


  

 

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13.979/2020 

 

DISPENSA Nº    /2020 

ProcessoAdministrativo n.°     /2020 

 

1. DECLARAÇÃO DO OBJETO 

 

1.1. O presente Termo de Referência tem por finalidade a aquisição emergencial 

de EQUIPAMENTOS PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA 

CORONAVIRUS COVID – 19, objetivando Equipar as Unidades de Pronto Atendimento (UPA 

DAICO E DASAC)  e  HOSPITAIS (MÁRIO PINOTTI, HUMBERTO MARADEI PEREIRA E DOM 

VICENTE ZICO) da Secretaria Municipal de Saúde de Belém - SESMA, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 

 

I

TEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 

U

UND 
QUANTIDADE 

PREÇO 

ESTIMADO(R$) 

VALOR 

TOTAL(R$) 

0

1 

Oxímetro de Pulso Portátil: Aparelho de 

oximetria portátil para verificação não invasiva 

continua de saturação periférica de oxigênio 

(SpO2), no sangue através de sensor 

infravermelho de dedo, com display 

confeccionado em led ou cristal líquido, contendo 

bateria com autonomia mínima de 4 horas, 

Tensão elétrica 110/220V. Contendo: Estojo para 

acondicionamento, cabo de oximetria adulto, 

infantil e neonatal, carregador e bateria reserva / 

Registro na ANVISA. 

U

UND 
200 2.090,00 418.000,00 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO SIMPLIFICADA DA CONTRATAÇÃO 

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 contratação de materiais e insumos 

de prevenção de contágio, transmissão e manejo clínico dos casos diagnosticados. 

2.2. A necessidade da contratação pública fundamenta-se em critérios técnicos 

tomando por base a doença e transmissão do vírus, assim como as projeções do seu 

comportamento, além das orientações dos órgãos oficiais de saúde, especialmente quanto à 

disponibilidade de materiais de higiene, e equipamentos hospitalares e de proteção 

individual, dentre outros bens e insumos que se fizerem necessários. 

2.3. O Decreto Municipal nº. 95.955, de 18 de março de 2020 declarou situação de 

emergência no âmbito do Município de Belém para enfrentamento preventivo da pandemia 

de Coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde – OMS. 

2.4. Neste sentido é necessária a contratação públicade insumos/equipamentos de 

forma emergencial para o enfrentamento da transmissão comunitária do vírus em 

conformidade com a Lei nº 13.979 de 2020, nos termos deste termo de referência. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3.1. Os bens objeto da presente contratação 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. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1. 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. 

4.2. O prazo de entrega dos bens é imediata, contados do(a) nota de empenho,em 

remessa única, no Setor de Patrimônio – SEPAT, situado na Rua Municipalidade, S/ Nº - 

Praça Magalhães. Bairro: Reduto - Horário de 08h as 17h, de 2ª a 6ª-feira. 

4.3. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 



  

4.4. A contratação deverá seguir os seguintes parâmetros de Responsabilidade 

Socioambiental: 

4.4.1 Os critérios de sustentabilidade da demanda deverão estar alinhados a diretriz 

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

União e normativos correlatos. 

4.4.2 DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: a empresa deverá apresentar material 

constituído e embalado com critérios socioambientais vigentes decorrentes da Lei nº 

6.938/81 e regulamentos, com os respectivos registros e comprovações oficiais (ex.Cadastro 

Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, ANVISA, ou certificação 

energética), além de atentar para as exigências da Política de Resíduos Sólidos. 

4.4.3. DA SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL e CULTURAL: A contratação 

atende as diretrizes da Lei nº. 13.979/20, além de atingir diretamente as necessidades 

sociais, haja vista ser o objeto para imediato combate a pandemia coronavírus, bem como 

seguir alinhada aos padrões nacionais de aquisição para enfrentamento da calamidade. 

 

5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a 

partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em 

banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

5.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos 

termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de1993. 

5.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

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

aplicável. 

5.3.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuiçõesabrangidosporaqueleregime.Noentanto,opagamentoficarácondicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 



  

5.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 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 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

                                                       365 

 

6. DOCUMENTOS LEGAIS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Atestado de Capacidade Técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha atividade 

pertinente e compatível em características ao objeto da licitação, deverá estar emitido em 

nome e com o CNPJ/MF da matriz e/ou da(s) filial (ais) da licitante; 

b) Comprovante de autorização de funcionamento expedida pelo órgão 

competente do Ministério da Saúde – ANVISA. 

6.2. A verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões 

constitui meio legal de prova. 

 

7. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÃO DE ENTREGA. 

7.1 O produto devera ser entregues em até 3 (três) dias após o recebimento da nota 

de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão no seguinte endereço: 

Almoxarifado Central – Rua Municipalidade, S/ Nº - Praça Magalhães. Bairro: Reduto - 

Horário de 08h as 17h, de 2ª a 6ª-feira, para efetivar a entrega respectiva, quando então 

apresentará a nota fiscal correspondente. A empresa vencedora deverá comunicar a data e o 

horário previsto para a entrega à SESMA/PMB, no horário de expediente, com no mínimo 48 

(quarenta e oito) horas de antecedência. 



  

7.1.1. A critério da CONTRATANTE poderá ser modificado o local de entrega, para 

outro endereço no Município de Belém, sem qualquer tipo de ônus adicionais; 

7.1.2 O recebimento e a aceitação do produto esta condicionado após avaliação pelo 

responsável técnico da SESMA, sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável. 

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

mínimas constantes deste termo de referência. 

7.3. 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, sendo de até 05 (cinco) dias úteis o prazo para correção dos defeitos e/ou 

troca dos produtos, contadas a partir da solicitação efetuada, sem qualquer ônus à 

Administração Pública.  

 

8. DO RECEBIMENTO 

8.1. O recebimento e a aceitação do produto licitado dar-se 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 objeto, com as especificações contidas no Termo de Referência, mediante a emissão do 

termo de Recebimento Provisório; e 

b) Definitivamente: no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 

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

compatibilidade com as especificações do objeto desta licitação, mediante a emissão de 

Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes. 

 

9. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

São responsabilidades da CONTRATADA:  

9.1. Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos neste Termo de 

Referência, atendidos os requisitos e observadas às normas constantes deste instrumento; 

9.1. 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 neste Termo de Referência; 

9.3 Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos 

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



  

Termo; 

9.4 Declarar, detalhadamente, a garantia dos objetos cotados, contado a partir da 

data do recebimento definitivo, indicando, inclusive; 

9.5 Prazo para sanar os óbices, compreendendo reparos e substituições dos 

objetos, obrigando-se a reposição em perfeito estado de uso, que será no máximo de até 5 

(cinco) dias úteis, contados a partir da solicitação efetuada; 

9.6 Disponibilização e fornecimento de todos os meios necessários ao 

saneamento dos óbices ocorridos; 

9.7 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 

cumprimento das obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos; 

9.8 Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido 

pelo contratante, sem prévia autorização; 

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

pelo órgão participante, durante a vigência do contrato; 

9.10 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; 

9.11 Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para 

aquisição dos objetos em até 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do § 1º do art. 65 da 

Lei Federal nº 8.666/93; 

 
Belém, 05 de Maio de 2020. 

