa@mmlobato.com.br>
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, Controle
Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>

Prezados, bom dia!
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

 
01

 
HIDROXICLOROQUINA

400MG
 

 
Comprimido

 
500.000

  

 
02

 
AZITROMICINA 500 MG

 
Comprimido

 
400.000

  

 

CONDIÇÕES GERAIS PARA ACEITAÇÃO DA COTAÇÃO
1 A proposta tem que ser enviada no papel timbrado da empresa
2 A proposta tem que ser assinada
3 Informar os valores Unitários e Totais de cada item e valor global, já estando inclusos
todos os impostos, taxas, fretes e outras despesas incidentes;
4 Informar validade da Proposta não inferior a 120 (cento e vinte) dias.
5 INFORMAR SE ACEITA PAGAMENTO POR EMPENHO
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

mailto:contratos.sesma@gmail.com
Ludilcio
Realce
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Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - : HIDROXICLOROQUINA 400MG E
AZITROMICINA 500 MG
1 mensagem

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 11 de maio de 2020 12:52
Para: licitacao@premiumhosp.com.br
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, Controle
Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>

Prezados, bom dia!
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

 
01

 
HIDROXICLOROQUINA

400MG
 

 
Comprimido

 
500.000

  

 
02

 
AZITROMICINA 500 MG

 
Comprimido

 
400.000

  

 

CONDIÇÕES GERAIS PARA ACEITAÇÃO DA COTAÇÃO
1 A proposta tem que ser enviada no papel timbrado da empresa
2 A proposta tem que ser assinada
3 Informar os valores Unitários e Totais de cada item e valor global, já estando inclusos
todos os impostos, taxas, fretes e outras despesas incidentes;
4 Informar validade da Proposta não inferior a 120 (cento e vinte) dias.
5 INFORMAR SE ACEITA PAGAMENTO POR EMPENHO
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

mailto:contratos.sesma@gmail.com
Ludilcio
Realce



11/05/2020 Gmail - SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - : HIDROXICLOROQUINA 400MG E AZITROMICINA 500 MG

https://mail.google.com/mail/u/4?ik=c5452b1585&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-1857134939979060119&simpl=msg-a%3Ar7764… 1/1

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - : HIDROXICLOROQUINA 400MG E
AZITROMICINA 500 MG
1 mensagem

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 11 de maio de 2020 13:03
Para: Licitacoes1@cristalfarma.com.br
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, Controle
Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>

Prezados, bom dia!
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

 
01

 
HIDROXICLOROQUINA

400MG
 

 
Comprimido

 
500.000

  

 
02

 
AZITROMICINA 500 MG

 
Comprimido

 
400.000

  

 

CONDIÇÕES GERAIS PARA ACEITAÇÃO DA COTAÇÃO
1 A proposta tem que ser enviada no papel timbrado da empresa
2 A proposta tem que ser assinada
3 Informar os valores Unitários e Totais de cada item e valor global, já estando inclusos
todos os impostos, taxas, fretes e outras despesas incidentes;
4 Informar validade da Proposta não inferior a 120 (cento e vinte) dias.
5 INFORMAR SE ACEITA PAGAMENTO POR EMPENHO
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

mailto:contratos.sesma@gmail.com
Ludilcio
Realce
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Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - : HIDROXICLOROQUINA 400MG E
AZITROMICINA 500 MG
1 mensagem

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 11 de maio de 2020 12:53
Para: Luis Dantas <ortomed@yahoo.com.br>
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, Controle
Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>

Prezados, bom dia!
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

 
01

 
HIDROXICLOROQUINA

400MG
 

 
Comprimido

 
500.000

  

 
02

 
AZITROMICINA 500 MG

 
Comprimido

 
400.000

  

 

CONDIÇÕES GERAIS PARA ACEITAÇÃO DA COTAÇÃO
1 A proposta tem que ser enviada no papel timbrado da empresa
2 A proposta tem que ser assinada
3 Informar os valores Unitários e Totais de cada item e valor global, já estando inclusos
todos os impostos, taxas, fretes e outras despesas incidentes;
4 Informar validade da Proposta não inferior a 120 (cento e vinte) dias.
5 INFORMAR SE ACEITA PAGAMENTO POR EMPENHO
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

mailto:contratos.sesma@gmail.com
Ludilcio
Realce
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Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - : HIDROXICLOROQUINA 400MG E
AZITROMICINA 500 MG
3 mensagens

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 11 de maio de 2020 08:55
Para: PRO-REMEDIOS DIST DE PROD FARM E COSM EIRELI-ME <proremediosdf@gmail.com>
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Controle Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>, Assessoria
NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>

Prezados, bom dia!
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

 
01

 
HIDROXICLOROQUINA

400MG
 

 
Comprimido

 
500.000

  

 
02

 
AZITROMICINA 500 MG

 
Comprimido

 
400.000

  

 

CONDIÇÕES GERAIS PARA ACEITAÇÃO DA COTAÇÃO
1 A proposta tem que ser enviada no papel timbrado da empresa
2 A proposta tem que ser assinada
3 Informar os valores Unitários e Totais de cada item e valor global, já estando inclusos
todos os impostos, taxas, fretes e outras despesas incidentes;
4 Informar validade da Proposta não inferior a 120 (cento e vinte) dias.
5 INFORMAR SE ACEITA PAGAMENTO POR EMPENHO
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

PRO-REMEDIOS DIST DE PROD FARM E COSM EIRELI-ME <proremediosdf@gmail.com> 11 de maio de 2020 10:28
Para: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

Bom dia Andréa

Segue anexo proposta de preços conforme solicitado.

Grato
Diogo Matos
[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 

___________________________________________________________________________________
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS LTDA.

MATRIZ - RUA SÃO PAULO, Nº 39, BAIRRO MEDEIROS - CEP: 75900-036 - RIO VERDE - GO
FONE: 64 30182441 / 41412522 / 30182571

FONE-FAX: 64 36207204

PROPOSTA DE PREÇOS BELÉM DO PARÁ 11.05.2020.pdf
504K

mailto:contratos.sesma@gmail.com
https://www.google.com/maps/search/RUA+S%C3%83O+PAULO,+N%C2%BA+39,+BAIRRO+MEDEIROS+-+CEP:+75900-036+-+RIO+VERDE+-+GO?entry=gmail&source=g
https://mail.google.com/mail/u/4?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=17203ece25425e64&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ka2iur4a0&safe=1&zw
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Realce
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Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 11 de maio de 2020 11:10
Para: Controle Interno SESMA <controleinterno.sesma@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
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PROPOSTA DE PREÇOS BELÉM DO PARÁ 11.05.2020.pdf
504K

mailto:contratos.sesma@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/4?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=1720412703fd0cfd&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ka2iur4a0&safe=1&zw


ITEM QUANT. UNDE. PRODUTOS FABRICANTE VRL UNIT VRL TOTAL
1 400000 CPR AZITROMICINA 500MG CPR CIMED 6,51R$       2.604.000,00R$      

2 400000 CPR ASTRO 500MG CPR EUROFARMA 8,52R$       3.408.000,00R$      

 R$     6.012.000,00 

VALIDADE DA PROPOSTA: 1 DIA

ENTREGA DA MERCADORIA:  APÓS A CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO: UMA ENTREGA IMEDIATA PARCIAL, E 

O RESTANTE ATÉ 20 DIAS, PODENDO SER ENTREGUE O ÉTICO OU O SIMILAR OU GENÉRICO.

Declaro, que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela

proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais,

material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

MODALIDADE: ORÇAMENTO 

ATT: DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM DO PARÁ PA

VALOR TOTAL

RIO VERDE - GOIÁS  , 11 DE MAIO DE 2020

Rua São Paulo, nº 39  Br Medeiros  CEP: 75900-036  Rio Verde  GOQd A/C 106, S/N, Lt 01, Cj B, Lj 01 e 02  Br Santa Maria  

CEP: 72506-100  Brasília DFFONES  64 41412522  41412441 FAX  64 36207204pro-remedios@ ibest.com.br / 

proremediosdf@gamil.com 1
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CERTIDÃO 

 

Certifico, para os devidos fins, que este Núcleo de Contratos recepcionou os autos do 

processo Gdoc nº 9729/2020 em 08/05/2020, 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 da empresa 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: 

 

 

ITEM 01: HIDROXICLOROQUINA 400MG 

QUANTIDADE: 500.000 (Quinhentos mil comprimidos) 

 

 

PRIMEIRO COLOCADO: PLANATUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, inscrito no  

CNPJ: 05.207.715/0001-33 

 

Em contato com a empresa, a mesma informou que só dispõe em estoque do seguinte 

quantitativo 3.800 cápsulas de Hidroxicloroquina 400mg a R$ 2,90/ cápsula (SEM 

FRETE).  

 

Desde o primeiro contato estou questionando à empresa quanto o valor referente ao 

FRETE, tendo recebido o e-mail anexo a presente Certidão, através do qual a mesma 

especifica duas propostas de FRETE para pagamento de responsabilidade desta SESMA.  
 

 

SEGUNDO COLOCADO: MC COMERCIO (PHARMAPELE), inscrito no CNPJ: 

06.277.082/0001-00.  
 

Em resposta ao questionamento encaminhado por este Núcleo de Contratos, a empresa 

informa que a proposta é para a aquisição do seguinte medicamento: DIFOSFATO 

CLOROQUINA 450 MG COM 6 CÁPSULAS, o que foi repassado à RT 

MEDICAMENTOS para manifestação, considerando tratar-se de item diverso ao constante do 

Termo de Referência, o qual manifestou-se quanto a referida substituição, conforme e-mail 

anexo.  
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ITEM 02: AZITROMICINA 500 MG 

QUANTIDADE: 400.000 (Quatrocentos mil comprimidos) 

 

 

PRIMEIRO COLOCADO: RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELE-ME – RET FARMA, inscrito no CNPJ: 

12.313.826/0001-90 

 

Em contato com a empresa, a mesma informou que só dispõe em estoque do seguinte 

quantitativo 9.330 comprimidos de Azitromicina 500MG a R$ 7,00/ comprimido.   

 

SEGUNDO COLOCADO: FORTMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME, 

inscrito no CNPJ: 05.556.788/0001-30 
 

Até o presente momento a empresa não respondeu os e-mails deste Núcleo de 

Contratos.  

 

 

 Certifico, ainda, que diante do pequeno quantitativo disponibilizado em estoque a 

contratar junto ao primeiro e segundo colocado para os dois itens procedi, após autorizo verbal 

do Gabinete, a convocação das empresas que constam na listagem de fornecedores exarada pela 

CGL/SEGEP, conforme e-mails anexos no Gdoc, junto aos seguintes fornecedores: 

 

1.E-mail: proremediosdf@gmail.com – PRO REMÉDIOS 

2.E-mail: licitacao@premiumhosp.com.br - PREMIUM HOSPITALAR 

3.E-mail: ortomed@yahoo.com.br – ORTOMED 

4.E-mail: concorrencia5@cristalia.com.br - CRISTÁLIA PROD. FARMACEUTICA. 

5.E-mail: fenixbarao@gmail.com - FENIX COMÉCIO 

6.E-mail: Licitacoes1@cristalfarma.com.br – CRISTALFARMA 

7.E-mail: drmhospitalar@hotmail.com - DRM HOSPITALAR 

8.E-mail: leili.costa@mmlobato.com.br - MM LOBATO 

9.E-mail: pauloborges200@gmail.com – EMS  

 

 Certifico, por fim, que até o presente momento apenas a empresa PRO 

REMEDIOS apresentou e-mail com proposta e a empresa FENIX respondeu que não 

tinha interesse.  

 

 

 Belém, 11 de maio de 2020. 

 

 

Andréa Oliveira 

Coordenadora do Núcleo de Contratos, em exercício.  

ANDREA 
OLIVEIRA 
DA SILVA

Assinado de 
forma digital 
por ANDREA 
OLIVEIRA DA 
SILVA 
Dados: 
2020.05.11 
17:11:31 -03'00'
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mailto:concorrencia5@cristalia.com.br
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mailto:leili.costa@mmlobato.com.br
mailto:pauloborges200@gmail.com
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

NÚCLEO DE SETORIAL DE ASSESSORIA JURÍDICA 
  

 

 

PARECER Nº  863/2020-NSAJ 

PROCESSO Nº 8729/2020-SEGEP 

INTERESSADO: REFERÊNCIA TÉCNICA DE MEDICAMNTOS –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 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. Consta nos autos que no processo nº 82-2020-SEGEP foi analisado a primeira vez por este NSAJ 

através do Parecer nº 695/2020 pela possibilidade de dispensa para aquisição de Hidroxicloroquina e 

Azitromicina, no entanto, a empresa PAGUE MENOS a  Distribuidora Ramos e Mendonça -DRM  

não revalidaram a proposta apresnetda, bem como informa a Certidão do Núcleo de Contratos 

constante nos autos. 

4. Pretende-se a aquisição imediata de 900.000 (novecentos mil) comprimidos de hidroxicloroquina 

de 400 MG e 750.000 (setecentos e cinquenta mil) comprimidos de Azitromicina de 500mg para 

fornecimento aos pacientes que estão sendo atendido pela unidades de saúde municipal da SESMA, 

quantidade esta reduzida em referência a quantidade da primeira cotação, conforme demonstrado no 

e-mail encaminhado pelo RT – Medicamentos anexado nos autos.  

5. Verifica-se que de ordem da Diretoria Geral, foi encaminhado os autos para SEGEP realizar nova 

cotação de preços. Consta a nova cotação realizada pela CGL/SEGEP, no entanto, verifica-se que a 

quantidade cotada junto as empresas é menor do que o solictado através do e-mail do RT 

Medicamentos, ou seja, a cotação foi realizada com 500.000 (quinhentos mil) comprimidos de 

hidroxicloroquina de 400 MG e 400.000 (quatrocentos mil) comprimidos de Azitromicina de 500mg. 

6. Após nova cotação, veio para nova análise deste NSAJ, que se manifestou através do parecer 

818/2020 sobre a possibilidade de contratação direta com novas empresas que apresentram propostas; 

7. No entanto, conforme certidão do Núcleo de Contratos, as propostas apresentadas pelas empresas 

vencedoras na quantidade ofertada, não são mais a mesma, havendo redução, vejamos : empresa 

PLANTUS – item 1 -quantidade em estoque de 3.800 comprimidos; empresa RET FARMA – item 2- 

quantidade em estoque 9.330 comprimidos. Portanto, verifica-se prejudicada o atendimento das 

demandas da SESMA.  

8. Desse modo, após autorização verbal do Gabinete, o Núcleo de Contratos solicitou revalidação 
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de proposta das demais empresa que participaram nessa segunda cotação de preços feita pela SEGEP.  

9. Verifica-se que para item 1-  A empresa MC COMERCIO  apresentou proposta de medicamento 

diferente do Termo de Referência. Pra o item 2 – A empresa PRO- REMEDIOS foi a única que 

apresentou proposta e na quantidade total solicitada. 

10. Instruem os autos os seguintes documentos: 

 

a) Memondo nº 486/2020-RT-NUPS/SESMA;  

b) Aprovo do Termo de Referência pelo Secretário; 

c) Novo Termo de Referência; 

d) Pesquisa de mercado; 

e) Mapa comparativo; 

f) Mapa preço médio de Atas; 

g) Mapa de preço de internet; 

h) Mapa de preço médio de empresas; 

i) Mapa preço médio; 

j) Publicação no DOM; 

k) Publicação no DOU; 

l) Publicação no Jornal de Grande Circulação Amazônia; 

m) Publicação no Jornal Estadão; 

n) Divulgação no site da PMB. 

o) Parecer NSAJ 695.2020-SESMA 

p) Parecer NCI 1045.2020-SESMA 

q) Despacho do Controle Interno; 

r) Autorização do Secretário; 

s) E-mail informando a redução da quantidade; 

t) E-mail de revalidação de proposta DRM 

u) E-maild e revalidação de proposta PAGUE MENOS; 

v) Certidão Núcleo de Contratos. 

w) Republicação no DOM 

x) Republicação no DOU  

y) Republicação no jornal de Grande Circulação; 

z) Arquivo único 2; 

aa) Mapa em excel. 

bb) Parecer NSAJ nº 818/2020; 

cc) Parecer NCI nº 1038/2020; 

dd) Autirzação de dispensa pelo Gestor; 

ee) E- mails de revalidação de propossta; 

ff) Certidão do Núcleo de Contratos. 

 

11. É o relatório. 

 

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

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

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

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

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

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

análise do processo. 
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I – FUNDAMENTAÇÃO 

 

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

importância internacional decorrente do coronavírus  

 

13. 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. 

 

14. 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. 

 

15. 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. 

16. 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 
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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. 

 

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

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

temporal, é a já mencionada emergência em decorrência do coronavírus (item 16). Os requisitos 

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

materiais. 

 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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? 

 

21. No que concerne ao item “a”, constata-se que a lei ainda permenece em vigor, quanto 

ao item “b” e o item “c” permence a justificativa no termo de referência demonstrando o tratamento 
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adequado aos pacientes em atendimento as unidades de saúde da rede municipal da SESMA para 

enfrentamento de COVID-19. 

22. No que tange ao item “d”, considerando que a Primeira colocada para o item 1 

–Empresa PLANTUS, informa a quantidade de estoque inferior ao cotado, bem como não 

havendo outra empresa que apresente nova proposta, deverá se manifestar a área técnica 

sobre aquisição imediata desta quantidade, bem como sugerimos contatar com a referida 

empresa para que a mesma se manifeste sobre a possibilidade de entrega posterior, já com 

valor definido do frete, em um prazo razoável, desde que não comprometa ainda mais o 

abastecimento da SESMA, considerando que já houve a duas cotações e uma revalidação de 

proposta. Restando infrutífero, Sugerimos a realização de nova cotação de preços.   

23. Considerando a proposta apresentada pela empresa MC COMERCIO 

(PHARMAPELE) o qual em seu descritivo é diferente do constante no Termo de Referência 

e da cotação de preço realizada, considerando que não há manifestação da área técnica quanto 

a este medicamento, em observância ao princípio da isonomia, impessoalidade, publicidade e 

economicidade que regem a Administração Pública, entendemos não ser possível aquisição de 

medicamento, uma vez que o seu descritivo diverge do cotado, por conseguinte, as demais 

empresas que participaram  da cotação poderiam eventualmente ser  cerceada de apresentar 

proposta mais vantajosa do que ofertada por esta empresa, não ocorrendo a transparência 

necessária para tal aquisição. Caso entenda a área técnica sobre este medicamento 

DIFOSFATO CLOROQUINA 450 MG ser uma dos medicamentos de ajuda ao combate do 

COVID-19, sugerimos realizar abertura de novo processo aquisitivo para cotação específica 

para tal medicamento. 

24.  No que concerne ao item 2 da cotação, verifica-se cumprido tal requisito, que 

por sua vez tem proposta de empresa na quantidade total cotada. 

 

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

 

 

25. 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. 

 

26. 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. 

 

27. 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 
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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). 

 

28. 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. 

 

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

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

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

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

 

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

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

justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta 

Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para 

ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como 

condição para a eficácia dos atos. 