 
 

 

__________________________________ 
Sandra Wilma Campos Silva 

Assessora Técnica/ DEUE 

 

 

 

__________________________________ 

Claudia Regina Vieira Matos 

Diretora/ DEUE 

  



  

ANEXO A 

Especificações Técnicas e Quantitativas 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTI

TATIVO 

1 

Oxímetro de Pulso Portátil: Aparelho de oximetria portátil para verificação 

não invasiva contínua de saturação periférica de oxigênio (SpO2), no 

sangue através de sensor infravermelho de dedo, com display 

confeccionado em Led ou cristal líquido, contendo bateria com autonomia 

mínima de 4 horas, Tensão elétrica 110/220V. Contendo: Estojo para 

acondicionamento, cabo de oximetria adulto, infantil e neonatal, carregador 

e bateria reserva. Com registro na ANVISA e Selo INMETRO.  

Garantia mínima 12 Meses. 

200 



8414     825 
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DESPACHO 
 

Considerando a necessidade de aquisição de OXÍMETROS para reestruturação 
da rede, em decorrência da pandemia Coronavírus COVID – 19 

 
Considerando o teor do artigo 3º do Decreto Municipal nº. 75.004/2013, o qual 

determina ao Ordenador de Despesas da Administração Pública Direta e Indireta a autorização 
para instauração de processo licitatório, bem como aprovação de editais de licitação e seus 
anexos; 

 
Considerando o teor do artigo 4º, caput e §3º do Decreto Municipal nº. 

75.004/2013, o qual determina que, até que os órgãos e entidades municipais se ajustem às 
regras legais estipuladas pelo próprio Decreto Municipal, os procedimentos licitatórios, para 
atendimento de suas necessidades, poderão ser realizados pela Comissão Permanente de 
Licitação da SEGEP; 

 
APROVO O TERMO DE REFERÊNCIA e AUTORIZO a DEFLAGRAÇÃO DO 

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

mercadológica, elaboração da minuta do edital e seus anexos. 
  
Belém, 08 de maio de 2020. 

 
 
 
 

Sérgio de Amorim Figueiredo 
Secretário Municipal de Saúde 

 
 
 
 

     
 

 
 

 

SERGIO DE AMORIM 
FIGUEIREDO:24337
226249

Assinado de forma digital por SERGIO DE AMORIM 
FIGUEIREDO:24337226249 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM 
BRANCO), ou=AR SERAMA, cn=SERGIO DE AMORIM 
FIGUEIREDO:24337226249 
Dados: 2020.05.08 12:46:04 -03'00'



11/05/2020 SEGEP Webmail :: Re: PROCESSO N° 11046/2020 - AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS

webmail.segep.pmb.pa.gov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=1431&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/1

Assunto Re: PROCESSO N° 11046/2020 - AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS
De Departamento de Urgencia SESMA <deuesesma@gmail.com>
Para <gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br>
Data 2020-05-10 12:08

Bom Dia 

Ciente e de acordo, conforme nos falamos via watss app. 

Em sex., 8 de mai. de 2020 às 17:13, <gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br> escreveu:

Prezados, 

Em virtude da urgência do processo, encaminho o Termo de Referência Simplificado, para que seja lido e aprovado em seu
inteiro teor.

 

Abro prazo de 1 (uma) hora para resposta.

Cordialmente,

Gerson Augusto

Gerente de Instrução Processual - PMB/SEGEP/CGL

Em 2020-05-08 15:48, gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br escreveu:

Prezados, boa tarde!

Solicito com urgência o termo de referência em formato word do processo 11046/2020.

Abro prazo de 1 (uma) hora para resposta.

Cordialmente,

Gerson Augusto

Gerente de Instrução Processual - PMB/SEGEP/CGL

-- 
     Departamento de Urgência e Emergência - DEUE/SESMA

Av. Governador José Malcher, nº 2820 

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

mailto:gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br
mailto:gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br
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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 

OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, 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 e suas alterações: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QNT. 

01 

 
Oxímetro de Pulso Portátil:  

Aparelho de oximetria portátil para verificação não 
invasiva contínua de saturação periférica de 
oxigênio (SpO2), no sangue e através de sensor 
infravermelho de dedo, com display confeccionado 
em led ou cristal líquido, contendo bateria com 
autonomia mínima de 4 horas, Tensão elétrica 
110/220V. Contendo: Estojo para 
acondicionamento, cabo de oximetria adulto, 
infantil e neonatal, carregador e bateria reserva.  
Com registro na ANVISA. 
 

UND 200 

 
2. JUSTIFICATIVA 

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

Ministério da Saúde n. 454/2020, com possibilidade de aumento e agravamento de casos. O 

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

necessidade da aquisição 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 aquisição pública OXÍMETRO de forma emergencial para o 

enfrentamento do vírus em conformidade com a lei 13.979 de 6 de fevereiro 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, para a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXÍMETROS, a fim de suprir as 
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necessidades da SESMA/PMB nas medidas de enfrentamento à Pandemia do COVID-19.  

 
2.4. Dessa forma, é essencial esclarecer que a infecção pelo vírus SARS-CoV-2, que é emergência 

de Saúde Pública, cujos principais sintomas são febre, fadiga e tosse seca, podendo evoluir para 

dispneia ou, em casos mais graves, Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Nesse sentido, o 

Manual de diretrizes diagnóstico e tratamento de COVID da Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, desde 6 de abril de 2020 preconiza que durante a 

abordagem clínica de todos os pacientes, sendo ele de baixo ou alto risco, seja feito o uso do oxímetro 

de pulso, já que é imprescindível saber o nível de oxigênio na corrente sanguínea para se tomar 

condutas clínicas. 

 

2.5. Portanto, a presente aquisição torna-se essencial do ponto de vista desta administração para 

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

âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Belém. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

  
3.1. Os itens objeto da presente aquisição são classificados como comuns, pois os padrões de 

desempenho e qualidade encontram-se objetivamente definidos no item 1. DECLARAÇÃO DO 

OBJETO, por meio de especificações usuais no mercado.  

 
4. ESTIMATIVA DE CUSTO/DOTAÇÃO 

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

consulta/pesquisa no mercado do valor dos itens, devendo obrigatoriamente ser elaborada  com base 

no artigo 4° - E da Lei 13.979/2020. 

 

5. DISPONIBILIZAÇÃO RELATIVA A PROPOSTA DE PREÇOS 

 

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

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

OXÍMETROS, 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 
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doação, no todo ou em parte, do quantitativo que consta especificado no objeto deste TRS 

descrito no item 1.1; 

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

deverão observar todas as regras e disposições contidas no Edital e neste TRS;  

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

Administração Pública, será considerado o MENOR PREÇO POR ITEM ofertado pelo 

participante, independentemente da quantidade de OXÍMETROS, 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 IMEDIATAMENTE no: Setor de Patrimônio – SEPAT, 

situado na Rua Municipalidade, S/N° - Praça Magalhães, Bairro: Reduto, no horário de 08h 

as 17h, de 2° a 6° feira. 

 
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; 

 
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). 
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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. 

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

 
6.9.1. Os critérios de sustentabilidade da demanda deverão estar alinhados a diretriz do art. 3 

da Lei 8666/93, Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia Geral da União e 

normativos correlatos. 

 

6.9.2. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: A empresa deverá apresentar material 

constituído e embalado com critérios socioambientais vigentes decorrentes da Lei 6.938/81 e 

regulamentos, com os respectivos registros e comprovações oficiais (exemplo: Cadastro Técnico 

Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, ANVISA ou Certificação enérgica quando 

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

para as exigências da Política de Resíduos Sólidos. 

 
6.9.3. DA SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL E CULTURAL: A aquisição 

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

haja vista ser o objetivo para imediato combate a pandemia ocasionada pelo coronavírus, bem 

como seguir alinhada aos padrões nacionais de aquisição para enfrentamento da calamidade. 

 
7. DO RECEBIMENTO 

 
7.1. O recebimento e a aceitação dos itens dar-se-ão por comissão ou servidor responsável, sendo 

atestados, mediante termo circunstanciado, e serão recebidos:  
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a) Provisoriamente: no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade do item, 

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

termo de Recebimento Provisório; e, 

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

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

as especificações do objeto, mediante a emissão de Termo de Recebimento Definitivo assinado 

pelas partes. 

 

8. RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO  

 
São responsabilidades do CONTRATADO: 

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

e observadas às normas constantes neste instrumento; 

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

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

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

e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo; Responsabilizar-se pela(s) 

garantia(s) do(s) produto(s), objeto do Chamamento Público, dentro dos padrões de certificação de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor; 

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

assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos; 

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

sem prévia autorização;  

 
8.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela SESMA/PMB, ou pelo órgão 

participante, durante a vigência do contrato. 

 
8.7. Aceitar os acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 50% (cinquenta por cento) 

do valor inicial atualizado 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;  
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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. 

 

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: 
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EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

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

VP = Valor da parcela a ser paga. 

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

 

I = (TX)              I = (6/100)                             I = 0,00016438 
                                365                                  TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

Simplificado, que não poderem ser resolvidas administrativamente, o foro da Capital do Estado do 
Pará, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
Belém, 11 de Maio de 2020. 

 
 

 _______________________________ 
SANDRA WILMA CAMPOS SILVA 

Assessor técnico do DEUE 

 

 

_______________________________ 
CLÁUDIA MATOS 
Diretora do DEUE/SESMA 
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ANEXO I 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no 
........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

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

 

 

BELÉM, XXX DE XXX DE 2020. 

 

 

______________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 

 
 
 
 

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


ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. 
CODIGO 

GIIG 

01 

 
Oxímetro de Pulso Portátil:  
Aparelho de oximetria portátil para verificação 
não invasiva contínua de saturação periférica de 
oxigênio (SpO2), no sangue e através de sensor 
infravermelho de dedo, com display 
confeccionado em led ou cristal líquido, contendo 
bateria com autonomia mínima de 4 horas, 
Tensão elétrica 110/220V. Contendo: Estojo para 
acondicionamento, cabo de oximetria adulto, 
infantil e neonatal, carregador e bateria reserva.  
Com registro na ANVISA. 
 

UND 408457 
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 223/2020

CONTRATANTE:  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 
– SESMA

CONTRATADO:  DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este 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:  tem por finalidade a supressão do valor global do contrato 
em aproximadamente 23% (Vinte e três 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$ 5.395.250,00 (Cinco milhões trezentos e noventa e 
cinco mil duzentos e cinquenta reais), conforme especifi-
cação 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 

05

Avental descartável em polipropileno, tamanho úni-
co. Gramatura entre 50, 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 60.000 R$ 80,00 R$ 4.800.000,00

10

Filtro p/ ventilação mecânica, constituído de uma 
membrana bidirecional e totalmente hidrofóbica 
que forma uma barreira para retenção de partículas 
de umidade presente nos gases e que podem conter 
bactérias e/ou vírus. Deve ser capaz de remover partí-
culas entre 1 e 0,1 micrômetro. TIPO HEPA

Unidade 7.000 R$ 32,00 R$ 224.000,00

15

Macacão de Proteção, tamanho P: Para segurança no 
trabalho da equipe de saúde produzido em polietile-
no de alta densidade pelo processo de aglutinação 
de fibras contínuas, não-tecido com uma camada 
de polietileno, tratamento antiestático, costura tipo 
overlock, abertura frontal em zíper, elástico nos pu-
nhos, tornozelos e capuz. Grau de Proteção nível C. 
Encaminhar Termo de Responsabilidade e Teste de 
Permeabilidade.

Unidade 750 R$ 45,00 R$ 33.750,00

16

Macacão de Proteção, tamanho M: Para segurança 
no trabalho da equipe de saúde produzido em polie-
tileno de alta densidade pelo processo de aglutinação 
de fibras contínuas, não-tecido com uma camada 
de polietileno, tratamento antiestático, costura tipo 
overlock, abertura frontal em zíper, elástico nos pu-
nhos, tornozelos e capuz. Grau de Proteção nível C. 
Encaminhar Termo de Responsabilidade e Teste de 
Permeabilidade.

Unidade 2.000 R$ 45,00 R$ 90.000,00

17

Macacão de Proteção, tamanho G: Para segurança 
no trabalho da equipe de saúde produzido em polie-
tileno de alta densidade pelo processo de aglutinação 
de fibras contínuas, não-tecido com uma camada 
de polietileno, tratamento antiestático, costura tipo 
overlock, abertura frontal em zíper, elástico nos pu-
nhos, tornozelos e capuz. Grau de Proteção nível C. 
Encaminhar Termo de Responsabilidade e Teste de 
Permeabilidade.

Unidade 2.500 R$ 45,00 R$ 112.500,00

18

Macacão de Proteção, tamanho XG: Para segurança 
no trabalho da equipe de saúde produzido em polie-
tileno de alta densidade pelo processo de aglutinação 
de fibras contínuas, não-tecido com uma camada 
de polietileno, tratamento antiestático, costura tipo 
overlock, abertura frontal em zíper, elástico nos pu-
nhos, tornozelos e capuz. Grau de Proteção nível C. 
Encaminhar Termo de Responsabilidade e Teste de 
Permeabilidade.

Unidade 3.000 R$ 45,00 R$ 135.000,00

VALOR TOTAL R$ 5.395.250,00

Valor por extenso: Cinco milhões trezentos e noventa e cinco mil duzentos e cinquenta reais

ASSINAM:  SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO/Secretário Mu-
nicipal de Saúde – CONTRATANTE e ELIAS GOMES 
DA SILVA- CONTRATADA

DATA:  07 de Maio de 2020.

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – COMPRA EMERGENCIAL

A Secretaria Municipal de Saúde convoca as empresas interessadas em forne-
cer, via contratação direta (emergencial), para o Processo nº 11046/2020 - SESMA o 
seguinte item: 200 unidades de Oxímetro de pulso portátil. Prazo estimado para apre-
sentação das propostas de 02 (dois) dias úteis. Prazo de entrega: 03 (três) dias úteis. 
Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura 
(Contratações – COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: covidpmb2020@
gmail.com

Belém/PA, 08 de maio de 2020.

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
Secretário Municipal de Saúde de Belém

FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA

AVISO DE RETIFICAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 7/2020 - FUNPAPA

A Fundação Papa João XXIII – FUNPAPA torna público a retificação do Termo 
de Referência Simplificado, do Chamamento Público 7/2020, com o objeto que passará 
a ser divido em 04 lotes e não mais em apenas 1 lote. O termo de referencia simplifi-
cado retificado, encontra-se disponível no site da Prefeitura (Contratações – COVID) 
e poderá ser solicitado através do endereço eletrônico: covidpmb2020@gmail.com.

Belém/PA, 07 de maio de 2020.

ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO
Presidente da Fundação Papa João XXIII – FUNPAPA

FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM - FUMBEL

PORTARIA Nº 043/2020 – GAPRES/FUMBEL

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM, 
no uso de suas atribuições legais, e;

Considerando os termos do Memº nº 055/2020-DEAC/FUMBEL, de 22/04/2020, 
no que tange ao EDITAL Nº 002/2020 - Edital de Credenciamento de Artistas – contra-
tação de apresentações de cunho artístico-cultural e/ou patrimonial, em formato digital, 
a serem publicadas em redes sociais gratuitas no âmbito do Festival Virtual “EM-
BALANDO ARTE NA REDE”, promovido pela Fundação Cultural do Município de 
Belém-FUMBEL, em decorrência da decretação de medidas destinadas à contenção do 
contágio por Coronavírus (COVID-19), determinadas na Lei Municipal nº 9.277/2017 
(Lei Valmir Bispo);

R E S O L V E :
DESIGNAR, para compor a Comissão de Seleção dos Projetos Culturais – PMB/

FUMBEL, os servidores abaixo relacionados:

SERVIDOR (A) MATRICULA
Abimael dos Reis Silveira Júnior 0474151-011
Benedit Catalina Murchio 0449059-014
Celso Michiles Barreto 0112178-030
Luciana de Souza Rosa 0475084-012
Ligia Souza da Cunha Oliveira 0381691-012
Rodrigo dos Santos Rodrigues Neto 0450286-010
Ruth do Socorro Santos Botelho 0111945-046

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém (PA), 22 de abril de 2020.

FABIO ATANASIO DE MORAIS
Presidente da FUMBEL.

PORTARIA Nº 044/2020 - GAPRES/FUMBEL

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM, 
no uso de suas atribuições legais, e;

Considerando os termos do Memº nº 056, de 22/04/2020, no que tange o EDITAL 
N° 002/2020 – Edital de Credenciamento e Seleção para a contratação de apresenta-
ções de cunho Artístico-Culturais e/ou Patrimoniais em formado digital, fundamentado 
nos princípios da Constituição da República Federativa do Brasil, em especial, nos 
Princípios que regem a Administração Pública, na Lei Federal nº 13.018/2014, de 22 
de julho de 2014, na Lei Federal 8.666/1993; na Lei Municipal 9.277/2017 (Lei Val-
mir Bispo), no Decreto Municipal nº 90.510, de 10 de janeiro de 2018, que institui do 
Comitê de Gestão Intersetorial, responsável pelas determinações da Política Institu-
cional “Aliança Pela Paz”, bem como os Decretos, Estadual nº 609/2020 e Municipal 
nº 95.955/2020, ambos destinados a estabelecer medidas excepcionais de contenção 
contra o contágio da COVID-19;

R E S O L V E :
DESIGNAR, para compor a Comissão de Avaliação dos Projetos Culturais – 

PMB/FUMBEL, os servidores abaixo relacionados:
SERVIDOR (A) MATRICULA

Alice de Fátima Miranda Dias 0112135-013
Lídia Mara Albuquerque de Moraes 0207780-013
Marco Antônio Moreira de Carvalho 0241083-044
Marco Antônio Souza de Araújo 1923749-037
Maria de Nazaré Alves Moraes 0044601-182
Marília Carla Araújo da Silva 0396982-026
Richard Clayderman Silva Sozinho 0453927-025
Tainá Chermont Arruda 0446440-019

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém (PA), 22 de abril de 2020.

FABIO ATANASIO DE MORAIS
Presidente da FUMBEL.

PORTARIA N° 046/2020 - GAPRES/FUMBEL

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM, 
no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E :
ESSTABELECER, nos termos do Art. 117, da Lei 7.502, de 20.12.90, férias regu-

lamentares aos servidores abaixo relacionados, no período de 01/06/2020 a 30/06/2020:
MATRÍCULA SERVIDOR PERÍODO AQUISITIVO
0328901-024 Hermano A. Galico Barbosa 12/06/2019 a 11/06/2020
0188557-016 Ligia Maria A. C. de Dutra 01/03/2019 a 29/02/2020
0475084-012 Luciana de Souza Rosa 02/05/2019 a 01/05/2020
0111782-014 Rosyane do Socorro R. Soares 14/06/2019 a 13/06/2020
0111856-019 Silvio Nazareno Leal Costa 31/05/2019 a 30/05/2020

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém (PA), 04 de maio de 2020.

FABIO ATANASIO DE MORAIS
Presidente da FUMBEL

Ano LXI - Nº 13.990
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL

DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEGEP
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

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

fornecer, via contratação direta (emergencial), para o Processo nº 11046/2020 - SESMA o
seguinte item: 200 unidades de Oxímetro de pulso portátil. Prazo estimado para
apresentação das propostas de 02 (dois) dias úteis. Prazo de entrega: 03 (três) dias úteis.
Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura
(Contratações - COVID) e solicitado através do endereço eletrônico:
covidpmb2020@gmail.com

Belém/PA, 8 de maio de 2020.
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO

Secretário Municipal de Saúde de Belém

AVISO DE RETIFICAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 7/2020 - FUNPAPA
A Fundação Papa João XXIII - FUNPAPA torna público a retificação do Termo de

Referência Simplificado, do Chamamento Público 7/2020, com o objeto que passará a ser
divido em 04 lotes e não mais em apenas 1 lote. O termo de referencia simplificado
retificado, encontra-se disponível no site da Prefeitura (Contratações - COVID) e poderá ser
solicitado através do endereço eletrônico: covidpmb2020@gmail.com

Belém/PA, 7 de maio de 2020.
ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO

Presidente da Fundação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 17/2020
O Município de Benevides, por meio do Fundo Municipal de Saúde, torna

público aos interessados que a autoridade competente homologou o resultado do Pregão
Eletrônico n°. 17/2020 que trata da aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI
para enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus, ratificando a adjudicação às
seguintes empresas vencedoras: P P F COM E SERV EIRELI inscrita no CNPJ nº
07.606.575/0001-00 - item 18 com valor total de R$4.375,00; J. E. COMERCIO E S E R V I CO S
EIRELI inscrita no CNPJ nº 10.897.117/0001-73 - itens 1, 15 e 16 com valor total de
R$427.780,50; MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI inscrita no CNPJ nº
15.459.519/0001-00 - Grupos 1, 2, 3, itens 6, 7, 11 e 17 com valor total de R$ 99.503,00;
e L C B PONTES EIRELI inscrita no CNPJ nº 17.763.550/0001-65 - item 19 com valor total
de R$ 5.282,50.

Benevides, 8 de maio de 2020.
FLAVIANO GOMES MELO JUNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 017/2020
OBJETO: Seleção e contratação de empresas com o objetivo de formar o Sistema de
Registro de Preços da Administração Pública Municipal para fornecimento de peças e
acessórios para roçadeira e motosserra e aquisição de equipamentos agrícola, para
manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Brasil Novo e demais fundos.
ABERTURA: 22/05/2020, às 09:00 horas. LOCAL PARA RETIRADA DE EDITAL E
INFORMAÇÕES: sede da Prefeitura situada na Av. Castelo Branco nº 821, Centro - Brasil
Novo/PA, das 08:00 às 12:00 horas, e nos sites: www.brasilnovo.pa.gov.br e
www.tcm.pa.gov.br