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, 

previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: 

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

quando for o  caso; 

II - razão da escolha do fornecedor ou 

executante; III - justificativa do preço; 

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

alocados. 

30. 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 
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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. 

 

31. 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). 

 

32. 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.  

33. 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. 

 

34. 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.  

 

 

35. Quanto a razão da escolha do fornecedor e a justificativa do preço, consta que houve 

a cotação de preços realizadas pela CGL que solicitou cotação de preços com 75 empresas, sendo 

que somente 4 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, bem como houve a solicitação de revalidação das propostas 

para as empresas vencedoras , e demais empresas por ordem de classificaçao de proposta, conforme 

certificado pelo Núcleo de Contratos 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. 

 

36. Portanto, em análise as propostas revalidadas pelas empresas , sugerimos o que 

segue: quanto ao item 1- HIDROXICLOROQUINA , sugerimos providências conforme 

manifestação aos Itens 22 e 23 deste presente Parecer. Caso acatem este item, sugerimos ainda 

que no que concerne ao pagamento do frete , a empresa deverá se comprometer em vincular 

a sua proposta o valor do frete utiizado,  para melhor identificação e transparência do valor 

unitário e global do item a ser adquirido, para que esta SESMA possa ter também melhor 
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garantia quanto ao cumprimento da demanda pela empresa.  Ademais não vislumbramos 

obice quanto ao pagmento do FRETE pela SESMA, tendo em vista que na proposta 

apresentada pela empresa deverá já constar o valor incluso.  

 

37. Já no que concerne ao Item 2 – AZITROMICINA – verifica-se primeiramente 

que a empresa RET FARMA que havia sido considerada a primeira colocada, quando da 

revalidação da proposta informa que somente possui a quantidade de 9.330 comprimidos, 

frustando assim o nossa projeção e perspectiva de abastecimento da rede com tal 

medicamento. Portanto, considerando que mercado notoriamente encontra-se em situação 

instável, a empresa deixou de garantir o cumprimento total da proposta apresentada 

inicialmente, que por sua vez , esta Administração poderá se desvinclular da obrigação em 

contratar com a mesma, por não mais se demonstrar mais vantajoso aos interesse público, na 

presente demanda.    

 

38. Desse modo, a proposta apresentada pela empresa PRO-REMÉDIOS 

contempla todos os requisitos da solicitação, quais sejam o descrititivo e a quantidade total 

solicitada, bem como apresneta preço menor a do que foi  inicialmente pela empresa RET 

FARMA. Portanto, em que pese a empresa não constar na planilha de cotação apresentada 

pela SEGEP, a mesma havia sido convidada através de e-mail para participar e deixou de 

apresentar proposta à época da cotação, o que não impede no presente momento apresentar 

sua proposta, quando da Revalidação solicitada, sendo que esta se demonstrou mais vantajosa 

para Adminsitração. Desse modo, não vislumbramos óbice quanto aceitação da proposta 

apresentada pela empresa PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS por ser a 

mais vantajosa, no presente momento. 
 

 

39. 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.  

 

40. 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. 

 

41. Deverá ainda, a área competente não carreou ao processo a informação sobre a 

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

 

42. 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 

43. 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, 
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podendo o processo de contratação produzir os efeitos jurídicos pretendidos, após a área técnica 

observar especialmente o disposto nos itens  22, 23,  36, 37, 38, 39, 40 , 41 e 42 deste parecer, nos 

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

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

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

 

 Belém, 12 de maio de 2020. 

 

 

 

IZABELA BELÉM 

Assessoria Jurídica-NSAJ 

 

 

 

 

CYDIA EMY RIBEIRO 

Diretora do NSAJ/SESMA 
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PEREIRA 
RIBEIRO:361
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DESPACHO 

 

AO 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESMA 

I. Visto, processo de protocolo nº 9729/2020. 

II. Trata-se do processo administrativo instruído com objetivo de AQUISIÇÃO 

EMERGENCIAL DE HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA, objetivando fortalecer 

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

Belém. 

III. O processo foi devidamente instruído mediante solicitação da Coordenação de Referência 

Técnica de Medicamentos - NUPS/SESMA através do MEMO Nº 486/2020, solicitando 

autorização para aquisição AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE HIDROXICLOROQUINA 

e AZITROMICINA, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia 

causada pelo COVID-19 no Município de Belém, visto a necessidade administrativa e os 

acontecimentos decorrentes da emergência em saúde pública causada pelo coronavírus. 

Foi juntado termo de referencia, devidamente aprovado pela autoridade superior, pesquisa 

mercadológica, Parecer Jurídico nº 818/202, Parecer nº 1038/2020 – NCI/SESMA. 

IV. Nos pareceres mencionados anteriormente, 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. A Lei Federal 

nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, 

assim estatui, em seu art. 4º: 

Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, 

inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus de que trata esta Lei. 

§ 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. 
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V. Observa-se previsão no art. 4º-E, § 3º da Lei nº 13.979/2020, 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.  

VI. Mediante essa observação, este Núcleo de Controle Interno recomenda em seu parecer a  

que fosse apresentada uma robusta 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. Recomendou a 

manifestação do Fundo Municipal de Saúde quanto a disponibilidade de dotação 

financeira necessária para o cumprimento das obrigações. Depois, nos manifestamos pelo 

DEFERIMENTO da solicitação do requerente, quanto a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL 

DE HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA, 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. Por fim que fosse providenciado a publicação da ratificação da 

autoridade superior, para condição de eficácia do ato, conforme disposto no art. 26, da Lei 

nº 8.666/93, bem como a 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. 

VII. Na data de 06 de maio, a autoridade superior, ACOLHO o parecer jurídico nº. 818/2020-

NSAJ/SESMA e, autorizo a dispensa de licitação, com fulcro na Lei nº. 13.979/2020, para 

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA, 

objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo 

COVID-19 no Município de Belém. Remeteu os autos 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. 

VIII. Diante da deliberação superior, o Núcleo de Contratos providenciou a revalidação das 

propostas das empresas que apresentaram na pesquisa mercadológica realizada pela CGL. 

Em 11 de maio de 2020, o Núcleo de Contratos emite certidão nos seguintes termos, a 

empresa PLANATUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, inscrito no CNPJ: 
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05.207.715/0001-3, primeira colocada para o item I, informa que só dispõe em estoque do 

seguinte quantitativo 3.800 cápsulas de Hidroxicloroquina 400mg a R$ 2,90/ cápsula 

(SEM FRETE) a mesma especifica duas propostas de FRETE para pagamento de 

responsabilidade desta SESMA.  A empresa MC COMERCIO (PHARMAPELE), inscrito 

no CNPJ: 06.277.082/0001-00, que apresentou a segunda proposta para o medicamento, 

informa que a proposta é para a aquisição do seguinte medicamento: DIFOSFATO 

CLOROQUINA 450 MG COM 6 CÁPSULAS. A RT MEDICAMENTOS se manifesta 

quanto a descrição do medicamentos nos seguintes termos: “informamos que conforme 

Nota Informativa nº 6/2020-DAF/SCTIE/MS, ambas as drogas (hidroxicloroquina e 

cloroquina), podem ser utilizadas no tratamento coadjuvante de COVID-19, nesse sentido 

cabe a administração optar pela utilização destas, levando-se em consideração as 

peculiares,dificuldades do processo de aquisição e necessidades emergenciais dos 

serviços. Considerando ainda, que a utilização da cloroquina sabidamente aumenta o 

possibilidade dos efeitos adversos do tratamento, pelo que se faz necessária a avaliação 

da comissão que está a frente do plano de enfrentamento ao COVID-19, para subsidiar a 

decisão superior”. 

A empresa RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

HOSPITALARES EIRELE-ME – RET FARMA, inscrito no CNPJ: 12.313.826/0001-90, 

primeira colocada para o item 2, informa que só dispõe em estoque do seguinte 

quantitativo 9.330 comprimidos de Azitromicina 500MG a R$ 7,00/ comprimido. 

Enquanto que a segunda colocada, empresa FORTMED COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS LTDA-ME, inscrito no CNPJ: 05.556.788/0001-30, até o presente 

momento a empresa não respondeu os e-mails do Núcleo de Contratos. 

IX. Foi certificado, ainda, pelo Núcleo de Contratos que diante do pequeno quantitativo 

disponibilizado em estoque a contratar junto ao primeiro e segundo colocado para os dois 

itens, foi procedido, após autorizo verbal do Gabinete, a convocação das empresas que 

constam na listagem de fornecedores exarada pela CGL/SEGEP, no entanto apenas a 

empresa PRO REMEDIOS apresentou e-mail com proposta e a empresa FENIX 

respondeu que não tinha interesse. 

X. Vale destacar que com o advento da pandemia, os medicamentos solicitados no processo e 

tela, vem sofrendo demasiada demanda mundial, ocasionando desabastecimento e falta 

nos mercados e consequentemente um elevadíssimo aumento dos preços no mercado, 

logo é salutar que nenhum fornecedor poderá garantir o estoque dos medicamentos. 

XI. No caso concreto, a existência da situação de emergência encontra respaldo na edição da 

Lei Federal nº 13.979/20, que reconhece 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. Portanto o 

referido diploma legal, permite à possibilidade de contratação pelo Poder Público por 
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valores superiores ao encontrado na estimativa de preços, desde que esses decorram de 

oscilações ocasionadas pela variação de preços. 

XII. O Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos emitiu manifestação através do parecer nº 

863/2020, conclusivo que 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 22, 23, 36, 37, 38, 39, 40 , 

41 e 42 deste parecer, nos termos do Parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666, de 1993. 

XIII. Considerando os documentos anexados nos autos e as diligencias realizadas pelo 

Núcleo de Contratos, temos a enfatizar que a aquisição do medicamento 

HIDROXICLOROQUINA deverá se dar pela empresa que apresentou o menor 

valor, isto é, PLANTUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, mesmo sendo o 

quantitativo de estoque inferior ao cotado/solicitado, considerando que não 

houveram outras empresas que apresentaram novas propostas. Recomendamos, 

ainda, que a área técnica se manifeste sobre aquisição imediata desta quantidade. 

Por fim, considerando que a proposta da empresa MC COMERCIO discrimina o 

medicamento DIFOSFATO CLOROQUINA 450 MG COM 6 CÁPSULAS, 

divergente do termo de referencia, recomenda-se que a RT MEDICAMENTOS se 

manifesta quanto a descrição do medicamentos, e, que atendendo a necessidade 

deverá ser instruído outro processo para aquisição do medicamento. 

XIV. Quanto ao medicamento AZITROMICINA, verifica-se que a proposta da empresa 

PRO-REMÉDIOS contempla todos os requisitos da solicitação, quais sejam o 

descritivo e a quantidade total solicitada, bem como apresenta o menor preço de 

todas as empresas cotadas. Vale ressaltar que a empresa supra foi convidada a 

participar da pesquisa de preços inicial pela SEGEP/CGL, no entanto no momento a 

mesma não apresentou proposta o que a fez no nesse momento que foi solicitado 

revalidação para as empresa, logo, não vislumbramos óbice quanto aceitação da 

proposta apresentada pela empresa PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS por ser a mais vantajosa, no presente momento. Por tanto recomenda-

se a aquisição imediata pela empresa PRO-REMEDIOS. 

XV. 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. A vantagem caracteriza-se como a adequação e satisfação do interesse coletivo 

por via da execução do contrato. 
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XVI. 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. 

XVII. 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. 

XVIII. 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. 

XIX. 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 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” 

XX. 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. 

XXI. 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. 
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XXII. Por fim, recomendamos a manifestação do Fundo Municipal de Saúde quanto a 

disponibilidade de dotação orçamentária necessária para o adimplemento da obrigação a 

ser assumida. 

CONCLUSÃO: 

No transcorrer dos trabalhos de análise do Processo em referência, conclui-se, 

sinteticamente, que a possibilidade de AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 

HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA, objetivando fortalecer os procedimentos de 

enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém, 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 é possível a Realização da Aquisição Direta 

mediante procedimento de Dispensa de Licitação, 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) Pela ratificação do Parecer nº 1138/2020, pelo que nos manifestamos pela manifestação 

do Fundo Municipal de Saúde quanto a disponibilidade de dotação financeira necessária para o 

cumprimento das obrigações. 

b) Depois, nos manifestamos pelo DEFERIMENTO da solicitação do requerente, quanto a 

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA, 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; f) Pela publicação da ratificação da autoridade superior, para 

condição de eficácia do ato, conforme disposto no art. 26, da Lei nº 8.666/93. g) 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. 

c) 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. 
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d) Por fim, sugerimos pela realização de novo chamamento publico, considerando a 

mudança do preço dos itens terem se tornado muito mutável no decorrer dos dias, em buscar de 

valores mais economicamente viáveis a esta administração; 

É o nosso parecer salvo melhor entendimento. À elevada apreciação Superior. 

Belém/PA, 12 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 DE MEDICAMENTOS  

quanto à necessidade de AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE HIDROXICLOROQUINA e 
AZITROMICINA, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia 
causada pelo COVID-19 no Município de Belém; 

 
Considerando, ainda, a manifestação do Controle Interno que ratificou os termos do 

Parecer nº 1138/2020; 
 
 Torno sem efeito o despacho datado de 07/05/2020 e acolho o parecer jurídico nº. 

863/2020-NSAJ/SESMA e, autorizo a dispensa de licitação, com fulcro na Lei nº. 13.979/2020, 
para AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA, 
objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-
19 no Município de Belém, desde que atendidos os requisitos do parecer jurídico (22, 23, 36, 
37, 38, 39, 40, 41 e 42) e as recomendações do NCI.   

 
Ao Setor de Contratos para as providências cabíveis quanto à confecção dos termos 

e demais atos necessários para inclusão do processo no portal do TCM/PA para posterior 
realização de empenho, observando-se as orientações do Núcleo de Assessoria Jurídica, bem 
como cadastramento das informações referente às contratações relacionadas ao combate ao 
Covid-19 na plataforma da Prefeitura Municipal de Belém (http://coronavirus.belem.pa.gov.br/). 

 
Belém, 12 de maio de 2020. 

 
 
 
 
 

Sérgio de Amorim Fiqueiredo 
Secretário Municipal de Saúde  

 
 
 
 
 

     
 

 
 

 

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: 2020.05.12 14:27:51 -03'00'

http://coronavirus.belem.pa.gov.br/
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Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

URGENTÍSSIMO - REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA - SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO
EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO HIDROXICLOROQUINA 400MG E
AZITROMICINA 500 COMPRIMIDO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE
COVID -19.- Processo Gdoc 9729/2020
10 mensagens

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 8 de maio de 2020 15:00
Para: efujii@uol.com.br
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Controle Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>, Assessoria
NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, Fundo Municipal de Saúde - FMS/SESMA <fms.sesma@gmail.com>,
FINANCEIRO SESMA <financeirosesma@hotmail.com>, rt medicamentos <rt.medicamentos@gmail.com>

Prezados, boa tarde!

Considerando que encontra-se em tramitação nesta Secretaria o processo Gdoc 9729/2020  cujo objeto refere-se a
solicitação de compra emergencial de medicamentos para suprir demanda hospitalar dos itens: 

Considerando que esta empresa apresentou o menor valor para os itens a seguir descritos, conforme
proposta anexa: 

ITEM: HIDROXICLOROQUINA 400MG
QUANTIDADE: 500.000 (Quinhentos mil) comprimidos 
VALOR UNITÁRIO: R$ 2,90

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,

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

Proposta - Planautus.pdf
299K

Erica FUJII <efujii@uol.com.br> 8 de maio de 2020 17:21
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>, Fundo Municipal de Saúde - FMS/SESMA <fms.sesma@gmail.com>,
FINANCEIRO SESMA <financeirosesma@hotmail.com>, rt medicamentos <rt.medicamentos@gmail.com>

Boa tarde

Confirmamos a proposta enviada anteriormente  para 3.800 cápsulas de Hidroxicloroquina  400mg a R$  2,90/
cápsula.

mailto:contratos.sesma@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=171f57266e79f40e&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k9yi33nz0&safe=1&zw
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Prazo entrega: imediato, dependendo da transportadora/Correios. Provavelmente podemos despachar na
segunda-feira  11/05/20.

Ra�ficamos que o valor acima não inclui o valor do frete.

Declaramos que aceitamos o pagamento através de Nota de Empenho

Anexamos neste e-mail algumas cer�dões.

 

Representante Legal:

ERICA FUJII

CPF  074.049.718-96

CRF-SP   14.840

 

Tel:  11  3237-3737

[Texto das mensagens anteriores oculto]

7 anexos

COVISA fev 2020001.pdf
1564K

CRT   CRF  2019.pdf
797K

Cert negativa falencia concordata.pdf
42K

CND Estadual.pdf
258K

CND Municipal.pdf
89K

CND Trabalhista.pdf
88K

Declaração SIMPLES.pdf
15K

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 9 de maio de 2020 17:25
Para: Erica FUJII <efujii@uol.com.br>
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Controle Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>, Assessoria
NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, Fundo Municipal de Saúde - FMS/SESMA <fms.sesma@gmail.com>,
FINANCEIRO SESMA <financeirosesma@hotmail.com>, rt medicamentos <rt.medicamentos@gmail.com>

Prezada, 

Qual seria o valor do FRETE?

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]

Erica FUJII <efujii@uol.com.br> 11 de maio de 2020 09:41

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=171f5f3e9602e73c&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=171f5f3e9602e73c&attid=0.2&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=171f5f3e9602e73c&attid=0.3&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=171f5f3e9602e73c&attid=0.4&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=171f5f3e9602e73c&attid=0.5&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=171f5f3e9602e73c&attid=0.6&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=171f5f3e9602e73c&attid=0.7&disp=attd&safe=1&zw
mailto:contratos.sesma@gmail.com
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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>, Fundo Municipal de Saúde - FMS/SESMA <fms.sesma@gmail.com>,
FINANCEIRO SESMA <financeirosesma@hotmail.com>, rt medicamentos <rt.medicamentos@gmail.com>

Bom dia

Estamos cotando o valor do frete e prazo.

Há algum outro telefone para contato?   No   nº   91  3184-6108  não atendem.

Gostaria de maiores informações sobre o pagamento

 

A�

 

Erica

11 3237 3737

11 98280-4088

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 11 de maio de 2020 09:48
Para: Erica FUJII <efujii@uol.com.br>

Favor ligar no numero 91 - 82856549
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> 11 de maio de 2020 13:13
Para: Erica FUJII <efujii@uol.com.br>

Prezada, 

Alguma posição quanto a cotação do frete?

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]

Erica FUJII <efujii@uol.com.br> 11 de maio de 2020 13:46
Para: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

Sim,  a Gol informou  o valor aproximado:

 

mailto:contratos.sesma@gmail.com
mailto:contratos.sesma@gmail.com
Ludilcio
Realce
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Tipo de entrega: Retira aeroporto

Origem: GRU - GUARULHOS

Destino: BEL - BELÉM

Valor aproximando: R$ 368,57

Estou tentando ligar  para vcs, mas não atendem.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 11 de maio de 2020 14:04
Para: Erica FUJII <efujii@uol.com.br>

Ligue em meu telefone, por favor. Qual o numero? 
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]

Erica FUJII <efujii@uol.com.br> 11 de maio de 2020 16:21
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>, Fundo Municipal de Saúde - FMS/SESMA <fms.sesma@gmail.com>,
FINANCEIRO SESMA <financeirosesma@hotmail.com>, rt medicamentos <rt.medicamentos@gmail.com>

Prezados, boa tarde

Conforme conversamos, segue nossas condições comerciais no anexo.