ZILDA COSIN SILVA
Pregoeira

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº: 005/2020 ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 5/2020, para
contratação de empresas com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços da
Administração Pública Municipal para seleção e contratação de empresas com o objetivo
de formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para o
fornecimento de Prestação de serviços de acesso à Internet com Link Dedicado, através da
tecnologia Wireless, na frequência de 5.8Ghz e fibra óptica, Simétrico ou via rádio com
100% de Garantia de Banda, para manutenção da Prefeitura Municipal de Brasil Novo e
demais Fundos, e especificações constantes no Termo de Referência do Anexo I. EMPRESA
E VALOR REGISTRADO: Empresa TOPPNET SERVIÇOS LTDA, Valor Registrado de R$
419.040,00, Validade da ata: 12 (doze) meses, a partir da assinatura. Informações: A ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2020, vinculada ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2020, poderá
ser solicitada no Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Brasil
Novo ou através do e-mail: licitacao@brasilnovo.pa.gov.br. Assinatura: 05 de março de
2020 - Ordenador de Despesas: ALEXANDRE LUNELLI - Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº: 006/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 6/2020, para
contratação de empresas com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços da
Administração Pública Municipal para o fornecimento de Combustíveis e Gás de Cozinha
(GLP), para manutenção das atividades da Prefeitura e demais Fundos Municipal, para
manutenção da Prefeitura Municipal de Brasil Novo e demais Fundos, e especificações
constantes no Termo de Referência do Anexo I. EMPRESA E VALOR REGISTRADO: Empresa
GONÇALVES &amp; DIAS LTDA, Valor Registrado de R$ 1.501.500,00; PREMIUM COMÉRCIO
DE PETRÓLEO EIRELI, Valor Registrado de R$ 3.674.000,00 e K C CAETANO COMERCIO -
EPP, Valor Registrado de R$ 264.488,00. Validade da ata: 12 (doze) meses, a partir da
assinatura. Informações: A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2020, vinculada ao PREGÃO
PRESENCIAL Nº 6/2020, poderá ser solicitada no Departamento de Licitações e Contratos
da Prefeitura Municipal de Brasil Novo ou através do e-mail:
licitacao@brasilnovo.pa.gov.br. Assinatura: 05 de março de 2020 - Ordenador de Despesas:
ALEXANDRE LUNELLI - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO A ATA Nº 1.01/2020/PMC/SMS. Contratante:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ
11.311.333/0001-58. Contratado: AIRES POSSAS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME (GESTÃO
MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA), CNPJ 26.634.582/0001-51. Objeto:
ADESÃO A ATA DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 010/2019,
REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PA-OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. Total
R$ 17.191.344,00. Vigência: 10/01/2020 a 10/01/2021. Ordenador: Charles Cezar Tocantins
de Souza. Cametá-Pa, 11 de maio de 2020.

EXTRATO DE REGISTROS DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 010/2019, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
MIGUEL DO GUAMÁ-PA-OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS Adesão a ATA do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº.
010/2019 - OBJETO: Registro de Preço para Eventual Contratação de Empresa Especializada
em Prestação de Serviços Médicos. Contratada: AIRES POSSAS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-
ME (GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA), CNPJ 26.634.582/0001-51.
Ordenador: Charles Cezar Tocantins de Souza.

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020

A Prefeitura Municipal de Cametá, através da Secretaria Municipal de Educação,
CNPJ 18.782.198/0001-78, com base noart. 24, V da lei 8.666/93, AUTORIZA E RATIFICA a
DISPENSA de licitaçãocujo Objeto: AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MACA R R ÃO
PARAFUSO PEQUENO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA MONTAR AS CESTAS BÁSICAS,
OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS), POR
COMPRA DIRETA, em favor de M DE N V WANZELER - EPP - CNPJ: 05.099.150/0001-18,
Valor Total R$ 104.250,00. Data da Ratificação: 08/05/2020.

Cametá-Pa, 8 de maio de 2020.
CHARLES CEZAR TOCANTINS DE SOUZA

Ordenador de Despesas.

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8/2020

A Prefeitura Municipal de Cametá, através da Secretaria Municipal de Educação,
CNPJ 18.782.198/0001-78, com base no art. 24, V da lei 8.666/93, AUTORIZA E RATIFICA a
DISPENSA de licitação cujo Objeto: AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE FARINHA DA
AG FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA MONTAR AS CESTAS BÁSICAS,
OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS), POR
COMPRA DIRETA, em favor de COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES RURAIS
DE CAMETÁ E REGIÃO-COOPACRE - CNPJ: 23.934.644/0001-52, Valor Total R$ 122.250,00.
Data da Ratificação: 08/05/2020.

Cametá-Pa, 8 de maio de 2020.
CHARLES CEZAR TOCANTINS DE SOUZA

Ordenador de Despesas.

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2020

A Prefeitura Municipal de Cametá, através da Secretaria Municipal de Saúde,
CNPJ 11.311.333/0001-58, com base no art. 24, V da lei 8.666/93, AUTORIZA E RATIFICA a
DISPENSA de licitação cujo Objeto: AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE MÁSCARAS
PROTETORAS FACIAIS (N95) TIPO FPP2, OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA
DO COVID-19 (CORONA VIRUS), POR COMPRA DIRETA, em favor de FORTE
REPRESENTAÇÕES E DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI (FORTE GO
FERRAMENTAS) - CNPJ: 24.110.773/0001-99, Valor Total R$ 336.000,00. Data da
Ratificação: 08/05/2020.

Cametá-Pa, 8 de maio de 2020.
CHARLES CEZAR TOCANTINS DE SOUZA

Ordenador de Despesas.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20120497, proveniente do Processo Licitatório 3/2012-
00012/PMCC, que entre si celebram o PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJAS,
CONTRATANTE, e MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CONTRATADA, Cujo objeto
é: Ampliação do sistema de abastecimento de água no Município de Canaã dos Carajás,
através da FUNASA. O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência
contratual por 270 (duzentos e setenta) dias, nos termo do art. 57,paragrafo 1º, inciso II,
da Lei Federal nº 8.666/93. A despesa da prorrogação contratual correrá pela mesma
dotação orçamentaria lavrada no termo original do contrato, uma vez que o aditivo não
gerará novos custos, somente a prorrogação do prazo de vigência contratual por 270
(duzentos e setenta) dias . Canaã dos Carajás 08 de maio 2020.

AVISO DE EDITAL

A Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás avisa que fará realizar no dia 28 de
maio de 2020 às 08hs: 00 na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação na
sede da Prefeitura Municipal, o Processo Licitatório nº 071/2020/PMCC - Modalidade:
Tomada de Preços N° 004/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada em
construção civil, para reforma e ampliação da Central do Cidadão, localizada na Avenida
Ipanema, com a rua João Souza Ribeiro, QD 47, Loteamento Novo Horizonte II, zona
urbana do Município de Canaã dos Carajás, Estado do Pará. O edital, bem como as peças
que o integram, encontra-se disponíveis aos interessados para consulta e baixa (download),
no site http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/transparencia/??=geoobras ou
cpl@canaadoscarajas.pa.gov.br.

DOUGLAS FERREIRA SANTANA
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás avisa que fará realizar no dia 26 de maio
de 2020 às 08hs: 00 na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação na sede da Prefeitura
Municipal, o Processo Licitatório nº 041/2020/PMCC - Modalidade: Tomada de Preços N° 002/2020.
Objeto: Contratação de empresa especializada em obra de construção civil para edificação de um
prédio público para atender as necessidades das pessoas com deficiência, prioritariamente aquelas
com deficiência intelectual e múltipla no Município de Canaã dos Carajás, Estado do Pará. O edital,
bem como as peças que o integram, encontra-se disponíveis aos interessados para consulta e baixa
(download), no site http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/transparencia/??=geoobras ou
cpl@canaadoscarajas.pa.gov.br.

DOUGLAS FERREIRA SANTANA
Presidente

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AVISO DE LICITAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde Canaã dos Carajás avisa que fará realizar no dia 21 de
maio de 2020 às 08hs:00 na página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. o Processo
Licitatório nº 083/2020/FMS - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO N° 015/2020/SRP. Objeto:
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços
gráficos impressos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, do Hospital
Municipal Daniel Gonçalves, da Rede de Atenção Básica, da Vigilância Sanitária e demais
dependências do Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás-PA. O edital, bem como as peças
que o integram, encontra-se disponíveis aos interessados para consulta e baixa (download), nos
sites www.portaldecompraspublicas.com.br/ e http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais/.

DOUGLAS FERREIRA SANTANA
Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SISTEMA DE LICITAÇÃO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID  19

Objeto:
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AVISO DE RETIFICAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 17/2020 - SESMA

A Secretaria Municipal de Saúde, torna público a retificação do Termo de Refe-
rência Simplificado, do Chamamento Público 17/2020, com as especificações do ob-
jeto alteradas. O termo de referencia simplificado retificado, encontra-se disponível no 
site da Prefeitura (Contratações – COVID) e poderá ser solicitado através do endereço 
eletrônico: covidpmb2020@gmail.com

Belém/PA, 11 de maio de 2020.

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
Secretário Municipal de Saúde de Belém

SECRET. MUNIC. DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTÃO - SEGEP

PORTARIA/SEGEP Nº 04/2020, DE 11  DE MAIO DE 2020.

Altera o estabelecido na PORTARIA/SEGEP nº03, de 13 de abril de 2020, em 
razão do Decreto Municipal nº 96,253, de 06 de maio de 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL DO PLANE-
JAMENTO E GESTÃODA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PA, no uso 
desuas atribuições legais,

Considerandoa prorrogação do estado de emergênciaemSaúdePúblicadeImpor-
tânciaInternacionalpelaOrganizaçãoMundialdaSaúdee, demais medidas estabelecidas 
pelo Ministério da Saúde, assim como a prorrogação dos Decretos do Município de 
Belém de modo a seconterapropagaçãodeinfecçãoe a transmissãolocale a preservação 
da saúdedos servidores e dos cidadãos em geral;

Considerandoo Decreto Municipal nº 96,253, de 06 de maio de 2020, que dispõe 
sobre a suspensão total de atividades não essenciais (lockdown) no âmbito do Mu-
nicípio de Belém, visando a contaminação desenfreada da pandemia do coronavirus 
– COVID-19;

Considerando, por fim, que mesmo que as instituições públicas municipais se en-
quadrem na excepcionalidade do Decreto de Lockdown, a SEGEP como órgão meio 
da administração pública municipal, com a missão de coordenação geral do planeja-
mento, financiamento, orçamento municipal e coordenação geral de licitações, garante 
integralmente as demandas dos órgãos finalísticos, optou pelo regime preferencial de 
teletrabalho, em razão da necessidade de diminuição do fluxo de pessoas no território 
e a aglomeração no ambiente do trabalho.

R E S O L V E :
Art. 1º. Fica alterado o artigo 6º da Portaria nº 03 de 13 abril de 2020, que passa a 

figurar com a seguinte redação:

“Art. 6º. Fica preferencialmente definido o regime de trabalho remoto, Teletraba-
lho de segunda-feira a sexta-feira, de 8h00 às 17h00, com monitoramento por meio do 
GTarefas da CINBESA, com responsabilidade direta da chefia imediata.”

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos a partir de 06 de maio 
de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA COSTA
Secretária Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC Nº 018/2020 – ELETRÔNICO

Processo nº 33/2020-UCP/PROMABEN

O Município de Belém, através da Secretaria Municipal de Coordenação Geral do 
Planejamento e Gestão - SEGEP, com sede à Av. Governador José Malcher, n° 2110, 
São Brás, através da Comissão Especial de Licitação designada pelo Decreto Munici-
pal nº 96.233 de 04 de maio de 2020, torna público que, conforme autorização da Sra. 
Coordenadora Geral da Unidade Coordenadora do Programa de Saneamento Básico 
da Bacia da Estrada Nova – UCP/PROMABEN, fará a Abertura do RDC Nº 018/2020 
conforme os dados abaixo:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRE-
NAGEM, MICRODRENAGEM, VIÁRIO E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NO 
MONTANTE DA SUB-BACIA 2 DA BACIA HIDROGRÁFICA DA ESTRADA 
NOVA, conforme Projeto Básico e demais anexos do Edital de Licitação.

Modo de Disputa: ABERTO

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL

Regime de Execução: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

Disponibilidade do Edital: http://www.belem.pa.gov.br http://www.comprasgo-
vernamentais.gov.br.

Entrega e abertura das propostas: 03/06/2020, às 09:30h (horário de Brasília).

Local de realização: www.comprasnet.gov.br.
Belém/PA, 08 de maio de 2020.

MONIQUE SOARES LEITE
Presidente da CEL/RDC

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

EXTRATO DO 1º APOSTILAMENTO AO CONVENIO Nº 003/2020 - SEM-
MA E SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIA-
RIA - SEAP

Partes: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – 
SEMMA e a SECRETARIA DE ESTADO DE ADMI-
NISTRAÇÃO PENITENCIARIA - SEAP

Objeto: Alterar a CLAUSULA QUINTA: DOS RECURSOS E 
DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

 a) Aditiva o valor de repasse dos recursos descrito no 
Plano de Aplicação, em razão da alteração do salário mí-
nimo vigente e contribuição previdenciária,  para o ano 
de 2020,  cujo valor base é de R$ 1.045,00 (Hum mil 
e Quarenta e Cinco reais), conforme Medida Provisória 
nº 916/19 de 31.12.2019 – Diário Oficial – DOU (edi-
ção extra) de 31.12.2019; Medida Provisória nº 919, de 
30.01.2020 – DOU de 31.01.2020 e Portaria do Minis-
tério da Economia nº 3.659, de 10.02.2020 – DOU de 
11.02.2020, a contar de 01.01.2020

 b) As demais clausulas do referido convenio permanecem 
inalteradas

 E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, 
ajustado e contratado, lavrou-se o presente Termo Aditi-
vo em 2(duas) vias, para todos os fins de direito, sem ra-
suras ou emendas, na presença de 02 (duas) testemunhas 
abaixo identificadas e a todo o ato presentes.

Dotação Orçamentária: Órgão: 2.14
 Unidade: 21
 Função: 18
 Sub. Função : 122
 Programa: 0007
 Projeto/Atividade: 2162
 Categoria Despesa: 3390390000
 Fonte: 1001010000
Data da Assinatura: 27/03//2020
Foro: Belém (Pará)
Assinaturas: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – 

SEMMA
 Contratante
 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 

PENITENCIARIA - SEAP
 Contratada

EXTRATO DO 1º APOSTILAMENTO AO CONVENIO Nº 014/2019 - SEM-
MA E SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIA-
RIA - SEAP

Partes: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – 
SEMMA e a SECRETARIA DE ESTADO DE ADMI-
NISTRAÇÃO PENITENCIARIA - SEAP

Objeto: Alterar a CLAUSULA QUINTA: DOS RECURSOS E 
DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

 a) Aditiva o valor de repasse dos recursos descrito no 
plano de aplicação, em razão da alteração do salário mí-
nimo vigente e contribuição previdenciária, para o ano 
de 2020,  cujo valor base é de R$ 1.045,00 (Hum mil 
e Quarenta e Cinco reais), conforme Medida Provisória 
nº 916/19 de 31.12.2019 – Diário Oficial – DOU (edi-
ção extra) de 31.12.2019; Medida Provisória nº 919, de 
30.01.2020 – DOU de 31.01.2020 e Portaria do Minis-
tério da Economia nº 3.659, de 10.02.2020 – DOU de 
11.02.2020, a contar de 01.01.2020

 b) As demais clausulas do referido convenio permanecem 
inalteradas

 E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, 
ajustado e contratado, lavrou-se o presente Termo Aditi-
vo em 2(duas) vias, para todos os fins de direito, sem ra-
suras ou emendas, na presença de 02 (duas) testemunhas 
abaixo identificadas e a todo o ato presentes.