Quaisquer dúvidas, estamos à disposição.

 

A�

 

Erica Fujii

Farmacêu�ca

Diretora

Plátanus Farm Manip Ltda

11 3237 3737

11 98280-4088

 

 

mailto:contratos.sesma@gmail.com
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De: Núcleo de Contratos Sesma [mailto:contratos.sesma2@gmail.com] 
Enviada em: sábado, 9 de maio de 2020 17:25
Para: Erica FUJII

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Pref Belém cond comerciais001.pdf
455K

Erica FUJII <efujii@uol.com.br> 13 de maio de 2020 10:38
Para: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

Bom dia

Re�ficamos  a quan�dade  para  4.000   (quatro mil ) cápsulas de Hidroxicloroquina 400mg, mantendo o valor
unitário de R$ 2,90

Total:  R$   11.600,00 (onze mil e seiscentos reais)

Frete não incluso.

 

A�

 

Erica Fujii

Farmacêu�ca

Plátanus Farm. Manip Ltda

CNPJ   05 207 715/0001-33

11 3237 3737

[Texto das mensagens anteriores oculto]

mailto:contratos.sesma2@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=172052f32ac9919d&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
Ludilcio
Realce
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Para: Núcleo de Contratos    Data: 13/05/2020 
GDOC: 9729 
 
Assunto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO HIDROXICLOROQUINA 
400MG E AZITROMICINA 500 COMPRIMIDO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 
DE COVID -19. 
 
Informamos: Dotação orçamentária e Quota. 
 
Elemento de despesa: 33.90.30/ 33.90.39 
 
Funcional Programática: 2.09.22.10.122.0001 
Atividade:  2176 
Fonte: 1211010100 
Sub ação: 001  
Tarefa: 016 
 RMS: 13030                             
 
Funcional Programática: 2.09.22.10.122.0001 
Atividade:  2176 
Fonte: 1214010500 
Sub ação: 001  
Tarefa: 001 
RMS: 13029 
 
 
 
 
 
 
                             Fátima Pompeu 
                                      Diretora / FMS 
 
 
 
 
 



DRUG &im DRUG 

São Paulo, 13 de Maio de 2020. 

À 

Prefeitura de Belém 

SEGEP - Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão 

REF: Cotação de Hidroxicloroquina 400mg 

Atendendo à sua solicitação, segue as seguintes condições: 

Fornecimento de 4.000 cápsulas de Hidroxicloroquina 400mg a R$ 2,90/cápsula 

Valor total do produto: R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais) 

Condições de pagamento: à vista 

Entrega imediata, dependendo do prazo da transportadora/Correios. 

Frete: consultando a GOLLOG, conforme e-mail enviado hoje, cotação RORC20051101, o 
frete é valor estimado, dependendo da mercadoria a ser verificada no momento do despacho. 
Há duas tarifas estimadas: Prioridade 1 (R$ 656,33) e Prioridade 2 (R$ 368,57). A diferença 
seria a prioridade de embarque na aeronave conforme disponibilidade.Há 2 voos semanais 
de Guarulhos para Belém, às terças e quintas às 9:20, com chegada no mesmo dia às 13h. 
Enfatizando que não há como saber quando a mercadoria será embarcada, dependendo 
exclusivamente da empresa aérea. O Frete é pago antecipadamente no momento do envio. 

Caso seja necessário a emissão da nota fiscal antecipadamente para os trâmites legais para 
pagamento do frete e do sinal, emitiremos conforme pedido / contrato formalizado. 

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas. 

Atenciosamente, 

Tel: 11 3237-3737 
P L Á T A N U S F A R M Á C I A DE 

MANIP, LTDA. . E P P 

É R I C A FUJII 
Firm. R»>p. - CRF-8 no 14.840 

Rua Haddck Lobo. 333 
Cerqueira César - CEP: 01414-001 
— São Paulo-SP 
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PREGÃO ELETRÔNICO

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria Executiva/MS

Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Departamento de Logística

Pregão Eletrônico   Nº 00087/2019(SRP) 

RESULTADO POR FORNECEDOR

21.368.399/0001-38 - ALIANCA HOSPITALAR EIRELI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

2 AZITROMICINA Comprimido 1263000 R$ 0,5728 R$ 723.446,4000
Marca: MEDQUIMICA
Fabricante: MEDQUIMICA
Modelo / Versão: comprimido
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AZITROMICINA, DOSAGEM 500 MG MS1234567897531

Total do Fornecedor: R$ 723.446,4000
73.856.593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 AZITROMICINA Frasco 15,00 ML 430700 R$ 6,3000 R$ 2.713.410,0000
Marca: PRATI DONADUZZI
Fabricante: PRATI DONADUZZI
Modelo / Versão: GENÉRICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AZITROMICINA 40MG/ML PÓ SUS OR CX 50 FR PLAS OPC X 15ML + 50 DIL FR PLAS
OPC X 9,2 ML + 50 SER DOSAD (EMB HOSP), MEDICAMENTO GENÉRICO MARCA PRATI DONADUZZI, PROCEDENCIA NACIONAL
VALIDADE 24 MESES, MS: 1.2568.0185.008-1

Total do Fornecedor: R$ 2.713.410,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 3.436.856,4000

Voltar

javascript:self.print()
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 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Item SRP 13/05/2020 11:38:40 

Órgão UASG Gerenciadora
36000 - MINISTERIO DA SAUDE 250005 - DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Nº da IRP Nº do Processo Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico 00087/2019 00106/2019 25000041624201926 Sim Não

Nº do Item Tipo do Item Item
2 Material 267140 - Azitromicina

Descrição Detalhada

Quantidade Publicada Unidade de Fornecimento
1263000 Comprimido

Pesquisar Item SRP  Nova Consulta

Azitromicina, dosagem: 500 mg

Consultas

Quantidade Homologada Data da Assinatura da Ata Vigência da Ata
1263000 06/03/2020 06/03/2020  a 06/03/2021

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes

Contratada Empenhada Saldo para Contratação Saldo para Empenho
631500 631500 631500 631500

Resumo das quantidades das Caronas

Máximo para Adesões Aguardando Autorização Autorizada Contratada Empenhada Saldo para Adesão
0 0 0 0 0 0

Gestores vinculados
Nome Telefone

LUCIA ROSIMARY VALES
ADRIANO SIMOES ANDRADE (61) 3315-3742
CRISTINA SARAH XAVIER DA SILVA (61) 3315-2272
RONALDO FIRMO FURTADO
PABLO GUEDES DE ANDRADE FENELON
FRANKLIN MARTINS BARBOSA
EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO (61) 3315-3407
MARCELO ATAIDE DOMINGUES
GUSTAVO APOLIANO MESQUITA (61) 3315-2760
KARINA LETTIERI FONSECA (61) 3315-2272
GREGORIO BITTENCOURT FERREIRA SANTOS
LUCAS ALVES MOREIRA
LENICE GUIMARAES ARAUJO
IARA TEIXEIRA TRINDADE
CLAUDIA DA SILVA FREIRE
CARLOS EDUARDO DALLA CORTE (61) 3315-3742
PEDRO ARAUJO DA SILVA (61) 3315-2760
THAIS WEIL NADER MOTTA
THIAGO FERNANDES DA COSTA (61) 3315-2469
MICHELLE ARAUJO SOARES
LAURA MENDES RIBEIRO
ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE
MARIANGELA SOUSA LOBATO (61) 3315-3438
GUSTAVO LUIS MEFFE ANDREOLI (61) 3315-3991
ADRIANE MARIA PINHATE
ALEXANDRE GONCALVES CRUZ
ANGELA ROCHA DE MENEZES
ELIZABETH TEIXEIRA DOS ANJOS (66) 9228-5196
GUSTAVO HOLANDA REGO (61) 3315-2382
EDNALDO MANOEL DE SOUSA (61) 3315-2551
ROBERTO FERREIRA DIAS
VALDICE CARMEM BATISTA DE SOUZA (61) 3315-3109
TIAGO PONTES QUEIROZ
DANIEL REZENDE TEIXEIRA PICANCO (21) 3977-9552
LORENA BRITO EVANGELISTA
LUCELIA MARIA RAMALHO GALVAO

Locais de Entrega
Município/UF para Entrega Quantidade

64777 - Guarulhos/SP 1263000
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Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

INFORMAÇÕES QUANTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE DO
PE SRP 087/2019 - AZITROMICINA
2 mensagens

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 13 de maio de 2020 15:47
Para: licitacaoalianca6@gmail.com
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, Controle
Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>, Monique Leite CPL Belém PA <segepcpl2013@gmail.com>

Prezada Julliely Cortez, boa tarde!

Após informações da  CGL/SEGEP fomos informados da existência da Ata decorrente do PE SRP 087/2019, cujo
objeto refere-se a aquisição de Azitromicina;

De ordem do gabinete desta SESMA solicito informações quanto a possibilidade de Adesão à referida Ata para
aquisição do medicamento em questão.

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

Livre de vírus. www.avast.com.

2 anexos

ComprasNet.pdf
73K

ata de registro de preço azitromicina MS (1).pdf
130K

licitacaoalianca6@gmail.com <licitacaoalianca6@gmail.com> 13 de maio de 2020 15:51
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>, Monique Leite CPL Belém PA <segepcpl2013@gmail.com>

Boa tarde,

 

Conforme conversado pelo telefone segue a formalização da indústria no qual nos impossibilita de comercializar este
produto, tendo em vista da falta no mercado e a situação da pandemia.
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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]

Comunicado_-_Hospitalar - 16-04-2020.pdf
228K
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LINHA HOSPITALAR – MEDQUÍMICA 

 

Juiz de Fora, 15 de abril de 2020. 

 

Prezado Cliente, 

 

A Medquímica Indústria Farmacêutica Ltda informa que devido às pressões de custo nos insumos, 

principalmente decorrentes da propagação do COVID-19 (coronavírus), além da desvalorização do real 

perante o dólar, teremos que promover a descontinuação temporária da produção e fornecimento dos 

seguintes produtos: 

 

Produto Apresentação Molécula 

Azitromicina Di-Hidratada 500mg Comp. Rev. cx. 300 comp. Hosp. Azitromicina Di-hidratada 

Captopril 25mg Comp. cx. com 500 comp. Hosp. Captopril 

Floximed 400mg Comp. cx. com 420 comp. Hosp. Norfloxacino 

Hidroclorotiazida 25mg Comp. cx. com 500 comp. Hosp. Hidroclorotiazida 

Pressomede 20mg Comp. cx. com 500 comp. Hosp. Maleato de Enalapril 

 

Contamos com a compreensão e estamos à disposição para qualquer esclarecimento no que se refere aos 

nossos produtos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 

Gean Carlos Garcia Martins Jadir Vieira Júnior 

Diretor Comercial Diretor de Operações 

 

DocuSign Envelope ID: 981FED4A-A893-4CA2-B0CD-4B09A4C86214



 

 

 
 

 

 

 

 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 038/2020 – PROCESSO GDOC Nº 9729/2020 - SESMA 

 

 

 

AUTORIZO e RATIFICO a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO: HIDROXICLOROQUINA 400MG 

e AZITROMICINA 500 MG, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS 

DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO 

DE BELÉM junto aos fornecedores: PLATANUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 

EPP, inscrito no CNPJ: 05.207.715/0001-33, no valor de R$ 12.256,33 e PRÓ-REMÉDIOS 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI, 

CNPJ nº 05.159.591/0001-68, no valor de R$ 1.302.000,00, perfazendo, assim, o VALOR 

GLOBAL DE R$ 1.314.256,33 (Um milhão trezentos e quatorze mil duzentos e cinquenta e 

seis reais e trinta e três centavos) com amparo no parecer do Núcleo de Assessoria Jurídica, nos 

termos do art. 4 da Lei nº 13.979/2020.  

 

Belém/PA, 13 de maio de 2020.  

 

 

 

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 

Secretário Municipal de Saúde de Belém – SESMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 2020.05.13 22:01:08 -03'00'



 

 

 
 

 

 

 

 

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 038/2020 – PROCESSO GDOC Nº 9729/2020 – 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 MEDICAMENTO: 

HIDROXICLOROQUINA 400MG e AZITROMICINA 500 MG, OBJETIVANDO 

FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 

CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM.  
 

NOME DO CREDOR: PLATANUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP, 

inscrito no CNPJ: 05.207.715/0001-33 e PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI, CNPJ nº 05.159.591/0001-

68.   

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

Funcional programática: 2.09.22.10.122.0001 

Atividade: 2176 

Elemento: 33.90.30/33.90.39 

Fonte: 1211010100 

 

Funcional programática: 2.09.22.10.122.0001 

Atividade: 2176 

Elemento: 33.90.30/33.90.39 

Fonte: 1214010500 

 

VALOR GLOBAL: R$ 1.314.256,33 (Um milhão trezentos e quatorze mil duzentos e 

cinquenta e seis reais e trinta e três centavos) 

 

Belém/PA, 13 de maio de 2020.  

 

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 

Secretário Municipal de Saúde de Belém - SESMA 
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MINUTA CONTRATO Nº 261/2020 

 

 

 

 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

BELÉM DO PARÁ, REPRESENTADO PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA E A EMPRESA 

PLATANUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP.  

 

 

 

 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE BELÉM, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 

SESMA, com sede na Av. Governador José Malcher, 2821 (entre Av. Almirante Barroso e Av. José 

Bonifácio), bairro: São Brás, CEP: 66.090-100, Belém/PA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

07.917.818/0001-12, neste ato representado por seu representante legal, Sr. SÉRGIO DE AMORIM 

FIGUEIREDO, brasileiro, casado, Bacharel em Administração Pública e Empresarial, portador do RG 

nº 2472473 – SSP/PA e inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF nº 243.372.262-49, residente e 

domiciliado nesta capital, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa 

PLATANUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP, inscrito no CNPJ: 05.207.715/0001-

33, com sede na Rua Haddock Lobo, nº 333, Bairro: Cerqueira Cesar, CEP: 01416-000, São Paulo/SP, 

Telefone: 11 – 3237-3737  e-mail: efujii@uol.com.br, doravante denominada CONTRATADA e neste 

ato representada por sua representante legal Sra. ERICA FUJII, 14.840 CRF/SP, CPF nº 074.049.718-

96, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO Nº 

261/2020, 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 038/2020, CONSOANTE O PROCESSO Nº 9729/2020-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 038/2020.  
 

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. 

 

 

 

mailto:efujii@uol.com.br
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 

 

3.1 O presente Contrato tem como objeto a “AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO: 

HIDROXICLOROQUINA 400MG e AZITROMICINA 500 MG, OBJETIVANDO 

FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA 

PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM”, consoante com o quadro que segue: 

 

 

ITEM 

Especificação Clara e Detalhada do 

Material Técnico ofertado, e ainda 

informação de: Marca, Fabricante, 

País de Procedência, nº Registro e 

Garantia/Validade. 

UNID. QUANT. 

VALOR  

UNITÁRIO  

 

VALOR  

TOTAL  

 

01 HIDROXICLOROQUINA 400MG Comprimido 4.000 R$ 2,90 R$ 11.600,00 

FRETE ESTIMADO (PRIORIDADE 1) REFERENTE AO TRANSPORTE 

AÉREO DA AQUISIÇÃO DE 4.000 COMPRIMIDOS DE 

HIDROXICLOROQUINA 400 MG 
R$ 656,33 R$ 656,33 

 

VALOR TOTAL DO CONTRATO (AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA 

400MG + FRETE ESTIMADO) 

 

 

 

 

R$ 12.256,33 

VALOR TOTAL, POR EXTENSO, DO CONTRATO VALOR TOTAL DO CONTRATO (AQUISIÇÃO DE 

HIDROXICLOROQUINA 400MG + FRETE ESTIMADO): R$ 12.256,33 (Doze mil duzentos e cinquenta e 

seis reais e trinta e três centavos) 

 

 

 

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. 
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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, 

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. 
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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. 

 

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; 
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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. 

 

 

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. 
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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;  

 

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: 
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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: 33.90.30/33.90.39 

Fonte: 1211010100 

 

Funcional programática: 2.09.22.10.122.0001 

Atividade: 2176 

Elemento: 33.90.30/33.90.39 

Fonte: 1214010500 

 

 

11.2  As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em 

termo aditivo ou apostilamento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO PREÇO 

 

12.1   O valor do contrato é de R$ 12.256,33 (Doze mil duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e 

três centavos) 
 

 

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 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 _________ de 2020.    

 

 

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

 

ERICA FUJII 

PLATANUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 

 
TESTEMUNHAS: 

1.  

NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 

 

2.  

NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 
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MINUTA CONTRATO Nº 262/2020 

 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

BELÉM DO PARÁ, REPRESENTADO PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA E A EMPRESA 

PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS 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 PRÓ-

REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS 

EIRELI, inscrita no CNPJ nº 05.159.591/0001-68, com sede na Rua São Paulo, nº 39 B, Bairro: 

Medeiros, CEP: 75900-036, Rio Verde/GO, telefone: 64 – 41412522 / 41412441, e-mail: pro-

remedios@ibest.com.br e proremediosdf@gmail.com,  doravante denominada CONTRATADA e neste 

ato representada por seu diretor Sr. CLEIDSON GODOY DE OLIVEIRA, RG nº 2.042.173 SSP/GO, 

CPF nº 336.137.371-91, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente 

CONTRATO Nº262/2020, 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 038/2020, CONSOANTE O PROCESSO Nº 9729/2020-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 038/2020.  
 

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. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 

 

3.1 O presente Contrato tem como objeto a “AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO: 

HIDROXICLOROQUINA 400MG e AZITROMICINA 500 MG, OBJETIVANDO 

FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA 

PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM”, consoante com o quadro que segue: 

 

 

mailto:pro-remedios@ibest.com.br
mailto:pro-remedios@ibest.com.br
mailto:proremediosdf@gmail.com
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ITEM 
DESCRIÇÃO DO 

MEDICAMENTO 
UNID. QUANT. 

VALOR  

UNITÁRIO  

 

VALOR  

TOTAL  

 

02 AZITROMICINA 500 MG Comprimido 200.000 R$ 6,51 R$ 1.302.000,00 

 

VALOR TOTAL DO CONTRATO  

 

 

R$ 1.302.000,00 

VALOR TOTAL, POR EXTENSO, DO CONTRATO: R$ 1.302.000,00 (Um milhão trezentos e dois 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: 33.90.30/33.90.39 

Fonte: 1211010100 

 

Funcional programática: 2.09.22.10.122.0001 

Atividade: 2176 

Elemento: 33.90.30/33.90.39 

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$ 1.302.000,00 (Um milhão trezentos e dois 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 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. 
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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: 

 
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. 
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Cometer fraude fiscal.  

14. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo 

período de 5 (cinco) anos, e/ou,  

15. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de 

empenho.  

16. Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou 

prevista em lei e no Termo de Referência, em que 

não se comine outra penalidade.  

17. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre 

o valor do instrumento contratual, limitada a 20 (vinte) dias. Após o 

vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada 

inexecução total ou parcial do objeto.  

Inexecução total.  

18. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período 

de 2 (dois) anos, e/ou, 

19. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata. 

Inexecução parcial do objeto.  

20. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Belém 

pelo período de 1 (um) ano, e/ou, 

21. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a 

parte não executada.  

 

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_________ de 2020   

 

 
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

 

CLEIDSON GODOY DE OLIVEIRA 

PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI 
 

 

TESTEMUNHAS: 

1.  

NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 

 

 

2.  

NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 
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PARECER Nº  887/2020– NSAJ/SESMA 

 

PROTOCOLO Nº: 9729/2020-SESMA 

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS  

INTERESSADO (A): RT MEDICAMENTOS/NUPS/SESMA.  

ANÁLISE: MINUTA DE CONTRATO. 

 

     

 

Sr. Secretário Municipal de Saúde, 

    

A análise em questão se refere à Minuta do Contrato a ser celebrado com a 

PLANATUS FÁRMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP, CNPJ: 05.207.715/0001-

33 e com a empresa PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI, CNPJ: 05.159.591/0001-68 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 261/2020 e 262/2020 sob análise, com 

as empresas PLANATUS FÁRMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP, CNPJ: 

05.207.715/0001-33 e com a empresa PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI, CNPJ: 05.159.591/0001-

68 decorrem da necessidade de fornecimento de medicamentos, quais sejam 

HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA que atuam para tratamento contra o 

coronavirus nos atendimentos das unidades de saúde no município de Belém. 
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   Consta Parecer Jurídico nº 863/2020, se manifestando favorável a aquisição 

das máscaras através da dispensa de licitação, nos termos da lei 13.979/2020. 

    Consta despacho 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. 

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 
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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; 

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. 
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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. 

 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. 
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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 261/2020 e 262/2020/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, 14 de maio de 2020. 

 

IZABELA BELÉM 

Assessoria Jurídica –NSAJ/SESMA 

De acordo; 

Ao Controle Interno.  
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PARECER Nº 1210/2020 – NCI/SESMA 

INTERESSADO: NÚCLEO DE CONTRATOS. 

FINALIDADE: Manifestação quanto à análise dos Termos das Minutas dos Contratos                                                            

nº 261 e 262/2020/SESMA. 

DOS FATOS: 

Chegou a este Núcleo de Controle Interno, o Processo Administrativo nº 9729/2020 – 

SESMA, encaminhado pelo NÚCLEO DE CONTRATOS, solicitando análise das Minutas dos 

Instrumentos Contratuais nº 261 e 262, a serem celebrados com as empresas PLATANUS 

FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP, inscrita no CNPJ: 05.207.715/0001- 33 e 

PRÓREMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS 

EIRELI, inscrita no CNPJ nº 05.159.591/0001-68, 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  261 e 

262, a serem celebrados com as empresas PLATANUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 

EPP e PRÓREMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E 

COSMÉTICOS EIRELI, 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 por ele assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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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 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) 

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
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
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I - 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 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 
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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 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 261 e 262, a serem celebrados com as empresas 

PLATANUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP, inscrita no CNPJ: 05.207.715/0001- 

33 e PRÓREMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E 

COSMÉTICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 05.159.591/0001-68, 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 

038/2020, 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° 887/2020, nos termos do Parágrafo Único do art. 38, da Lei Federal nº 8.666/93. 

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/leis/L8666compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compilado.htm
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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 vinculação ao edital– cláusula primeira; da 

aprovação da minuta – cláusula segunda; do objeto do – cláusula terceira; do fornecimento – 

cláusula quarta; da manutenção pela contratada das condições de habilitação – cláusula quinta; das 

obrigações da contratante – cláusula sexta; obrigações da contratada – cláusula sétima; da 

fiscalização – cláusula oitava; do pagamento – cláusula nona; da atestação da nota fiscal/fatura – 

cláusula décima; da dotação orçamentária – cláusula décima primeira; do preço – cláusula décima 

segunda; da alteração do contrato – cláusula décima terceira; das sanções administrativas – cláusula 

décima quarta; da rescisão – cláusula décima quinta; dos casos omissos – cláusula décima sexta; da 

vigência – cláusula décima sétima; do registro no Tribunal de Contas do Município do contrato – 

cláusula décima oitava; da publicação – cláusula décima nona; e do foro – cláusula vigésima. 

4 – 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 MEDICAMENTO: HIDROXICLOROQUINA 400MG e AZITROMICINA 500 MG, 

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 

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: 
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CONCLUSÃO: 

No transcorrer dos trabalhos de análise do Processo em referência, conclui-se, 

sinteticamente, que as Minutas dos Contratos nº 261 e 262, a serem celebrados com as empresas 

PLATANUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP e PRÓREMÉDIOS 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI, 

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 261 e 262/2020, 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. 

b) Após, atendido o item anterior, nos manifestamos pela celebração dos Contratos nº 261 e 

262, a serem celebrados com as empresas PLATANUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 

EPP e PRÓREMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E 

COSMÉTICOS EIRELI, 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, 14 de maio de 2020.  

ÉDER DE JESUS FERREIRA CARDOSO 

Coordenador do Núcleo de Controle Interno – NCI/SESMA 

  

EDER DE 
JESUS 
FERREIRA 
CARDOSO:82
236968272

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: 2020.05.14 11:27:19 -03'00'
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DESPACHO 
 

Acolho o parecer jurídico nº. 887/2020- NSAJ/SESMA/PMB e considerando a manifestação do 
Núcleo de Controle Interno nº. 1210/2020 e aprovo as minutas dos Instrumentos Contratuais nº 
261 e 262, a serem celebrados com as empresas PLATANUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 
LTDA EPP, inscrita no CNPJ: 05.207.715/0001- 33 e PRÓREMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
05.159.591/0001-68, respectivamente. 
 
Ao Núcleo de Contratos para as providências cabíveis, conforme parecer do NCI. 

 
Belém, 14 de maio de 2020. 

 
 
 

Sérgio de Amorim Figueiredo 
Secretário Municipal de Saúde 
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BRANCO), ou=AR SERAMA, cn=SERGIO DE AMORIM 
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NºPregão:22
020

UASG:92687
3
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12019

UASG:92537
3

NºPregão:19
2020

UASG:15502
2

NºPregão:92
019

UASG:98042
9

NºPregão:52
2019

UASG:12062
9

NºPregão:43
2019

UASG:16034
8

NºPregão:13
2019

UASG:16000
5

NºPregão: 
1112019 
UASG: 
926850

NºPregão: 
012020
UASG:  
155012

NºPregão: 
01006/2020

UASG: 
154035

RET FARMA 
CNPJ: 

12.313.826/000
1-90

PLANATUS 
FARMACIA DE 
MANIPULAÇÃ

O CNPJ: 
05.207.715/000

1-33

FORTMED 
COMÉRCIO DE 
MEDICAMENT
OS LTDA - ME

CNPJ: 
05.556.788/000

1-30

PRÓ-
REMÉDIOS 
DISTRIBUIDOR
A DE
PRODUTOS        
CNPJ: 
05.159.591/000
1-68

MC 
COMERCIO 

(PHARMAPEL
E) CNPJ: 

06.277.082/000
1-00

Ultrafarma 
Saúde EIRELI 

- CNPJ: 
02.543.945/00

06-90 |

 Drogaria 
Nova 

Esperança 
C.N.P.J: 

43.575.877/00
01-13 

1 HIDROXICLOROQUINA 400MG COMP 4,000  R$          1.09  R$          1.17  R$          1.15  R$          1.31  R$          1.36  R$            2.90  R$            5.83  R$          2.24  R$          1.93 

2 AZITROMICINA 500 MG COMP 200,000  R$          0.65  R$          0.90  R$          0.73  R$          0.64  R$          0.53  R$            7.00  R$            8.99  R$            6.51  R$          8.62  R$        12.93 

Adriana Brum
CGL/SEGEP/PMB

OBS: O PRESENTE MAPA CONTÉM TODOS OS PREÇOS COLETADOS NA PESQUISA 
DE MERCADO PARA OS ITENS 1 e 2.

MAPA  COMPARATIVO COMPLETO  SEM ANÁLISE DE PREÇOS 9729 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD

INTERNETBANCO  DE PREÇOS EMPRESASPAINEL DE PREÇOS



8/12/2020

FARMADELIVE
RY CNPJ: 

64.963.044/000
1-08

 R$             2.40 

 R$             8.62 



8/12/2020

NºPregão:22
020

UASG:92687
3

NºPregão:47
12019

UASG:92537
3

NºPregão:19
2020

UASG:15502
2

NºPregão:92
019

UASG:98042
9

NºPregão:52
2019

UASG:12062
9

NºPregão:43
2019

UASG:16034
8

NºPregão:13
2019

UASG:16000
5

NºPregão: 
1112019 
UASG: 
926850

NºPregão: 
012020
UASG:  
155012

NºPregão: 
01006/2020

UASG: 154035

RET FARMA 
CNPJ: 

12.313.826/000
1-90

PLANATUS 
FARMACIA DE 
MANIPULAÇÃO 

CNPJ: 
05.207.715/0001-

33

FORTMED 
COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTO

S LTDA - ME
CNPJ: 

05.556.788/0001-
30

PRÓ-REMÉDIOS 
DISTRIBUIDORA 
DE
PRODUTOS        
CNPJ: 
05.159.591/0001-
68

MC 
COMERCIO 

(PHARMAPEL
E) CNPJ: 

06.277.082/00
01-00

Ultrafarma 
Saúde 

EIRELI - 
CNPJ: 

02.543.945/0
006-90 |

 Drogaria 
Nova 

Esperança 
C.N.P.J: 

43.575.877/0
001-13 

FARMADELI
VERY CNPJ: 
64.963.044/0

001-08

1 HIDROXICLOROQUINA 400MG COMP 4,000  R$        1.09  R$        1.17  R$        1.15  R$        1.31  R$        1.36  R$               2.90  R$        2.24  R$        1.93  R$        2.40 1.73R$          6,920.00R$             

2 AZITROMICINA 500 MG COMP 200,000  R$            7.00  R$               8.99  R$               6.51  R$        8.62  R$        8.62 7.95R$          1,590,000.00R$      

Adriana Brum
CGL/SEGEP/PMB

1,596,920.00R$                               

PREÇO 
MÉDIO POR 

ITEM
TOTAL POR ITEM

OBS: OS PREÇOS EXCESSIVAMENTE ELEVADOS OU INEXEQUÍVEIS FORAM 
EXCLUIDOS DO MAPA, CONFORME ESTABELE A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº5/2014 -
SLTI/MPOG E SUAS ALTERAÇÕES

MAPA  COMPARATIVO COMPLETO  COM ANÁLISE DE PREÇOS - 9729 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD

INTERNETBANCO  DE PREÇOS PAINEL DE PREÇOS EMPRESAS



8/12/2020

VL. UNIT VL TOTAL VL. UNIT VL TOTAL VL. UNIT VL TOTAL VL. UNIT VL TOTAL VL. UNIT VL TOTAL

1 HIDROXICLOROQUINA 400MG COMP 4,000  R$  2.90  R$        11,600.00  R$  5.83  R$        23,320.00 

2 AZITROMICINA 500 MG COMP 200,000  R$  7.00  R$   1,400,000.00  R$  8.99  R$   1,798,000.00  R$  6.51  R$   1,302,000.00 

Adriana Brum
CGL/SEGEP/PMB

MAPA  COMPARATIVO COMPLETO  COM ANÁLISE DE PREÇOS -  9729 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA

OBS: O PRESENTE MAPA CONTÉM TODOS OS PREÇOS 
COLETADOS NA PESQUISA DE MERCADO JUNTO A EMPRESAS 
PARA OS ITENS 1 e 2 COM DESTAQUE DO MENOR PREÇO POR 
EMPRESA SEM CONSIDERAR A ANÁLISE TECNA E DILIGÊNCIAS. 

EMPRESAS

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD RET FARMA CNPJ: 
12.313.826/0001-90

PLANATUS FARMACIA DE 
MANIPULAÇÃO CNPJ: 

05.207.715/0001-33

FORTMED COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA - ME

CNPJ: 05.556.788/0001-30

PRÓ-REMÉDIOS 
DISTRIBUIDORA DE

PRODUTOS        CNPJ: 
05.159.591/0001-68

MC COMERCIO 
(PHARMAPELE) CNPJ: 

06.277.082/0001-00
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CONTRATO Nº 261/2020 

 

 

 

 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

BELÉM DO PARÁ, REPRESENTADO PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA E A EMPRESA 

PLATANUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP.  

 

 

 

 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE BELÉM, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 

SESMA, com sede na Av. Governador José Malcher, 2821 (entre Av. Almirante Barroso e Av. José 

Bonifácio), bairro: São Brás, CEP: 66.090-100, Belém/PA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

07.917.818/0001-12, neste ato representado por seu representante legal, Sr. SÉRGIO DE AMORIM 

FIGUEIREDO, brasileiro, casado, Bacharel em Administração Pública e Empresarial, portador do RG 

nº 2472473 – SSP/PA e inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF nº 243.372.262-49, residente e 

domiciliado nesta capital, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa 

PLATANUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP, inscrito no CNPJ: 05.207.715/0001-

33, com sede na Rua Haddock Lobo, nº 333, Bairro: Cerqueira Cesar, CEP: 01416-000, São Paulo/SP, 

Telefone: 11 – 3237-3737  e-mail: efujii@uol.com.br, doravante denominada CONTRATADA e neste 

ato representada por sua representante legal Sra. ERICA FUJII, 14.840 CRF/SP, CPF nº 074.049.718-

96, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO Nº 

261/2020, 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 038/2020, CONSOANTE O PROCESSO Nº 9729/2020-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 038/2020.  
 

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° 887/2020, 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. 

 

 

 

 

mailto:efujii@uol.com.br
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 

 

3.1 O presente Contrato tem como objeto a “AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO: 

HIDROXICLOROQUINA 400MG e AZITROMICINA 500 MG, OBJETIVANDO 

FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA 

PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM”, consoante com o quadro que segue: 

 

 

ITEM 

Especificação Clara e Detalhada do 

Material Técnico ofertado, e ainda 

informação de: Marca, Fabricante, 

País de Procedência, nº Registro e 

Garantia/Validade. 

UNID. QUANT. 

VALOR  

UNITÁRIO  

 

VALOR  

TOTAL  

 

01 HIDROXICLOROQUINA 400MG Comprimido 4.000 R$ 2,90 R$ 11.600,00 

FRETE ESTIMADO (PRIORIDADE 1) REFERENTE AO TRANSPORTE 

AÉREO DA AQUISIÇÃO DE 4.000 COMPRIMIDOS DE 

HIDROXICLOROQUINA 400 MG 
R$ 656,33 R$ 656,33 

 

VALOR TOTAL DO CONTRATO (AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA 

400MG + FRETE ESTIMADO) 

 

 

 

 

R$ 12.256,33 

VALOR TOTAL, POR EXTENSO, DO CONTRATO VALOR TOTAL DO CONTRATO (AQUISIÇÃO DE 

HIDROXICLOROQUINA 400MG + FRETE ESTIMADO): R$ 12.256,33 (Doze mil duzentos e cinquenta e 

seis reais e trinta e três centavos) 

 

 

 

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. 
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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, 

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 
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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. 

 

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; 
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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. 

 

 

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. 
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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;  

 

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: 
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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: 33.90.30/33.90.39 

Fonte: 1211010100 

 

Funcional programática: 2.09.22.10.122.0001 

Atividade: 2176 

Elemento: 33.90.30/33.90.39 

Fonte: 1214010500 

 

 

11.2  As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em 

termo aditivo ou apostilamento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO PREÇO 

 

12.1   O valor do contrato é de R$ 12.256,33 (Doze mil duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e 

três centavos) 
 

 

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 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, 14 de maio de 2020.     

 

 

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

 

ERICA FUJII 

PLATANUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 

 
TESTEMUNHAS: 

1.  

NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 

 

2.  

NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 

PLATANUS 
FARMACIA DE 
MANIPULACAO 
LTDA:0520771500
0133

Assinado de forma digital 
por PLATANUS FARMACIA 
DE MANIPULACAO 
LTDA:05207715000133 
Dados: 2020.05.14 
15:58:51 -03'00'
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CONTRATO Nº 262/2020 

 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

BELÉM DO PARÁ, REPRESENTADO PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA E A EMPRESA 

PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS 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 PRÓ-

REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS 

EIRELI, inscrita no CNPJ nº 05.159.591/0001-68, com sede na Rua São Paulo, nº 39 B, Bairro: 

Medeiros, CEP: 75900-036, Rio Verde/GO, telefone: 64 – 41412522 / 41412441, e-mail: pro-

remedios@ibest.com.br e proremediosdf@gmail.com,  doravante denominada CONTRATADA e neste 

ato representada por seu diretor Sr. CLEIDSON GODOY DE OLIVEIRA, RG nº 2.042.173 SSP/GO, 

CPF nº 336.137.371-91, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente 

CONTRATO Nº262/2020, 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 038/2020, CONSOANTE O PROCESSO Nº 9729/2020-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 038/2020.  
 

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° 887/2020, nos termos do Parágrafo Único do 

art. 38, da Lei Federal nº 8.666/93 e inciso X, do art. 10, do Decreto Municipal nº 47.429/05. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 

 

3.1 O presente Contrato tem como objeto a “AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO: 

HIDROXICLOROQUINA 400MG e AZITROMICINA 500 MG, 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 AZITROMICINA 500 MG Comprimido 200.000 R$ 6,51 R$ 1.302.000,00 

 

VALOR TOTAL DO CONTRATO  

 

 

R$ 1.302.000,00 

VALOR TOTAL, POR EXTENSO, DO CONTRATO: R$ 1.302.000,00 (Um milhão trezentos e dois 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: 33.90.30/33.90.39 

Fonte: 1211010100 

 

Funcional programática: 2.09.22.10.122.0001 

Atividade: 2176 

Elemento: 33.90.30/33.90.39 

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$ 1.302.000,00 (Um milhão trezentos e dois 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 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. 
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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: 

 
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. 
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Cometer fraude fiscal.  

14. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo 

período de 5 (cinco) anos, e/ou,  

15. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de 

empenho.  

16. Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou 

prevista em lei e no Termo de Referência, em que 

não se comine outra penalidade.  

17. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre 

o valor do instrumento contratual, limitada a 20 (vinte) dias. Após o 

vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada 

inexecução total ou parcial do objeto.  

Inexecução total.  

18. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período 

de 2 (dois) anos, e/ou, 

19. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata. 

Inexecução parcial do objeto.  

20. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Belém 

pelo período de 1 (um) ano, e/ou, 

21. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a 

parte não executada.  

 

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, 14 de maio de 2020.    

 

 
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

 

 

CLEIDSON GODOY DE OLIVEIRA 

PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI 
 

 

TESTEMUNHAS: 

1.  

NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 

 

 

2.  

NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 

 

 

PRO REMEDIOS 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACEUTI:05
159591000168

Assinado de forma 
digital por PRO 
REMEDIOS 
DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS 
FARMACEUTI:051595
91000168 
Dados: 2020.05.14 
13:28:54 -03'00'

SERGIO DE AMORIM 
FIGUEIREDO:2433722
6249

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: 2020.05.14 14:19:43 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

CNPJ: 05.055.009.0001-13

PRACA, DOM PEDRO II, Nº 1 - CIDADE VELHA BELEM - PA

 - 

2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

011616IDENTIFICAÇÃO:CONTRATO Nº: 261 / 2020

Tipo do Contrato: 3 - Compras

Razão Social : 

Nome Fantasia :

Endereço :

Bairro :

CEP :

CNPJ/CPF :

01416000

CERQUEIRA CESAR

PLATANUS FARMÁCIA DE MAIPULAÇÃO LTDA - EPP

05207715000133

RUA DA CONSOLACAO,

SAO PAULO-SP

Nenhuma Conta Corrente Encontrada

14/05/2020  12256,33 Valor:Fim: 14/11/2020Data do Contrato:

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO: HIDROXICLOROQUINA 400MG e AZITROMICINA 500 MG, OBJETIVANDO 

FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE 

BELÉM

Objeto do Contrato:

Inicio: 14/05/2020

Processo Licitatório: Assinatura: 14/05/2020Processo de Dispensa Nº 38/2020 Publicação: 

Responsáveis pelo Contrato

Nenhum Responsável Encontrado

Assinaturas no Contrato

Nenhuma Assinatura Encontrada

Dotações

Funcional Natureza Despesa Descrição Fonte

2.09.22.10.122.0001.2176 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1214010500

2.09.22.10.122.0001.2176 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1214010500

2.09.22.10.122.0001.2176 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1211010100

Inexecuções

Nenhuma Inexecução Encontrada

Contas Extra Orçamentárias

Nenhuma Conta Contábil Encontrada

Atos Contratuais / Apostilamento - Periodo:  Até: 

Nenhum Aditivo Encontrado

Despesas Relacionadas no Contrato - Periodo:  Até: 

Nenhuma Despesa Relacionada

Nat.Despesa FonteDotaçãoDt. Despesa Vlr.PagoVlr.Consig.Vlr.Liquid.Vlr.EmpenhadoEmpenho Tipo

Estornos:

Totais:

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato

Nenhuma RMS Relacionada

Valor Contrato:

Total  Aditivos:

Total Contrato:

Total Empenhado:

Saldo à Empenhar:

Total Empenhado:

Total Pago:

Total Consignado:

Total Liquidado:

 12.256,33

 0,00

 12.256,33

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Total Inexecução:  0,00

 12.256,33Saldo à Pagar:

 12.256,33

Total Anulação:  0,00

E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\contrato\RelCntContratoExtrato.rpt

Pagina:1 de 1 quinta-feira, 14 de maio de 2020 -  17:07:53                                        



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

CNPJ: 05.055.009.0001-13

PRACA, DOM PEDRO II, Nº 1 - CIDADE VELHA BELEM - PA

 - 

2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

011617IDENTIFICAÇÃO:CONTRATO Nº: 262 / 2020

Tipo do Contrato: 3 - Compras

Razão Social : 

Nome Fantasia :

Endereço :

Bairro :

CEP :

CNPJ/CPF :

75900036

MEDEIROS

PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI

05159591000168

RUA SAO PAULO.,39 B

RIO VERDE-GO

Contas Corrente do Contratado

Banco:104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:0566-RIO VERDE Conta Corrente:4805 Dt.Desativação:

Banco:001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência:3282-SHOPPING RIO VERDE Conta Corrente:6000 Dt.Desativação:

14/05/2020  1302000,00 Valor:Fim: 14/11/2020Data do Contrato:

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO:HIDROXICLOROQUINA 400MG e AZITROMICINA 500 MG, OBJETIVANDO 

FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE 

BELÉM

Objeto do Contrato:

Inicio: 14/05/2020

Processo Licitatório: Assinatura: 14/05/2020Processo de Dispensa Nº 38/2020 Publicação: 

Responsáveis pelo Contrato

Nenhum Responsável Encontrado

Assinaturas no Contrato

Nenhuma Assinatura Encontrada

Dotações

Funcional Natureza Despesa Descrição Fonte

2.09.22.10.122.0001.2176 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1214010500

2.09.22.10.122.0001.2176 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1214010500

2.09.22.10.122.0001.2176 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1211010100

Inexecuções

Nenhuma Inexecução Encontrada

Contas Extra Orçamentárias

Nenhuma Conta Contábil Encontrada

Atos Contratuais / Apostilamento - Periodo:  Até: 

Nenhum Aditivo Encontrado

Despesas Relacionadas no Contrato - Periodo:  Até: 

Nenhuma Despesa Relacionada

Nat.Despesa FonteDotaçãoDt. Despesa Vlr.PagoVlr.Consig.Vlr.Liquid.Vlr.EmpenhadoEmpenho Tipo

Estornos:

Totais:

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato

Nenhuma RMS Relacionada

E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\contrato\RelCntContratoExtrato.rpt

Pagina:1 de 2 quinta-feira, 14 de maio de 2020 -  17:09:44                                        



Valor Contrato:

Total  Aditivos:

Total Contrato:

Total Empenhado:

Saldo à Empenhar:

Total Empenhado:

Total Pago:

Total Consignado:

Total Liquidado:

 1.302.000,00

 0,00

 1.302.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Total Inexecução:  0,00

 1.302.000,00Saldo à Pagar:

 1.302.000,00

Total Anulação:  0,00

E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\contrato\RelCntContratoExtrato.rpt
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BELÉMFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 07.917.818.0001-12

TRAVESSA, Travessa do Chaco, Nº 2.086 - MARCO BELÉM - PA

 - 

NOTA DE EMPENHO Nº : 007318/2020 14/05/2020DATA : Pagina: 1 de 1

Razão Social :

Nome Fantasia :

Endereço :

Bairro :

CEP :

CNPJ ou CPF :

Fones :

CERQUEIRA CESAR

01416000

RUA DA CONSOLACAO, 

SAO PAULO -SP 

05.207.715.0001-33

PLATANUS FARMÁCIA DE MAIPULAÇÃO LTDA - EPP

Email :

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 :

 7.726.653,1513.029/2020 -1  16.961.193,15  7.738.253,15 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

G – Global

Processo de Dispensa Nº: 38/2020

 11.600,00

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 

38/2020

Impacto Orçamentário : 0,07 %

038/0Número Processo :

Contrato - 261/2020 - Compras  12.256,33 Data :Valor :Contrato Nº:

Data :Valor :

Condições Pagto : Prazo de Entrega : Conforme ContratoEMPENHO

Termo Aditivo Nº:

0900 - MATERIAL FARMACOLÓGICONatureza da Despesa:

Destino / Histórico : AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID -19.

Contrato nº 261/2020

Processo de Dispensa de Licitação nº 038/2020

GDOC: 9729/2020

Cod. Item Valor TotalValor UnitárioQtdeUnidadeDescrição Marca

 408.175  4.000,00HIDROXICLOROQUINA 400MG  11.600,00Comprimido  2,9000

Ordenador da Despesa Diretor Administrativo Financeiro

 11.600,00TOTAL

 BELÉM , 14 de maio de 2020
Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Despesa\RelDspEmpenhos.rpt

quinta-feira, 14 maio, 2020

[Login Impressão:Cleide.fs]



BELÉMFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 07.917.818.0001-12

TRAVESSA, Travessa do Chaco, Nº 2.086 - MARCO BELÉM - PA

 - 

NOTA DE EMPENHO Nº : 007319/2020 14/05/2020DATA : Pagina: 1 de 1

Razão Social :

Nome Fantasia :

Endereço :

Bairro :

CEP :

CNPJ ou CPF :

Fones :

MEDEIROS

75900036

RUA SAO PAULO., 39 B

RIO VERDE -GO 

05.159.591.0001-68

PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI

Email :

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 :

 6.424.653,1513.029/2020 -2  16.961.193,15  7.726.653,15 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

G – Global

Processo de Dispensa Nº: 38/2020

 1.302.000,00

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 

38/2020

Impacto Orçamentário : 7,68 %

038/0Número Processo :

Contrato - 262/2020 - Compras  1.302.000,00 Data :Valor :Contrato Nº:

Data :Valor :

Condições Pagto : Prazo de Entrega : Conforme ContratoEMPENHO

Termo Aditivo Nº:

0900 - MATERIAL FARMACOLÓGICONatureza da Despesa:

Destino / Histórico : AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID -19.

Contrato nº 262/2020

Processo de Dispensa de Licitação nº 038/2020

GDOC: 9729/2020

Cod. Item Valor TotalValor UnitárioQtdeUnidadeDescrição Marca

 390.836  200.000,00Azitromicina 500mg.  1.302.000,00Comprimido  6,5100

Ordenador da Despesa Diretor Administrativo Financeiro

 1.302.000,00TOTAL

 BELÉM , 14 de maio de 2020
Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Despesa\RelDspEmpenhos.rpt

quinta-feira, 14 maio, 2020

[Login Impressão:Cleide.fs]



BELÉMFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 07.917.818.0001-12

TRAVESSA, Travessa do Chaco, Nº 2.086 - MARCO BELÉM - PA

 - 

NOTA DE EMPENHO Nº : 007320/2020 14/05/2020DATA : Pagina: 1 de 1

Razão Social :

Nome Fantasia :

Endereço :

Bairro :

CEP :

CNPJ ou CPF :

Fones :

CERQUEIRA CESAR

01416000

RUA DA CONSOLACAO, 

SAO PAULO -SP 

05.207.715.0001-33

PLATANUS FARMÁCIA DE MAIPULAÇÃO LTDA - EPP

Email :

3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1211010100-REC.IMPOSTOS 

SAÚDE/ADM.DIRETA/GERAL

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 :

 26.863,7413.030/2020 -1  80.000,00  27.520,07 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

O – Ordinário

Processo de Dispensa Nº: 38/2020

 656,33

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 

38/2020

Impacto Orçamentário : 0,82 %

038/0Número Processo :

Contrato - 261/2020 - Compras  12.256,33 Data :Valor :Contrato Nº:

Data :Valor :

Condições Pagto : Prazo de Entrega : Conforme Contratoconf. solicitação

Termo Aditivo Nº:

9999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICASNatureza da Despesa:

Destino / Histórico : Serviço de Frete (prioridade 1) referente ao Transporte aéreo, da aquisição emergencial de medicamentos, objetivando 

fortalecer os procedimentos de enfrentamento da pandemia causada pelo COVID-19 no município de Belém.

Contrato nº 261/2020

Dispenda de Licitação nº 038/2020 

GDOC: 9729/20

Cod. Item Valor TotalValor UnitárioQtdeUnidadeDescrição Marca

 408.477  1,00FRETE ESTIMADO (PRIORIDADE 1) REFERENTE AO 

TRANSPORTE AÉREO DA AQUISIÇÃO DE 4.000 

COMPRIMIDOS DE HIDROXICLOROQUINA 400 MG 

 656,33Serviço  656,3300

Ordenador da Despesa Diretor Administrativo Financeiro

 656,33TOTAL

 BELÉM , 14 de maio de 2020
Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Despesa\RelDspEmpenhos.rpt

quinta-feira, 14 maio, 2020

[Login Impressão:Cleide.fs]



BELÉMFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 07.917.818.0001-12

TRAVESSA, Travessa do Chaco, Nº 2.086 - MARCO BELÉM - PA

 - 

NOTA DE EMPENHO Nº : 007318/2020 14/05/2020DATA : Pagina: 1 de 1

Razão Social :

Nome Fantasia :

Endereço :

Bairro :

CEP :

CNPJ ou CPF :

Fones :

CERQUEIRA CESAR

01416000

RUA DA CONSOLACAO, 

SAO PAULO -SP 

05.207.715.0001-33

PLATANUS FARMÁCIA DE MAIPULAÇÃO LTDA - EPP

Email :

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 :

 7.726.653,1513.029/2020 -1  16.961.193,15  7.738.253,15 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

G – Global

Processo de Dispensa Nº: 38/2020

 11.600,00

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 

38/2020

Impacto Orçamentário : 0,07 %

038/0Número Processo :

Contrato - 261/2020 - Compras  12.256,33 Data :Valor :Contrato Nº:

Data :Valor :

Condições Pagto : Prazo de Entrega : Conforme ContratoEMPENHO

Termo Aditivo Nº:

0900 - MATERIAL FARMACOLÓGICONatureza da Despesa:

Destino / Histórico : AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID -19.

Contrato nº 261/2020

Processo de Dispensa de Licitação nº 038/2020

GDOC: 9729/2020

Cod. Item Valor TotalValor UnitárioQtdeUnidadeDescrição Marca

 408.175  4.000,00HIDROXICLOROQUINA 400MG  11.600,00Comprimido  2,9000

Ordenador da Despesa Diretor Administrativo Financeiro

 11.600,00TOTAL

 BELÉM , 14 de maio de 2020
Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Despesa\RelDspEmpenhos.rpt

quinta-feira, 14 maio, 2020

[Login Impressão:Cleide.fs]

DEBORA PAULA 
LUCAS MEDEIROS 
LIMA:80051154234

Digitally signed by DEBORA PAULA 
LUCAS MEDEIROS LIMA:80051154234 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=VALID, ou=AR CERTIFICAR, 
cn=DEBORA PAULA LUCAS MEDEIROS 
LIMA:80051154234 
Date: 2020.05.14 18:28:38 -03'00'

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: 2020.05.13 18:38:16 -03'00'



BELÉMFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 07.917.818.0001-12

TRAVESSA, Travessa do Chaco, Nº 2.086 - MARCO BELÉM - PA

 - 

NOTA DE EMPENHO Nº : 007320/2020 14/05/2020DATA : Pagina: 1 de 1

Razão Social :

Nome Fantasia :

Endereço :

Bairro :

CEP :

CNPJ ou CPF :

Fones :

CERQUEIRA CESAR

01416000

RUA DA CONSOLACAO, 

SAO PAULO -SP 

05.207.715.0001-33

PLATANUS FARMÁCIA DE MAIPULAÇÃO LTDA - EPP

Email :

3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1211010100-REC.IMPOSTOS 

SAÚDE/ADM.DIRETA/GERAL

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 :

 26.863,7413.030/2020 -1  80.000,00  27.520,07 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

O – Ordinário

Processo de Dispensa Nº: 38/2020

 656,33

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 

38/2020

Impacto Orçamentário : 0,82 %

038/0Número Processo :

Contrato - 261/2020 - Compras  12.256,33 Data :Valor :Contrato Nº:

Data :Valor :

Condições Pagto : Prazo de Entrega : Conforme Contratoconf. solicitação

Termo Aditivo Nº:

9999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICASNatureza da Despesa:

Destino / Histórico : Serviço de Frete (prioridade 1) referente ao Transporte aéreo, da aquisição emergencial de medicamentos, objetivando 

fortalecer os procedimentos de enfrentamento da pandemia causada pelo COVID-19 no município de Belém.

Contrato nº 261/2020

Dispenda de Licitação nº 038/2020 

GDOC: 9729/20

Cod. Item Valor TotalValor UnitárioQtdeUnidadeDescrição Marca

 408.477  1,00FRETE ESTIMADO (PRIORIDADE 1) REFERENTE AO 

TRANSPORTE AÉREO DA AQUISIÇÃO DE 4.000 

COMPRIMIDOS DE HIDROXICLOROQUINA 400 MG 

 656,33Serviço  656,3300

Ordenador da Despesa Diretor Administrativo Financeiro

 656,33TOTAL

 BELÉM , 14 de maio de 2020
Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Despesa\RelDspEmpenhos.rpt

quinta-feira, 14 maio, 2020

[Login Impressão:Cleide.fs]

DEBORA PAULA 
LUCAS MEDEIROS 
LIMA:80051154234

Digitally signed by DEBORA PAULA LUCAS 
MEDEIROS LIMA:80051154234 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=VALID, ou=AR CERTIFICAR, 
cn=DEBORA PAULA LUCAS MEDEIROS 
LIMA:80051154234 
Date: 2020.05.14 18:30:01 -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: 2020.05.13 18:40:10 -03'00'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELANDIA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2020

Processo Nº. 000033/2.020 - Tomada de Preços Nº. 000006/2.020.
O Município de Verdelândia-MG torna público aos interessados, que realizará

no dia 04/06/2.020, às 09:00:00 horas, em sua sede a Avenida Renato Azeredo nº. 2.001,
Centro, Prédio da Prefeitura, licitação na modalidade de Tomada de Preços do tipo menor
preço global, para a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para
a implantação de sistema de abastecimento de água nas comunidades rurais de Vista
Alegre, Santa Clara e Boa Esperança no município de Verdelândia-MG, com recursos
oriundos do Convênio nº. 1725/17/FUNASA, conforme especificações constantes do edital
e seus anexos, o qual se encontra disponível no site: www.verdelandia.mg.gov.br, podendo
também ser adquirido junto ao Departamento de Licitações e Contratos, no endereço
supra, de segunda à sexta feira, sendo dia útil, no horário de 07:30 às 12:30 horas.

Verdelândia-MG, 14 de maio de 2.020.
DRAYKO MENDES SILVA

Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020 PROCESSO 046/2020
Fornecimento de materiais / equipamentos oftalmológicos para o CEME do

município de Vespasiano - MG.
O Pregoeiro, em caráter excepcional e tendo em vista a solicitação de

esclarecimentos ao Edital e considerando necessidade de correção de descritivos em
parecer do órgão solicitante. decide Suspender, "sine die", a referida Licitação.

Vespasiano, 14 de maio de 2020
VANDERSON MARTINS GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 9/2020

Processo Administrativo nº 1150/2020.
O município de Viçosa torna pública a realização de licitação, na modalidade

concorrência, do tipo menor preço global, destinado à contratação de empresa
especializada em Engenharia ou Arquitetura para fornecer serviço de construção do Acesso
à Rodovia MGC 120-UFV-Saida da Nova P.H. Rolfs, do município de Viçosa-MG, conforme
solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de
Viçosa.

A data e hora de entrega dos envelopes nº 01 - documentação e nº 02 -
Proposta Financeira será até as 09h00min do dia 03 de julho de 2.020, no Protocolo Geral
do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, cito à Rua Gomes Barbosa, n° 803,
Centro, CEP: 36.570.101, Viçosa-MG. Permite-se a apresentação de certificado de registro
cadastral junto ao SICAF/ME ou CAGEF/SEPLAD-MG.