Dotação Orçamentária: Órgão: 2.14
 Unidade: 21
 Função: 18
 Sub. Função : 541
 Programa: 0005
 Projeto/Atividade: 2087
 Categoria Despesa: 3390390000
 Fonte: 1950010100
Data da Assinatura: 27/03//2020
Foro: Belém (Pará)
Assinaturas: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – 

SEMMA
 Contratante
 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 

PENITENCIARIA - SEAP
 Contratada

Ano LXI - Nº 13.991



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

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

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

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

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

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

Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE ALTERAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 17/2020 - SESMA

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

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

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

Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA-PA
EXTRATO DE CONTRATO

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

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

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

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

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

Prefeito

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
EXTRATOS DE CONTRATOS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES
AVISOS DE LICITAÇÂO

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

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

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

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

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

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

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

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
EXTRATO DE CONTRATO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
EXTRATOS DE CONTRATOS

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

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020

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

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

RAIMUNDO BATISTA SANTIAGO
Ordenador de Despesas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SISTEMA DE LICITAÇÃO

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia

Objeto:

DATA DO ANEXO NOME ANEXO

ANEXOS

11/05/2020 17:55 Termo de Referencia Simplificado - RETIFICADO

11/05/2020 13:19 TR oxímetro - NOVO
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Assunto Fwd: PROCESSO N° 11046/2020 - AQUISIÇÃO DE
OXÍMETROS

De alessandra silva <dgsesma@gmail.com>
Para <gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br>
Data 2020-05-16 21:29

Prezados, 

Considerando a manifestação do NSAJ, informamos que esta Secretária nada tem a opor quanto á realização de
registro de preços para aquisição de oxímetros.

---------- Forwarded message ---------
De: izabela vieira de oliveira belém <izabelabelem23@gmail.com>
Date: sáb., 16 de mai. de 2020 às 20:21
Subject: Re: PROCESSO N° 11046/2020 - AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS
To: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>

Sra. Diretora Geral,

 

Considerando a existência do IASB em adquirir o mesmo objeto desta Secretaria, qual seja, OXÍMETRO DE PULSO

PARA DEDO.

 

Considerando que estamos em situação emergencial de saúde, que requer uma celeridade nas aquisições dos

materiais/equipamentos para atender as demandas existentes enfrentadas pelo município de Belém.

 

Considerando a previsão de Sistema de Registro de Preço por dispensa de Licitação, o qual requer como requisito a

existência por mais de um órgão ou entidade, nos termos do artigo 4º, § 4º da Lei 13.979/2020.

 

Não vislumbramos óbice jurídico quanto a participação do IASB, como participante, no processo aquisitivo da

SESMA através de Sistema de Registro de Preços.  

 

Atenciosamente,

 

 

Izabela Belém

Assessora Jurídica -NSAJ

Em sex., 15 de mai. de 2020 às 18:51, alessandra silva <dgsesma@gmail.com> escreveu:
Para manifestação.

---------- Forwarded message ---------
De: <gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br>
Date: sex, 15 de mai de 2020 18:43
Subject: PROCESSO N° 11046/2020 - AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS
To: Departamento de Urgencia SESMA <deuesesma@gmail.com>, Dgsesma <dgsesma@gmail.com>,
Segepcpl2013 <segepcpl2013@gmail.com>

Prezados, boa noite!

Dada  a desburocratização, assim como, a compra por necessidade superveniente da demanda do IASB para o mesmo objeto,
bem como, tendo em vista a observância da economia de escala para aquisição e padronização dos preços a serem
contratados pelos entes da Administração Pública Municipal. Outrossim, em razão da demanda pelos oxímetros serem maiores

mailto:izabelabelem23@gmail.com
mailto:dgsesma@gmail.com
mailto:dgsesma@gmail.com
mailto:gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br
mailto:deuesesma@gmail.com
mailto:dgsesma@gmail.com
mailto:segepcpl2013@gmail.com
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por parte da SESMA,e o quantitativo do IASB menor, questionamos e SUGERIMOS, se não seria mais adequado a dispensa
de licitação por meio de Registro de preços nos termos do §4º do art. 4º da Lei 13.979/2020 alterada pela MP nº 951/2020.

Desse modo, também afim de garantir que o IASB tenha a demanda atendida já que o seu quantitativo na verdade é
inexpressivo e pode não despertar nenhum interesse no mercado.

À vista disso, solicitamos aprovação do Órgão perante o que fora supracitado, bem como assinatura do tr e aprovo do
ordenador de despesas caso aprovado.

 

Cordialmente,

Gerson Augusto

Gerente de Instrução Processual - PMB/SEGEP/CGL

Em 2020-05-08 17:13, gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br escreveu:

Prezados, 

Em virtude da urgência do processo, encaminho o Termo de Referência Simplificado, para que seja lido e aprovado em seu
inteiro teor.

 

Abro prazo de 1 (uma) hora para resposta.

Cordialmente,

Gerson Augusto

Gerente de Instrução Processual - PMB/SEGEP/CGL

Em 2020-05-08 15:48, gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br escreveu:

Prezados, boa tarde!

Solicito com urgência o termo de referência em formato word do processo 11046/2020.

Abro prazo de 1 (uma) hora para resposta.

Cordialmente,

Gerson Augusto

Gerente de Instrução Processual - PMB/SEGEP/CGL

-- 
Alessandra da Cunha Silva
Secretaria Municipal de Saúde - SESMA 
(91)98413-2741

mailto:gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br
mailto:gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA 

   
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 futura e eventual AQUISIÇÃO 
EMERGENCIAL DE OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO, 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 às recomendações do Decreto Municipal 

95.955/2020 e suas alterações: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QNT 

01 

 

OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO 

Oxímetro de dedo de alta precisão para monitorização da 

porcentagem de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) 

e dos batimentos cardíacos por minuto, altamente preciso 

nas leituras. 

Ter Visor em LED de alto contraste, facilitando a 

visualização dos resultados 

Informar Saturação (SpO2) e Frequência Cardíaca 

Acompanha: 

- 01 Oxímetro de Dedo Sem Curva Plestimográfica; 

- 01 Capa protetora em Silicone; 

- 01 Cordão de Transporte; 

- 01 02 Pilhas Alcalinas AAA 

- 01 Manual de Instruções. 

Registro ANVISA e INMETRO 

 

UND 210 

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

Portaria do Ministério da Saúde n. 454/2020, com possibilidade de aumento e 

agravamento de casos. O enfrentamento de uma epidemia requer a aquisição de itens que 

atuem no confronto do vírus, assim a necessidade da aquisição 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. Assim, justifica-se esta COMPRA EMERGENCIAL, pelo SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS, com enquadramento legal na Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, Medida 
Provisória n° 951, de 15 de abril de 2020 e Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 
2013, por se tratar de compra destinada ao fornecimento de OXÍMETROS DE PULSO 
PARA DEDOS, a fim de suprir as necessidades dos Órgãos/Entidades que compõem esta 

aquisição, conforme consta no ANEXO II deste Termo de Referência Simplificado, nas 
medidas de enfrentamento à Pandemia do COVID-19. 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA 

 

2.3. Dessa forma, é essencial esclarecer que a infecção pelo vírus SARS-CoV-2, que é 
emergência de Saúde Pública, cujos principais sintomas são febre, fadiga e tosse seca, 
podendo evoluir para dispneia ou, em casos mais graves, Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG). Nesse sentido, o Manual de diretrizes diagnóstico e tratamento de COVID 
da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, desde 6 
de abril de 2020 preconiza que durante a abordagem clínica de todos os pacientes, sendo 
ele de baixo ou alto risco, seja feito o uso do oxímetro, já que, são imprescindíveis saber o 
nível de oxigênio na corrente sanguínea para se tomar condutas clínicas. Nesta diapasão, 
por se tratar de necessidade de aquisição para mais de um órgão ou entidade da 
administração municipal, enquadra-se no requisito de registro de preços em razão do §4º do 
art. 4º da Lei 13.979/2020 alterada pela MP nº 951/2020, desburocratizando assim sua 

compra por necessidade superveniente da demanda do IASB para o mesmo objeto, bem 
como, tendo em vista a observância da economia de escala para aquisição e padronização 
dos preços a serem contratados pelos entes da Administração Pública Municipal. 