O Edital pode ser retirado no Departamento de Material, Compras e Licitações,
ou através do site www.vicosa.mg.gov.br,

Viçosa, 14 de maio de 2020.
RENALDO DE FARIA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO-PARÁ

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 130502/2020 - referente ao Pregão Presencial Nº
001/2020 PP-SRP CMCP/PA, Ata de Registro de Preços Nº 130501/2020 cujo objeto:
Aquisição de Combustíveis, Tipo Gasolina Comum e Diesel S10, Valor Global R$ 149.280,00
(Cento e Quarenta e Nove Mil Duzentos e Oitenta Reais), vencedor - Lorena Comercio De
Produtos De Petróleo Ltda, CNPJ: 06.266.344/0001-23. Vigência: 13/05/2020 à
31/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo Referente ao Contrato 140202/2020 - PMA. A Prefeitura
Municipal de Almeirim, Estado do Pará, torna público que firmou o I Termo Aditivo de
Alteração da Razão Social e Endereço da Contratada, referente ao CONTRATO Nº
140202/2020 - PMA, que tem como objeto registro de preços para eventual aquisição de
combustíveis e derivados, para atender as necessidades da prefeitura, secretarias, fundos
e agencia distrital de monte dourado do município de Almeirim/PA. Fica alterada a Razão
Social e Endereço da pessoa jurídica, que antes era Ivan & Cliria Silva Ltda. com sede na
AL Marly Costa Vilela, Nº 65 - Bairro Comercial - CEP: 68.230-000, cidade de Almeirim,
estado do Pará e agora passa a se chamar Posto de Combustíveis Almeida Camelo Ltda. e
endereço com sede na Avenida Beira Rio, 1154, Quadra 173, Bairro Comercial, CEP:
68.230.000-00, cidade de Almeirim, estado do Pará. Heltton Roger Silva Borges - Secretário
Executivo de Administração e Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPÚ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRO DE PREÇO N° 20200107. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2020-01PMA. A
Prefeitura Municipal de Anapu/Pa, Estado do Pará, inscrito no CNPJ sob o nº
01.613.194/0001-63, através da Pregoeira e Equipe de Apoio nomeados pela Portaria
002/2019 SEMAD/PMA, torna público, o extrato da Ata de Registro de Preços abaixo:
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s)
especializada(s) para fornecimento de materiais de consumo (gêneros alimentícios,
material de limpeza, copa e cozinha) para atender as necessidades da Prefeitura
Municipal e de todos os Fundos do Municipio de Anapu/Pa. Conforme anexo I - Termo
de Referência. Vencedores do Certame: L. A. De Sousa Comercio - Epp, com o valor
total de R$ 1.131.640,70 (um milhão, cento e trinta e um mil seiscentos e quarenta
reais e setenta centavos), Rodrigues e Pena Atacadista Ltda - Epp, com o valor total
de R$ 246.415,09 (duzentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quinze reais e nove
centavos), O S Oliveira Comercial - Me com o valor total de R$ 256.552,10 (duzentos
e cinquenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e dez centavos) e a
empresa A de Souza da Silva Eireli - Me, com o valor total de R$ 534.430,83
(quinhentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta e três
centavos), resolvem instituir a Ata de Registro de Preços (ARP) de nº 20200107, nos
termos do art. 15 da Lei Federal n. 8.666/93; da Lei 10.520/2002; Decreto 3.555 com
suas alterações, e as demais normas legais aplicáveis decorrentes da licitação. Vigência:
11/02/2020 a 31/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 TP. Contratante: Prefeitura Municipal de Augusto
Corrêa. Contratada: Construrey Serviços e Transportes Ltda - Me. Objeto: Contratação de
empresa especializada em serviços de engenharia civil para executar os serviços de
recuperação de pontes e recuperação de um trapiche na zona rural do município de
Augusto Corrêa/PA. CONTRATO Nº: 20202159. Valor Total: R$ 668.581,65. Vigência:
08/05/2020 a 31/12/2020. Data da Assinatura: 08/05/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-018/2020

Às 16:14 horas do dia 04 de maio de 2020, após analisados e decididos os
recursos do Pregão nº 00018/2020, referente ao Processo nº 9-018/2020, a autoridade
competente, Sr.(a) Paulo Sergio Matos de Alcantara, Adjudica aos licitantes vencedores os
respectivos itens, conforme indicado a seguir: Descrição: Veículo Pick-Up, Tipo Motor Turbo
Diesel, Tipo Direção Hidráulica, Carga Útil 1000 Kg, Capacidade Passageiro 5, Tipo
Refrigeração Ar Quente e Ar Frio, Tipo Freio Sistema ABS nas Quatro Rodas, Tipo Tração
4x4, Características Adicionais Cabine Dupla/Airbag/Alarme/Acionamento Elétrico. Situação:
Adjudicado com decisão Adjudicado para: Marajo Locacao E Servicos Ltda, CNPJ/CPF:
63.859.961/0001-76, pelo melhor lance de R$ 124.870,00

Barcarena-PA, 14 de maio de 2020.
PAULO SÉRGIO MATOS DE ALCÂNTARA

Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL
DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEGEP

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 38/2020

PROCESSO GDOC Nº 9729/2020 - SESMA
AUTORIZO e RATIFICO a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo

objeto é a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO: HIDROXICLOROQUINA 400MG e
AZITROMICINA 500 MG, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM
junto aos fornecedores: PLATANUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP, inscrito no
CNPJ: 05.207.715/0001-33, no valor de R$ 12.256,33 e PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI, CNPJ nº 05.159.591/0001-68, no valor
de R$ 1.302.000,00, perfazendo, assim, o VALOR GLOBAL DE R$ 1.314.256,33 (Um milhão
trezentos e quatorze mil duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos) com
amparo no parecer do Núcleo de Assessoria Jurídica, nos termos do art. 4 da Lei nº
13.979/2020.

Belém-PA, 13 de maio de 2020.
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO

Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 38/2020

PROCESSO GDOC Nº 9729/2020 - 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 MEDICAMENTO: HIDROXICLOROQUINA
400MG e AZITROMICINA 500 MG, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM.

NOME DO CREDOR: PLATANUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP, inscrito
no CNPJ: 05.207.715/0001-33 e PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI, CNPJ nº 05.159.591/0001-68.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Funcional programática: 2.09.22.10.122.0001
Atividade: 2176
Elemento: 33.90.30/33.90.39
Fonte: 1211010100
Funcional programática: 2.09.22.10.122.0001
Atividade: 2176
Elemento: 33.90.30/33.90.39
Fonte: 1214010500
VALOR GLOBAL: R$ 1.314.256,33 (Um milhão trezentos e quatorze mil duzentos

e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos)

Belém-PA, 13 de maio de 2020.
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO

Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 78/2020-SESMA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM através do órgão interessado a
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA, por intermédio do Pregoeiro
designado pelo Decreto Municipal nº 96.052/2020-PMB, torna público que fará realizar o
certame licitatório, em referência, no dia 22/05/2020 às 09h00 (Horário de Brasília/DF) -
Tipo Menor Preço por Item.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO ANTICORPO PARA DETECÇÃO DE
COVID-19, objetivando a investigação e coleta dos casos suspeitos ou confirmados do novo
coronavírus, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE BELÉM - SESMA/PMB, de acordo com as condições estabelecidas no Ed i t a l
e seus Anexos.

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

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

Belém-PA, 14 de maio de 2020.
MARCELO CANTÃO LOPES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 76/2020 - SESMA

A Prefeitura Municipal de Belém, através do órgão interessado, a Secretaria
Municipal de Saúde- SESMA, por intermédio da Coordenação Geral de Licitaçõe s / P M B,
torna público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 28/05/2020 às
09h00 (Horário de Brasília/DF) - Tipo Menor Preço por item.

OBJETO: Registro de Preços em ata, para futura e eventual "AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS TECNICOS DA CATEGORIA SOLUÇÕES", objetivando abastecer os
estabelecimentos de saúde da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA/ P M B,
conforme as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

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

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

Belém-PA, 14 de maio de 2020.
ISIS SOUZA COIMBRA BORBA

Pregoeiro

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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 Contrato nº 121/2020 – PONTES COMÉRCIO VAREJISTA DE  AUTO PE-
ÇAS, SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 30 de abril de 2020

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 1679/ 2020  – GABS/SEMEC

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais,

R E S O L V E :
DESIGNAR o servidor DIOCELINO DE JESUS CARDOS DA CUNHA, mat. 

451 533 011 para fiscalizar o Contrato com a Empresa abaixo relacionada, cujo objeto 
é Aquisição de Locação de Veículos Mensal, com Quilometragem Livre, sem Moto-
rista e sem Fornecimento de Combustível, através do Processo nº 5666/ 2020/SEMEC:

 Contrato nº 121/2020 – PONTES COMÉRCIO VAREJISTA DE  AUTO PE-
ÇAS, SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 30 de abril de 2020

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SEURB

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Espécie: Ata de Registro de Preços 01/2020 – SEURB/COVID-19: Objeto: 
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO; EMPRE-
SA: ULTRASEG COMÉRCIO DE EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUALCNPJ: 
27.872.627/0001-99; Item: 01; Vigência: 3 (três) meses a partir da data de sua assina-
tura; Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO – SEURB-COVID-19 Nº 
001/2020 Proc. n°: 2333/2020 ; Data de Assinatura: 13.05.2020. Valor R$ 7.350,00.

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL

01
BOTA DE SEGURANÇA EM PVC, IMPERMEÁVEL, SEM 
FORRO, RESISTENTE, CANO LONGO, SOLA BORRA-
CHA ANTIDERRAPANTE, COR PRETA 

PAR 250 R$ 29,40 R$ 7.350,00

Espécie: Ata de Registro de Preços 01/2020 – SEURB/COVID-19: Objeto: 
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO; EM-
PRESA: LIMA COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELICNPJ: 
31.009.482/0001-74; Item: 02; Vigência: 3 (três) meses a partir da data de sua assina-
tura; Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO – SEURB-COVID-19 Nº 
001/2020 Proc. n°: 2333/2020 ; Data de Assinatura: 13.05.2020. Valor R$ 150.000,00.

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL

02

MACACÃO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO QUÍ-
MICA, MANGA LONGA, COMPRIMENTO LONGO, 
EM PROLIPROPILENO NÃO TECIDO (TNT), LAMI-
NADO DE QUALIDADE, IMPERMEÁVEL RESISTEN-
TE A LÍQUIDOS QUÍMICOS, TINTAS, PÓ DE CHUM-
BO, CERÂMICA, ARGILA, CIMENTO E MINERAÇÃO. 
PUNHOS, CAPUZ E TORNOZELOS COM ELÁSTICO 
PARA MELHOR PROTEÇÃO DAS EXTREMIDADES, 
ZIPER FRONTRAL. ELÁSTICO NAS EXTREMIDA-
DES E CINTURA. PROTEÇAÕ QUÍMICA 4, 5 E 6. COR 
BRANCA, TECIDO IMPERMEÁVEL QUE NÃO MO-
LHA. NORMAS: ISSO 16602:2007.  

UNID 3.000 R$ 50,00 R$ 150.000,00

Espécie: Ata de Registro de Preços 01/2020 – SEURB/COVID-19: Objeto: 
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO; CNPJ: 
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA; Item: 03; Vigência: 3 (três) meses 
a partir da data de sua assinatura; Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO – SEURB-COVID-19 Nº 001/2020 Proc. n°: 2333/2020 ; Data de Assinatura: 
11.05.2020. Valor R$ 66.000,00.

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. Unit V. Total

03

MÁSCARA RESPIRATÓRIA DE PFF2 COM VÁLVULA: 
RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMI-
FACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, CLAS-
SE S, CONFECCIONADA EM QUATRO CAMADAS, 
SENDO CAMADA EXTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE 
POLIPROPILENO; CAMADA MEIO DE FIBRA SINTÉTI-
CA ESTRUTURAL; CAMADA FILTRANTE DE FIBRA 
SINTÉTICA COM TRTAMENTO ELETROSTÁTICO, CA-
MADA INTERNA DE FIBRASINTÉTICA DE CONTATO 
FACIAL. COM TIRANTES DE CABEÇA DE ELÁSTICO 
PARA SUSTENTAÇÃO DA PEÇA FACIAL, TIRA METÁ-
LICA PARA AJUSTE SOBRE O SEPTO NASALE VÁL-
VULA DE EXALAÇÃO. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ 
APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.

UNID 3.000 R$ 22,00 R$ 66.000,00

Espécie: Ata de Registro de Preços 01/2020 – SEURB/COVID-19: Objeto: 
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO; CNPJ: 
94.120.821/0001-05 - ULTRASEG COMÉRCIO DE EQUIP. DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL CNPJ: 27.872.627/0001-99; Item: 04; Vigência: 3 (três) meses a 
partir da data de sua assinatura; Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO – SEURB-COVID-19 Nº 001/2020 Proc. n°: 2333/2020 ; Data de Assinatura: 
13.05.2020. Valor R$ 26.850,00.

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL

04

LUVA LÁTEX NATURAL, PUNHO LONGO E VIROLA 
QUE PRENDE O BRAÇO PARA EVITAR ENTRADA DE 
LÍQUIDOS NO INTERIO DA LUVA, SEM FORRO, PAL-
MAS E DEDOS ANTIDERRAPANTES PARA EVITAR O 
DESLIZE DE OBJETOS SECOS OU MOLHADOS, RE-
SISTÊNCIA TÉRMICA ATÉ 250ºC.

PAR 3.000 R$ 8,95 R$ 26.850,00

Espécie: Ata de Registro de Preços 01/2020 – SEURB/COVID-19: Objeto: 
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO; CNPJ: 
94.120.821/0001-05 - ULTRASEG COMÉRCIO DE EQUIP. DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL CNPJ: 27.872.627/0001-99; Item: 05; Vigência: 3 (três) meses a 
partir da data de sua assinatura; Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO – SEURB-COVID-19 Nº 001/2020 Proc. n°: 2333/2020 ; Data de Assinatura: 
13.05.2020. Valor R$ 6.900,00.

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL

05

OCÚLOS DE SEGURANÇA INCOLOR, COM PROTE-
ÇÃO LATERAL, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VI-
SOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE 
POLICARBONATO INCOLOR, HASTES TIPO ESPÁTU-
LA COM TAMANHO REGULÁVEL E PROTETORES 
LATERAIS. A BORDA SUPERIOR DA ARMAÇÃO É 
RECOBERTA COM UMA CAPA FLEXÍVEL DE MATE-
RIAL PLÁSTICO CINZA. O VISOR É CONSTITUÍDO DE 
DUAS LENTES UNIDAS POR UMA PONTE DOTADA 
DE SUPORTE NASAL DE SILICONE. AS HASTES SÃO 
CONFECCIONADAS DE MATERIAL PLÁSTICO CINZA 
E SE ENCAXAM NOS PROTETORES LATERAIS QUE 
SÃO CONFECCIONADOS DO MESMO MATERIAL DA 
ARMAÇÃO E QUE SE ARTICULAM NESTA POR MEIO 
DE PARAFUSOS METÁLICOS.

UNID 1.000 R$ 6,90 R$ 6.900,00

Belém, 13 de maio de 2020

ANNETE KLAUTAU DE AMORIM FERREIRA
Secretária Municipal de Urbanismo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 225/2020

CONTRATANTE:  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 
– SESMA

CONTRATADO:  DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFEC-
ÇÕES EIRELI

CNPJ: 07.562.743/0001-02
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Termo Aditivo é celebrado conforme o previsto no 

Artigo 4, inciso I da Lei Federal nº 13.979/2020, bem 
como no artigo 65, inciso II, §2º, II da Lei nº 8.666, de 21 
de julho de 1993.

OBJETO:  Este instrumento tem por finalidade a supressão do valor 
global do contrato em 25% (Vinte e cinco por cento), em 
comum acordo entre as partes, Considerando que a quan-
tidade contratualizada é superior a necessidade da Secre-
taria, passando o valor global do contrato ao importe de 
R$ 2.670.000,00 (Dois milhões seiscentos e setenta mil 
reais), conforme especificação abaixo:

ITEM
Especificação Clara e Detalhada do Material Técni-
co ofertado, e ainda informação de: Marca, Fabri-
cante, País de Procedência, nº Registro e Garantia/
Validade.

UNID. QUANT. VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

06

Avental descartável em polipropileno, tamanho úni-
co. Gramatura entre 40, tipo camisola (com mangas), 
punho em látex, confeccionado com falso tecido, 
decote com viés no acabamento, um par de tiras para 
amarrar na cintura e outro para amarrar no pescoço.
Pacote com 10 unidades.

Embalagem contendo dados de identificação do pro-
duto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS.

Pacote 30.000 R$ 89,00 R$ 2.670.000,00

VALOR TOTAL R$ 2.670.000,00

Valor por extenso: Dois milhões seiscentos e setenta mil reais

ASSINAM:  SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO/Secretário Mu-
nicipal de Saúde – CONTRATANTE e ODENIR JOÃO 
MARION - CONTRATADA

DATA:  07 de Maio de 2020.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 038/2020 – PROCESSO GDOC Nº 9729/2020 - SESMA

AUTORIZO e RATIFICO a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo 
objeto é a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO: HIDROXICLORO-
QUINA 400MG e AZITROMICINA 500 MG, OBJETIVANDO FORTALECER OS 
PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO 
COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM junto aos fornecedores: PLATANUS FAR-
MACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP, inscrito no CNPJ: 05.207.715/0001-33, 
no valor de R$ 12.256,33 e PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI, CNPJ nº 05.159.591/0001-68, no va-
lor de R$ 1.302.000,00, perfazendo, assim, o VALOR GLOBAL DE R$ 1.314.256,33 
(Um milhão trezentos e quatorze mil duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e três 
centavos) com amparo no parecer do Núcleo de Assessoria Jurídica, nos termos do art. 
4 da Lei nº 13.979/2020.

Belém/PA, 13 de maio de 2020.

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

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 039/2020 – PROCESSO GDOC Nº 10756/2020 - SESMA

AUTORIZO e RATIFICO a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo 
objeto é  “AQUISIÇÃO DE COMPRA EMERGENCIAL DE ENOXAPARINA E DE-
XAMETASONA INJETÁVEL – SESMA”, junto aos fornecedores MULTIFARMA 
PRODUTOS HOSPITALARES, inscrita no CNPJ nº 21.681.325/0001-57 no valor de 
R$ R$ 108.000,00 (Cento e oito mil reais), ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI, inscri-
ta no CNPJ nº 21.368.399/0001-38  no valor de R$ 240.300,00 (Duzentos e quarenta 
mil e trezentos) e  DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA-
LARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.169.056/0001-16  no valor de R$ 63.200.00 
(Sessenta e três mil e duzentos reais), perfazendo, assim, o VALOR GLOBAL DE R$ 
411.500,00 (Quatrocentos e onze mil e quinhentos reais)  com amparo no parecer do 
Núcleo de Assessoria Jurídica, nos termos do art. 4 da Lei nº 13.979/2020

Belém/PA, 14 de Maio de 2020.

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

INTENÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Processo 25253/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, através da SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SAÚDE DE BELÉM – SESMA, Órgão Gerenciador de Sistema de Re-

Ano LXI - Nº 13.994
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Matrícula Nome Cargo

446297-011 MICHELLE BRAZ BELMONT ASSESSOR SUPERIOR – DAS 202.6

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

EVANILDE GOMES FRANCO
Secretária Municipal de Administração

MÁRIO JOSÉ DE LIMA SANTOS
Diretor

Departamento Administrativo Financeiro

PORTARIA Nº 1.369/2020–GABS/SEMAD/PMB, DE 07 DE MAIO DE 2020.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribui-
ções legais estabelecidas no art. 8º do Regimento Interno da Secretaria Municipal de 
Administração aprovado pelo Decreto Municipal nº 22.260/90-PMB, de 26.09.1990 e,

R E S O L VE:
ESTABELECER 19 dias de gozo de férias do (a) servidor (a) abaixo relaciona-

do (a) concedidos pelas Portarias nº 2.582/18 e 1.694/19, no período de 06.04.2020 
a 24.04.2020, referentes, respectivamente, a 12 (doze) dias do período aquisitivo de 
01.02.2017 a 31.01.2018, não restando, portanto, mais dias para serem usufruídos des-
se período. E 07(sete) dias, referente ao período aquisitivo de 01.02.2018 a 31.01.2019, 
restando, portanto, 23(vinte e três) dias para serem usufruídos em época oportuna. 
Retornando ás suas atividades em 27.04.2020.

Matrícula Nome Cargo

267899-025 ALESSANDRA DA ROCHA BISPO PEREIRA ASSESSOR SUPERIOR – DAS 202.7

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

EVANILDE GOMES FRANCO
Secretária Municipal de Administração

MÁRIO JOSÉ DE LIMA SANTOS
Diretor

Departamento Administrativo Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

PORTARIA Nº 140/2020 – GABS/SEFIN

Declara a Prescrição de Créditos Tributários e dispõe sobre o cancelamento de 
débitos alcançados pela prescrição nos termos da Lei 8.686/2009.

O Secretário Municipal de Finanças, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pelo art. 97, II da Lei Orgânica do Município de Belém, de 30 de março 
de 1990.

Considerando o disposto na Lei nº 7.056/1977- Código Tributário e de Rendas 
do Município de Belém, e o art. 4º, caput e seu parágrafo único da Lei nº 8.686, de 22 
de abril de 2009.

Considerando a inexistência de execução judicial em andamento dos exercícios 
fiscais analisados e de nenhuma hipótese de interrupção ou suspensão do quinquênio 
prescricional;

Considerando finalmente, o Parecer favorável da Procuradoria Fiscal e/ou Núcleo 
Setorial de Assuntos Jurídicos – (NSAJ) da Secretaria Municipal de Finanças, ates-
tando a ocorrência da prescrição, mediante processos relacionados no Anexo Único 
desta Portaria.

R E S O L V E :
Art. 1º Reconhecer a PRESCRIÇÃO de créditos tributários dos exercícios fiscais 

constantes da relação do Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º Determinar, com fundamento no Art. 4º, caput e seu parágrafo único da Lei 
nº 8.686/09, a extinção dos créditos tributários a que se refere o art. 1º desta Portaria, 
com o cancelamento das respectivas inscrições em dívida ativa da Fazenda Municipal e 
do Cadastro Informativo Municipal (CADIN MUNICIPAL), sem prejuízo da apuração 
de responsabilidade funcional pela ocorrência da prescrição, na forma da Lei.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE- SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, em 21 de maio de 2020.

JOSÉ BATISTA CAPELONI JÚNIOR
Secretário Municipal de Finanças

ANEXO DA PORTARIA Nº 140/2020 - GABS/SEFIN

PROCESSO CONTRIBUINTE INSC./SEQ. 
TRIB. EXERC. DEFERIDO

029293/2017 ADELIA BENEDITA COELHO DOS SANTOS 146.508 – IPTU 2002, 2004 A 2006

009774/2017 ADENOR ALVES COUTINHO 216.858 – IPTU 2011

028926/2019 ANEBIAS BISPO DE SOUZA 101.663 – IPTU 1997 A 2006

030432/2019 ARMANDO SAWADA 114647-3 – 
ISS/PF 2005 E 2006

028759/2019 ASSOCIACAO DE SAO VICENTE DE PAULO DA AMAZONIA 260.491 – IPTU 2008 E 2013

028760/2019 ASSOCIAÇÃO DE SÃO VICENTE DE PAULO DA AMAZONIA 260.490 – IPTU 1992 A 2000, 2003 
E 2004

039645/2019 BANCO SANTANDER BRASIL S.A 122207-5 – TLPL 2003

039645/2019 BANCO SANTANDER BRASIL S.A 161178-9 – TLPL 2006

039645/2019 BANCO SANTANDER BRASIL S.A 014161-0 – TLPL 1997, 1999, 2000 
E 2001

039645/2019 BANCO SANTANDER BRASIL S.A 057868-1 – TLPL 1993 A 2001

030502/2019 EDMUNDO FROTA DE ALMEIDA 182.443 – IPTU 2000

031941/2019 FÁTIMA VERA CARDOSO FIGUEIREDO 089.474 – ITPU 2013 E 2014.

009093/2019 FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR DIAS 101.687 – IPTU 1993 A 1999

024973/2016 GUARACY BRITTO JUNIOR 414.662 – IPTU 1997

021237/2015 JOÃO BATISTA GOMES 042.315 – IPTU 2000, 2003 A 2006

033941/2019 JOSÉ MONTEIRO FILHO 086.947 – IPTU 2002 E 2004

032802/2019 MARIA SANTANA MENEZES DOS SANTOS 084.638 – IPTU 2012

000994/2019 RAIMUNDO DA SILVA CRUZ 250.741 – IPTU 2006

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC

PORTARIA Nº 1455/2020 – GABS/SEMEC

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ¬no uso de suas atribuições 
legais,

R E S O L V E:
ESTABELECER o período de 04/05/2020 a 30/06/2020 e 31/07/2020 a 30/12/2020 

e 19/01/2021 a 16/02/2021, para o gozo de 240 (duzentos e quarenta) dias de Licen-
ça Prêmio referentes(s) ao(s) triênio(s) de 12.03.2005 a 11.03.2008 e 12.03.2008 a 
11.03.2011e 12.03.2011 a 11.03.2014 e 12.03.2014 a 11.03.2017, concedida pela(s) 
Portaria(s) n°(s) 3.292/2008; 2.116/2011; 1.167/2019 – GABS/SEMAD, datada(s) de 
20/10/2008, 20/07/2011, 02/04/2019,  respectivamente, para o(a) servidor(a) KATIA 
CILENE DE VILHENA GOUVEA TARRIO (1992821-027), Administrador Escolar 
– MAG.05, lotado(a) no(a) Cedida/ Escola Bosque, conforme os termos do Processo nº 
20973/2019-SEMEC, de 16/09/2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 16 de abril de 2020

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

CONTRATO Nº 261/2020- SESMA

CONTRATANTE:  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 
– SESMA

CONTRATADO:  PLATANUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 
EPP

CNPJ:  05.207.715/0001-33
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 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 038/2020

OBJETO:  “AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMEN-
TO: HIDROXICLOROQUINA 400MG e AZITRO-
MICINA 500 MG, OBJETIVANDO FORTALECER 
OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA 
PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNI-
CÍPIO DE BELÉM”

VALOR:  O valor do contrato é de R$ 12.256,33 (Doze mil duzen-
tos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 Funcional programática: 2.09.22.10.122.0001
 Atividade: 2176
 Elemento: 33.90.30/33.90.39
 Fonte: 1211010100
 Funcional programática: 2.09.22.10.122.0001
 Atividade: 2176
 Elemento: 33.90.30/33.90.39
 Fonte: 1214010500
VIGÊNCIA:  06 (seis) meses.
ASSINAM:  SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA – contratante e 
ERICA FUJII- PLATANUS FARMACIA DE MANI-
PULAÇÃO LTDA EPP – contratada.

DATA:  14 de Maio de 2020

CONTRATO Nº 263/2020- SESMA

CONTRATANTE:  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 
– SESMA

CONTRATADO:  MULTIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES
CNPJ:  21.681.325/0001-57
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 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 039/2020

OBJETO:  “AQUISIÇÃO DE COMPRA EMERGENCIAL DE 
ENOXAPARINA E DEXAMETASONA INJETÁVEL 
– SESMA”

Ano LXI - Nº 13.999
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NOME DO SUPRIDO
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA VALOR 

MENSAL

Material consumo
33903096

Pessoa Física
33903696

Pessoa Jurídica
33903996  

PAULA ROBERTA DE JESUS MONTEIRO 640,00 420,00 0,00 1.060,00

MAT: 0422.754-013     

CPF: 996.836.952-72     

RG: 422754     

II – Fixar os seguintes prazos:
Execução 30 dias à contar da liberação do recurso.

Prestação de Contas Apresentar no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar do encerramento do período de aplicação.

III – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.
Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.
Belém, 25 de novembro de 2019

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 3641/ 2019 – GABS/SEMEC

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais,

R E S O L V E :
I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamento, em 

favor do(a) servidor(a) abaixo relacionado para atender despesas, na Unidade Munici-
pal de Ensino Fundamental “João Nelson Ribeiro”, localizada no Distrito – DASAC, 
conforme a classificação orçamentária 2.08.21.12.361.0002.2030, Fonte 1120010000 
– Aplicações Gerais e naturezas de despesas abaixo especificadas:

NOME DO SUPRIDO
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA VALOR 

MENSAL

Material consumo
33903096

Pessoa Física
33903696

Pessoa Jurídica
33903996  

MARIA RENILDES DOS SANTOS 1.150,00 770,00 0,00 1.920,00

MAT: 1993321-010     

CPF: 170.309.432-87     

RG: 4472664 SSP/PA     

II – Fixar os seguintes prazos:
Execução 30 dias à contar da liberação do recurso.

Prestação de Contas Apresentar no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar do encerramento do período de aplicação.

III – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.
Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.
Belém, 25 de novembro de 2019

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 3642/ 2019 – GABS/SEMEC

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais,

R E S O L V E :
I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamento, em fa-

vor do(a) servidor(a) abaixo relacionado para atender despesas, na Unidade Municipal 
de Ensino Fundamental “Josino Viana”, localizada no Distrito – DASAC, conforme a 
classificação orçamentária 2.08.21.12.361.0002.2030, Fonte 1120010000 – Aplicações 
Gerais e naturezas de despesas abaixo especificadas:

NOME DO SUPRIDO
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA VALOR 

MENSAL

Material consumo
33903096

Pessoa Física
33903696

Pessoa Jurídica
33903996  

LIDIANNE GLEICE DE SOUZA PICANÇO 
GARCIA 1.050,00 700,00 0,00 1.750,00

MAT: 0351024-018     

CPF: 707.650.732-34     

RG: 2291815 SSS/PA     

II – Fixar os seguintes prazos:
Execução 30 dias à contar da liberação do recurso.

Prestação de Contas Apresentar no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar do encerramento do período de aplicação.

III – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.
Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.
Belém, 25 de novembro de 2019

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

CONTRATO Nº 262/2020- SESMA

CONTRATANTE:  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 
– SESMA

CONTRATADO:  PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI

CNPJ:  05.159.591/0001-68
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 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 038/2020.

OBJETO:  “AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMEN-
TO: HIDROXICLOROQUINA 400MG e AZITRO-
MICINA 500 MG, OBJETIVANDO FORTALECER 
OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA 
PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNI-
CÍPIO DE BELÉM”

VALOR:  O valor do contrato é de  R$ 1.302.000,00 (Um milhão 
trezentos e dois mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 Funcional programática: 2.09.22.10.122.0001
 Atividade: 2176
 Elemento: 33.90.30/33.90.39
 Fonte: 1211010100
 Funcional programática: 2.09.22.10.122.0001
 Atividade: 2176
 Elemento: 33.90.30/33.90.39
 Fonte: 1214010500
VIGÊNCIA:  06 (seis) meses.
ASSINAM:  SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO - SECRETA-

RIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA – contratante 
e CLEIDSON GODOY DE OLIVEIRA - PRÓ-REMÉ-
DIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA-
CÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI – contratada.

DATA:  14 de Maio de 2020.

TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA IFS

PROTOCOLO/GDOC:  36654/2019
CONTRATANTE:  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 

– SESMA
CONTRATADO:  IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP
CNPJ.: 63.872.493/0001-70
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo de Parcelamento será regido pela 

Lei Federal n° 4.320/64.
OBJETO:  TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA
VALOR: R$ 99.627,37 (Noventa e nove mil, seiscentos e vinte e 

sete reais e trinta e sete centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 Funcional Programática: 2.09.22.10.302.0001
 Fonte de Recurso: 1290010200
 Elemento de Despesa: 33.90.92
ASSINAM:  Sérgio de Amorim Figueiredo – Secretário Municipal de 

Saúde – Contratante e IFS NASCIMENTO E CIA LTDA 
EPP – Contratado.

DATA:  15 de Maio de 2020.

AVISO DE RETIFICAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18/2020 - SESMA

A Secretaria Municipal de Saúde, torna público a retificação do Termo de Refe-
rência Simplificado, do Chamamento Público 18/2020, com as especificações do item 
2 do objeto alteradas. O termo de referencia simplificado retificado, encontra-se dis-
ponível no site: www.belem.pa.gov.br/licitacoes (Campo: SESMA/CHAMADA PÚ-
BLICA), no site: www.coronavirus.belem.pa.gov.br e poderá ser solicitado através do 
endereço eletrônico: covidpmb2020@gmail.com.

Belém/PA, 14 de Maio de 2020.

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
Secretária Municipal de Saúde de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SESAN

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2020-SESAN

Partes: Secretaria Municipal de Saneamento e Empresa Fiel Vi-
gilância Ltda.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de 
Serviços de Vigilância Ostensiva Armada. (Postos 12h 
noturnas).

Vigência: O prazo de execução do objeto deste Contrato inicia-se 
na data de sua assinatura, encerrando-se em 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado através de Termo Aditi-
vo, conforme a necessidade da Administração, havendo 
concordância entre as partes. A vigência deste documen-
to coincide com o prazo de execução, de acordo com o 
Art. 57, inc. II, da Lei Federal nº 8.666/93.

 Valor do Contrato: O valor mensal deste contrato é de R$-11.791,64 (onze 
mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e quatro 
centavos), e valor total anual R$-707.498,40 (setecentos 
e sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta 
centavos)

Dotação Orçamentária:  Funcional Programática:  21.17.122.0007.2162 / Fonte: 
1001010000 / Elemento: 3390390000.

Data da Assinatura: 27/03/2020.
Nomes das Partes que Assinam o Contrato: Claudio Augusto Chaves das Mercês – 

Contratante / Milton Felix de Freitas – Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2020-SESAN

Partes:  Secretaria Municipal de Saneamento e Empresa Elite 
Serviço de Segurança Ltda.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de 
Serviços de Vigilância Ostensiva Armada. (Posto 24h).

Vigência: O prazo de execução do objeto deste Contrato inicia-se 
na data de sua assinatura, encerrando-se em 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado através de Termo Aditi-
vo, conforme a necessidade da Administração, havendo 
concordância entre as partes. A vigência deste documen-
to coincide com o prazo de execução, de acordo com o 
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ESTADO DO PARÁ

RESUMO DE LICITAÇÃO

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

1. Dados Gerais da Licitação

Município BELEM

Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Número do Processo Licitatório 9729

Exercício
2020

Modalidade
Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)

Tipo
Menor Preço

Objeto
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO: HIDROXICLOROQUINA
400MG e AZITROMICINA 500 MG, OBJETIVANDO FORTALECER OS
PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO
COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM

Complemento Material Permanente e de Consumo

Regime

Abertura 09/05/2020 11:38

Status REALIZADA

Critério Avaliação POR ITEM

Credenciamento? NÃO

Data Início Credenc.

Data Término Credenc.

Observação

Contrato?

Data Homologação

Local Abertura SESMA

1. Itens da Licitação

N° Objeto Unidade Qtd. Valor

1 Hidroxicloroquina 400mg cápsula 4.000,0000 2,90001

2 Frete para Hidroxicloroquina 400 mg unidade 1,0000 656,33002

3 AZITROMICINA 500 MG unidade 200.000,0000 6,51003

3. Dados de Publicidade da Licitação

Meio de Publicação Especificação da Publicação Data da Publicação

Diário Oficial do Município 15/05/2020Publicação - Termo de Ratificação

Diário Oficial da União 15/05/2020Publicação - Termo de Ratificação

4 - Participantes

Nome Tipo Pessoa CPF/CNPJ

PLATANUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA Jurídica 05207715000133

PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Jurídica 05159591000168

5. Arquivos da Licitação

Tipo Nome Arquivo

Autorização da Autoridade Competente TERMO DE RATIFICAÇÃO E
RECONHECIMENTO  DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 038.2020

Baixar

Decreto emergencial ou calamidade DECRETO Nº 95.968.2020 - PMB, DE 23 DE
MARÇO DE 2020 - Decreto - Calamidade
Pública

Baixar

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2020/14/14624/3445710/TERMO_DE_RATIFICACAO_E_RECONHECIMENTO__DE_DISPENSA_DE_LICITACAO_N_0382020_140520_113901.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2020/14/14624/3445710/DECRETO_N_959682020_-_PMB,_DE_23_DE_MARCO_DE_2020_-_Decreto_-_Calamidade_Publica_140520_113953.pdf


ESTADO DO PARÁ

RESUMO DE LICITAÇÃO

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

5. Arquivos da Licitação

Tipo Nome Arquivo

Justificativa da contratação Justificativa - Assinado Baixar

Estimativa de preço ou Justificativa JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO -
ASSINADO

Baixar

7. Homologação/Adjudicação

Valor AdjudicadoParticipante

05159591000168 - PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E
COSMÉTICOS EIRELI ME

1.302.000,0000

05207715000133 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 12.256,3300

8. Contratos

Contratad 05207715000133 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP

Tipo ExtinçãoTipo Atitivo ValorNº Vigência Contrato

14/05/2020 12.256,3300261/2020 14/11/2020

11305777000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEContratant

Contratad 05159591000168 - PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Tipo ExtinçãoTipo Atitivo ValorNº Vigência Contrato

14/05/2020 1.302.000,0000262/2020 14/11/2020

11305777000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEContratant

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2020/14/14624/3445710/MEMORANDO_E_TR_COMPRA_EMERGENCIAL_(1)_(1)_220520_123145.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2020/14/14624/3445710/ARQUIVO_UNICO_(2)_(1)_(1)_220520_123215.pdf


 

SPE - Mural de Licitações
Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI / TCM-PA
© TCM-PA 2014 - 2019. Todos os direitos reservados.

Ver Contrato
Domicílio: BELEM - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENU LICITAÇÃO

  Site do TCM/PA
(http://www.tcm.pa.gov.br)

LICITAÇÃO

  Ver Detalhes (/portal-
lic/licitacao/show/3445710)

  Nova Licitação (/portal-
lic/licitacao/create)

  Listar (/portal-lic/licitacao/list)

  Editar (/portal-lic/contrato/edit/3448049)   Apostilamento (/portal-lic/contrato/createApostilamento/3448049)

  Aditivo (/portal-lic/contrato/createAditivo/3448049)

Nº da Licitação: 038/2020
Nº do Processo Adm.: 9729
Data de Abertura: 09/05/2020
Modalidade: Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)
Critério Avaliação: Por ltem
Credenciamento: Não
Situação: REALIZADA

 Ver Licitacao (/portal-lic/licitacao/show/3445710)  Contratos Listagem (/portal-lic/contrato/list/3445710)

Contrato 

Código

017727843264146240020207000034480491200514200001

Tipo Documento Contrato

Nº Contrato 261/2020

Data Início de Vigência 14/05/2020

Data Término de Vigência 14/11/2020

Data de Assinatura 14/05/2020

Vencedor Adjudicados 05207715000133 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP

Contratado 05207715000133 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP

Valor R$ 12.256,33

Data de Criação 22/05/2020 16:38

Última Atualização 22/05/2020 16:39

Documento(s) Anexado(s)

Documento Url Contexto
Nº
Apostilamento Ações

Parecer Controle
Interno

Parecer Controle Interno (/portal-
lic/contratoArquivo/abrirArquivo/548100)

CONTRATO  (/portal-
lic/contratoArquivo/show/548100)

Contrato Contrato (/portal-
lic/contratoArquivo/abrirArquivo/548102)

CONTRATO  (/portal-
lic/contratoArquivo/show/548102)

Ato de designação
do fiscal do
contrato.

Ato de designação do fiscal do contrato. (/portal-
lic/contratoArquivo/abrirArquivo/548101)

CONTRATO  (/portal-
lic/contratoArquivo/show/548101)

Atos Administrativo/Judicial 



 (/portal-lic/) IP: 10.100.13.12 / Versão: v2020.07.04 Licitação   93593317249:ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 

http://www.tcm.pa.gov.br/
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/licitacao/show/3445710
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/licitacao/create
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/licitacao/list
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/contrato/edit/3448049
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/contrato/createApostilamento/3448049
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/contrato/createAditivo/3448049
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/licitacao/show/3445710
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/contrato/list/3445710
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/contratoArquivo/abrirArquivo/548100
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/contratoArquivo/show/548100
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/contratoArquivo/abrirArquivo/548102
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/contratoArquivo/show/548102
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/contratoArquivo/abrirArquivo/548101
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/contratoArquivo/show/548101
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/


 

SPE - Mural de Licitações
Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI / TCM-PA
© TCM-PA 2014 - 2019. Todos os direitos reservados.

Ver Contrato
Domicílio: BELEM - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENU LICITAÇÃO

  Site do TCM/PA
(http://www.tcm.pa.gov.br)

LICITAÇÃO

  Ver Detalhes (/portal-
lic/licitacao/show/3445710)

  Nova Licitação (/portal-
lic/licitacao/create)

  Listar (/portal-lic/licitacao/list)

  Editar (/portal-lic/contrato/edit/3448051)   Apostilamento (/portal-lic/contrato/createApostilamento/3448051)

  Aditivo (/portal-lic/contrato/createAditivo/3448051)

Nº da Licitação: 038/2020
Nº do Processo Adm.: 9729
Data de Abertura: 09/05/2020
Modalidade: Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)
Critério Avaliação: Por ltem
Credenciamento: Não
Situação: REALIZADA

 Ver Licitacao (/portal-lic/licitacao/show/3445710)  Contratos Listagem (/portal-lic/contrato/list/3445710)

Contrato 

Código

036533590190146240020207000034480517200514200001

Tipo Documento Contrato

Nº Contrato 262/2020

Data Início de Vigência 14/05/2020

Data Término de
Vigência

14/11/2020

Data de Assinatura 14/05/2020

Vencedor Adjudicados 05159591000168 - PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI
ME

Contratado 05159591000168 - PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI
ME

Valor R$ 1.302.000,00

Data de Criação 22/05/2020 16:40

Última Atualização 22/05/2020 16:40

Documento(s) Anexado(s)

Documento Url Contexto
Nº
Apostilamento Ações

Ato de designação
do fiscal do
contrato.

Ato de designação do fiscal do contrato. (/portal-
lic/contratoArquivo/abrirArquivo/548112)

CONTRATO  (/portal-
lic/contratoArquivo/show/548112)

Parecer Controle
Interno

Parecer Controle Interno (/portal-
lic/contratoArquivo/abrirArquivo/548114)

CONTRATO  (/portal-
lic/contratoArquivo/show/548114)

Contrato Contrato (/portal-
lic/contratoArquivo/abrirArquivo/548113)

CONTRATO  (/portal-
lic/contratoArquivo/show/548113)

Atos Administrativo/Judicial 
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http://www.tcm.pa.gov.br/
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/licitacao/show/3445710
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/licitacao/create
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/licitacao/list
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/contrato/edit/3448051
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/contrato/createApostilamento/3448051
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/contrato/createAditivo/3448051
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/licitacao/show/3445710
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/contrato/list/3445710
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/contratoArquivo/abrirArquivo/548112
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/contratoArquivo/show/548112
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/contratoArquivo/abrirArquivo/548114
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/contratoArquivo/show/548114
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/contratoArquivo/abrirArquivo/548113
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/contratoArquivo/show/548113
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/


Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
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Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJU97547-8JLT;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
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Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Of icial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer
f irmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos f ins de direito que, o documento em anexo identif icado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com
as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça
editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único
(por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser conf irmada e verif icada tantas vezes quanto for necessário através do
site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS LTDA
tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
E COSMÉTICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 20/02/2020 09:06:32 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º , 10º e seus §§ 1º e 2º  da MP
2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certif icado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PRO-REMEDIOS
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1468212

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 20/02/2021 08:48:55 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 34582002200845300509-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº  8.935/94, Lei Federal nº  10.406/2002, Medida Provisória nº  2200/2001, Lei Federal nº  13.105/2015, Lei Estadual nº  8.721/2008, Lei Estadual nº  10.132/2013 e
Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b60e7019e97a9618739a0046d5a77592b7fbaa0d52219cad1314c3b632f6bea0ee3ea33961a7c5b1ec04d6c97aa3b53794f803070163017e8c291b66594902ac8 
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 34582603190934280107-1; Data: 26/03/2019 09:40:09

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIH11644-KWE3;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://azevedobastos.not.br/documento/34582603190934280107
http://www.tcpdf.org
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

 http://www.azevedobastos.not.br
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida
sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado
da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais
e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma,
cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia
autenticada, sendo da empresa PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS LTDA a responsabilidade,
única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26/03/2019 11:06:56 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E
COSMÉTICOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1206821

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 26/03/2020 09:40:10 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 34582603190934280107-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual
nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

 
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5ec4a01c2c2ef3e400362cf8e5c7a6b348b49f501135e7481fbe7c529269c31fe3ea33961a7c5b1ec04d6c97aa3b5379

98b840db0b3b86e58b0ac9ce3c6206cf 
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18/05/2020

Unidade de Atendimento: 4º bbm

RIO VERDE, 1 de abril de 2020.

1º TENENTE - WYRLEI MARCOS DE PAULO

2728462525

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIÁRIA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE PROTOCOLO:
4028/20

art: não consta.
obs.: sistema preventivo existente: 4 extintor po 20-b:c; 4 extintor po 2-a:20-b:c;  CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE COM RESTRIÇÕES, AUTORIZADO PELO CMT DO 4º BBB.

______________________________________________

CNPJ: 05.159.591/0001-68PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM. EIRELI ME

RUA SÃO PAULO, QD.:0 LT.:0, Nº 39, MEDEIROS, RIO VERDE, 75902140

Ocupação/Uso

4º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR

Observação:

Razão Social CNPJ/CPF

Finalidade Número CBMGO Projeto Aprovado CNAE

Endereço

Divisão Descrição

Carga de Incêndio Área Construída Altura Risco
807.14 m²

Quartel Responsável Data de emissão Data de validade

MÉDIO

Este Certificado de Conformidade deve permanecer na edificação a ser afixado em local visível ao público.

É responsabilidade do responsável, a qualquer título, da edificação ou área de risco a manutenção das medidas de segurança contra incêndio e

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:

-utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;

A autencidade deste Certificado deverá ser confirmada na página do
Código de controle do CERCON: 753c79f969e

http://www.bombeiros.go.gov.br

Telefone para dúvidas e consultas:64-36200939

01/04/2020

Comercial C-2 comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso
humano

FUNCIONAMENTO 4644301

1000.0 MJ/m² terreo

Vistoriado por:

NÃO INFORMADO

cbmgo.rioverde@gmail.com
rua 13 com rua marcha para o oeste, s/n, vila amália, rio verde, 75906-

CNAE Secundário Divisão Descrição CNAE Secundário
NÃO INFORMADO NÃO INFORMADO NÃO INFORMADO

Nome Fantasia Fone
PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA (64)30182441
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Sistema Integrado de
Informações sobre
Operações Interestaduais
com Mercadorias 
SINTEGRA / ICMS 
Consulta Pública ao
Cadastro 
ESTADO DE GOIÁS

CADASTRO ATUALIZADO EM :06/01/2020
- 12:44:07

IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE
 
 

CNPJ: 
05.159.591/0001-
68

INSCRIÇÃO ESTADUAL - CCE :
10.358.514-1

 
 

NOME EMPRESARIAL:
 

PRO-REMEDIOS DIST DE PROD FARMAC E
COSMETICOS LTDA
 
 

CONTRIBUINTE?
 

SIM
 
 

NOME FANTASIA:
 

PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO
 
 

LOGRADOURO: 
RUA  SAO PAULO
 

NÚMERO: 
39

QUADRA: LOTE: COMPLEMENTO: 
 

BAIRRO: 
MEDEIROS
 

MUNICÍPIO: 
RIO VERDE

UF: 
GO

 

CEP: 
75900036

http://appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/Consulta/nEsclarecimento.asp
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 
 

ATIVIDADE ECONÔMICA: 

     ATIVIDADE PRINCIPAL 
4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE
MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO
HUMANO

 
 

CONDIÇÃO DE USO: 
---
 
 

DATA FINAL DE CONTRATO: 
---
 
 

REGIME DE APURAÇÃO: 
NORMAL
 
 

SITUAÇÃO CADASTRAL VIGENTE: 
ATIVO - HABILITADO
 

DATA DESTA
SITUAÇÃO
CADASTRAL: 
02/09/2004

DATA DE CADASTRAMENTO: 
18/02/2003

 

OPERAÇÕES COM
NF-E: 
HABILITADO

OBSERVAÇÕES
 

* OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS EM
INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO
    CONTRIBUINTE, ESTANDO SUJEITOS A
POSTERIOR CONFIRMAÇÃO PELO     FISCO

* O CAMPO DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL,
REFERE-SE AO PERÍODO COMPREENDIDO
ENTRE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
REALIZADA ANTES DE 04/2009 ATÉ A PRESENTE
DATA.

 
DATA DA CONSULTA: 06/01/2020 12:44:07

Acessar cadastro de outro Estado - Nota de
esclarecimento ao contribuinte 

http://www.sintegra.gov.br/
http://appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/Consulta/nEsclarecimento.asp


Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 34580203201719240066-1; Data: 02/03/2020 17:20:33

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJV46795-94FH;
Valor Total do Ato: R$ 4,56

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://azevedobastos.not.br/documento/34580203201719240066
http://www.tcpdf.org


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: PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS
EIRELI
CNPJ: 05.159.591/0001-68 

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:

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

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

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 15:15:23 do dia 28/04/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/10/2020.
Código de controle da certidão: 8427.BA5A.9A75.5AE8
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO EM DIVIDA ATIVA - POSITIVA
COM EFEITO NEGATIVO(PARCELAMENTO)

NR. CERTIDÃO: Nº 24288605

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ
PRO-REMEDIOS DIST DE PROD FARMAC E COSMETICOS LTDA 05.159.591/0001-68

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

POR FORCA DO PARAG. UNICO, ART.195, LEI 11651/91, DE
26 DE DEZEMBRO DE 1991, ESTA CERTIDAO  NAO  DA DIREITO

A  ALIENACAO  DE  QUALQUER BEM PATRIMONIAL DO  SUJEITO
PASSIVO, ESPECIALMENTE BEM IMOVEL.

PROCESSOS:
3014468354910 3030910825198 2035033100075 2096475700053 4011501217530
4011501835897 4011503126800 4011601489648 4011601691633 4011602230796
4011602366850 4011603212406 4011801611250 4011802101345 4011802956790

:.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*:
:.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*:
:.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*:
:.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*:

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos  termos  do  inciso  IV  do  artigo 3 da IN  nr. 405/1999-GSF, de 16 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. 8666, 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: 5.555.456.983.550 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 7 ABRIL DE 2020 HORA: 13:55:58:8
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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: PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS
EIRELI

CNPJ: 05.159.591/0001-68

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 15:15:23 do dia 28/04/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/10/2020.
Código de controle da certidão: 8427.BA5A.9A75.5AE8
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO 140470 / 2020

CERTIFICAMOS que, até a presente data, NÃO CONSTA(M), nas bases informatizadas e integradas do sistema

de arrecadação da Secretaria de Fazenda do Município, débito(s) ou pendência(s) fiscal(is), em nome do(a)

Contribuinte abaixo indicado(a):

I - Identificação do Contribuinte

PRO-REMEDIOS DISTRI. DE PROD. FAMACEUT. E COSMET. 

05.159.591/0001-68

Nome:

CNPJ:

Usuário: Emitido pela Internet

28/04/2020Data Emissão:

Número Via: 3

Data Validade: 27/06/2020

Chave eletrônica de identificação: A9H$$Z58teX

Ficam ressalvadas os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE, por quaisquer omissões ou

irregularidades verificadas posteriormente.

Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da Fazenda do Município.

Cidade: RIO VERDE - GO

R SAO PAULO, N°: 39, BAIRRO MEDEIROS, CEP: 75.902-140Endereço:

95751Atividade Econômica:

10817Inscrição Municipal:

Matrícula:

Centi ® e-Assinatura: AdH$$Z58teX Emitido em 28/04/2020 15:27 Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E
COSMETICOS EIRELI
                           (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.159.591/0001-68
Certidão nº: 5752491/2020
Expedição: 03/03/2020, às 15:25:22
Validade: 29/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E
C O S M E T I C O S  E I R E L I

                     (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
05.159.591/0001-68, 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
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
05.159.591/0001-68
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
17/07/2002 

 
NOME EMPRESARIAL 
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA. 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional 
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R SAO PAULO 

NÚMERO 
39 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
75.902-140 

BAIRRO/DISTRITO 
BAIRRO MEDEIROS 

MUNICÍPIO 
RIO VERDE 

UF 
GO 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(64) 3612-1473 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
17/07/2002 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/03/2020 às 15:02:13 (data e hora de Brasília). Página: 1/1



Certifico que este documento da empresa PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI - ME, Nire: 52

60011820-0 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse http://www.juceg.go.gov.br/ e informe: Nº do

protocolo 17/180577-1 e o código de segurança MGK6R. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2017 09:16:19 por Paula Nunes Lobo –

Secretária Geral.

Pág 1 de 5Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 34581308191110150884-1; Data: 13/08/2019 11:18:19

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIX15264-WV8A;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular

https://azevedobastos.not.br/documento/34581308191110150884


Certifico que este documento da empresa PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI - ME, Nire: 52

60011820-0 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse http://www.juceg.go.gov.br/ e informe: Nº do

protocolo 17/180577-1 e o código de segurança MGK6R. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2017 09:16:19 por Paula Nunes Lobo –

Secretária Geral.
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 34581308191110150884-2; Data: 13/08/2019 11:18:19

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIX15263-6WYV;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular

https://azevedobastos.not.br/documento/34581308191110150884


Certifico que este documento da empresa PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI - ME, Nire: 52

60011820-0 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse http://www.juceg.go.gov.br/ e informe: Nº do

protocolo 17/180577-1 e o código de segurança MGK6R. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2017 09:16:19 por Paula Nunes Lobo –

Secretária Geral.
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 34581308191110150884-3; Data: 13/08/2019 11:18:19

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIX15262-6IIQ;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular

https://azevedobastos.not.br/documento/34581308191110150884


Certifico que este documento da empresa PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI - ME, Nire: 52

60011820-0 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse http://www.juceg.go.gov.br/ e informe: Nº do

protocolo 17/180577-1 e o código de segurança MGK6R. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2017 09:16:19 por Paula Nunes Lobo –

Secretária Geral.
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 34581308191110150884-4; Data: 13/08/2019 11:18:19

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIX15261-ARZT;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular

https://azevedobastos.not.br/documento/34581308191110150884


Certifico que este documento da empresa PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI - ME, Nire: 52

60011820-0 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse http://www.juceg.go.gov.br/ e informe: Nº do

protocolo 17/180577-1 e o código de segurança MGK6R. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2017 09:16:19 por Paula Nunes Lobo –

Secretária Geral.
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 34581308191110150884-5; Data: 13/08/2019 11:18:19

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIX15260-ROMS;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida
sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado
da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais
e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma,
cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia
autenticada, sendo da empresa PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS LTDA a responsabilidade,
única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 20/08/2019 15:12:35 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E
COSMÉTICOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1322417

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 13/08/2020 11:18:20 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 34581308191110150884-1 a 34581308191110150884-5 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual
nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b30828d82f1ff365838d1299dbe616b20b2ecdde49831315700d14b00a4e095b3e3ea33961a7c5b1ec04d6c97aa3b537
9802ea83e5f93edeae28e1240d6de4141 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://w w w.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Of icial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer f irmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos f ins de direito que, o documento em anexo identif icado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou
na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros
do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos
os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital:
ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser conf irmada e verif icada tantas vezes quanto
for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas
na cópia autenticada, sendo da empresa PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS LTDA a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/02/2020 15:35:23 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º , 10º e seus §§ 1º e 2º  da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certif icado Digital
do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1452176

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 03/02/2021 15:13:09 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 34580302201510400453-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº  8.935/94, Lei Federal nº  10.406/2002, Medida Provisória nº  2200/2001, Lei Federal nº  13.105/2015, Lei
Estadual nº  8.721/2008, Lei Estadual nº  10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bda8faccb59642408bac8ede907f1f747049c88a05c449171a957aff0fe3efd76e3ea33961a7c5b1ec04d6c97
aa3b53797fd12125aaa10f882b765a009ddb2c71 
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 34581406190918330741-1; Data: 14/06/2019 09:31:07

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIR11214-H1FJ;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

 http://w w w.azevedobastos.not.br
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Of icial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer f irmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos f ins de direito que, o documento em anexo identif icado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou
na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros
do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos
os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital:
ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser conf irmada e verif icada tantas vezes quanto
for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas
na cópia autenticada, sendo da empresa PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS LTDA a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/06/2019 13:30:14 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º , 10º e seus §§ 1º e 2º  da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certif icado Digital
do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1274385

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 14/06/2020 09:31:08 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 34581406190918330741-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº  8.935/94, Lei Federal nº  10.406/2002, Medida Provisória nº  2200/2001, Lei Federal nº  13.105/2015, Lei
Estadual nº  8.721/2008, Lei Estadual nº  10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 34583004201554350699-1; Data: 30/04/2020 15:56:31

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA17369-JI6C;
Valor Total do Ato: R$ 4,56

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na
cópia autenticada, sendo da empresa PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS LTDA a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 30/04/2020 16:02:20 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1511096

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 30/04/2021 15:56:32 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 34583004201554350699-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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3b5379be65d8c61392598034ab77b599068d9e 
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 05.159.591/0001-68
Razão Social:PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRE
Endereço: R SAO PAULO 39 / MEDEIROS / RIO VERDE / GO / 75902-140

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:21/03/2020 a 18/07/2020 

Certificação Número: 2020032104441211595188

Informação obtida em 07/04/2020 13:59:30

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
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