 

2.4. Outrossim, considerando que no dia 20 de Março de 2020 o Governo Federal 
decretou calamidade pública nacional com a aprovação do Decreto Legislativo 088/2020 

pelo Senado Federal até o dia 31 de dezembro de 2020, em decorrência da crise mundial do 
Coronavírus. 

 

2.5. Desse modo, a presente aquisição é destinada a suprir as demandas da SESMA e 
dp IASB, em razão da situação atual ocasionada pela emergência no âmbito do Município 
de Belém, consoante Decreto Municipal n° 95.955 de 18 de Março de 2020, para 
enfrentamento preventivo da pandemia do COVID-19 (coronavírus) declarada pela 
Organização Mundial de Saúde – OMS, eis que há necessidade da presente aquisição 
frente a atual crise mundial. 
 
3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

  
3.1. Os bens objeto da presente aquisição são classificados como comuns, pois os 
padrões de desempenho e qualidade encontram-se objetivamente definidos no item 1. 
DECLARAÇÃO DO OBJETO, por meio de especificações usuais no mercado.  

 
4. ESTIMATIVA DE CUSTO/DOTAÇÃO 

 
4.1 A estimativa de custo para a aquisição do objeto deste TRS será realizada após a ampla 
consulta/pesquisa no mercado do valor do item a ser licitado, devendo obrigatoriamente ser 
elaborada com base no artigo 4° - E da Lei 13.979/2020. 

 
5. DISPONIBILIZAÇÃO RELATIVA A PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1. A proponente deverá na ocasião da apresentação da proposta:  
 

5.1.1. Apresentar proposta de preços e documentações de forma clara e detalhada 
dos OXÍMETROS DE PULSO PARA DEDO, 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; 
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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 neste TRS;  
 

5.1.6. Ressalte-se que para fins de julgamento e escolha da proposta mais 
vantajosa, à Administração Pública, será considerado o MENOR PREÇO POR ITEM 
ofertado pelo participante, independentemente da quantidade de OXÍMETROS DE 
PULSO PARA DEDO, que pelo mesmo sejam doados;  

 
5.1.7. Os OXÍMETROS DE PULSO PARA DEDO 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 IMEDIATAMENTE, conforme solicitação do 

Órgão/Entidade, nos seguintes endereços:  
 

5.1.8.1. 200 unidades no: Setor de Patrimônio – SEPAT, situado na Rua 
Municipalidade, S/N° - Praça Magalhães, Bairro: Reduto, no horário de 08h as 
17h, de 2° a 6° feira. 
 
5.1.8.2. 10 unidades no: Almoxarifado do IASB, situado na Tv. Enéas Pinheiro 
nº 2300, Bairro: Marco, no horário de 08h as 17h, de 2° a 6° feira. 

 
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 na ANVISA e INMETRO, dentro do período de vigência 

para os itens que necessitem da referida exigência, conforme o descritivo contido no 
Anexo A deste Termo de Referência; 

 
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; 
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6.2. O prazo de entrega dos bens é conforme subitem 5.1.8, contados da apresentação da 
nota fiscal ou fatura correspondente que, depois de conferida e atestada, será paga em até 
10 (dez) dias após recebimento da(s) Nota(s) Fiscal(is); 

 
6.3. O recebimento e a aceitação definitiva dos itens estará condicionado após avaliação 
pelo responsável técnico da SESMA/PMB, sendo atestados, mediante avaliação técnica 

favorável; 
 
6.4. A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações mínimas 
constantes neste Termo de Referência Simplificado; 
 
6.5. Não serão aceitos produtos diferentes dos especificados neste TRS, fora dos prazos 
mínimos estipulados, em mau estado de conservação, de qualidade inferior, com a 
embalagem danificada ou com os lacres de segurança rompidos (quando houver); 

 
6.6. O item objeto deste TRS deverá ser novo e de primeiro uso e que esteja na linha de 
produção atual do fabricante, em perfeitas condições de uso e de consumo, nos termos da 
legislação vigente; 

 
6.7. Caso, durante o prazo de garantia, seja constatado quaisquer defeitos ou divergências 
nas características dos produtos, o CONTRATANTE, comunicará o fato, por escrito, ao 
Fornecedor CONTRATADO, sendo de até 24 (vinte e quatro) horas o prazo para 
correção dos defeitos e/ou troca dos produtos, contadas a partir da solicitação efetuada, 

sem qualquer ônus à Administração Pública;  
 
6.8. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade do CONTRATADO pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato; 
 
6.9. A ata de registro de preços terá a vigência de 3 (três meses), podendo ser prorrogada, 

observado os requisitos constantes na Lei 13.979/2020, Medida Provisória n° 951/2020 e 
Decreto Federal nº 7.892/2013; 
 
6.10. A contratação deverá seguir os seguintes parâmetros de Responsabilidade 
Socioambientais:  

 
6.10.1 Os critérios de sustentabilidade da demanda deverão estar alinhados a diretriz 

do art. 3 da Lei 8666/93, Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia 
Geral da União e normativos correlatos; 
 
6.10.2 DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: A empresa deverá apresentar material 

constituído e embalado com critérios socioambientais vigentes decorrentes da Lei 
6.938/81 e regulamentos, com os respectivos registros e comprovações oficiais 
(exemplo: Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, ANVISA 
ou Certificação enérgica quando necessário, de acordo com a legislação vigente para o 
objeto a ser adquirido), além de atentar para as exigências da Política de Resíduos 
Sólidos; 
 
6.10.3 DA SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL E CULTURAL: A aquisição 
atenderá as diretrizes da Lei 13.979/2020, além de atingir diretamente as necessidades 
sociais, haja vista ser o objetivo para imediato combate a pandemia ocasionada pelo 
coronavírus, bem como seguir alinhada aos padrões nacionais de aquisição para 
enfrentamento da calamidade. 

 
7. DO RECEBIMENTO 
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7.1. O recebimento e a aceitação dos produtos licitados dar-se-ão por comissão ou 
servidor responsável, sendo atestados, mediante termo circunstanciado, e serão recebidos:  

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

do item, com as especificações contidas no Termo de Referência Simplificado, 
mediante a emissão do termo de Recebimento Provisório; e, 
 
b) Definitivamente: no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, contados a partir 

da assinatura do termo de recebimento provisório e após a verificação de sua 
compatibilidade com as especificações do objeto desta licitação, mediante a emissão 
de Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes. 

 
8. RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO  

 
São responsabilidades do CONTRATADO: 

 
8.1. Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos no TRS, atendidos os 
requisitos e observadas às normas constantes neste instrumento; 
 
8.2. Colocar à disposição da SESMA/PMB, os meios necessários à comprovação da 
qualidade do item, permitindo a verificação das especificações em conformidade com o 
descrito no item 1;  

 
8.3. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, 
estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo;  
 
8.4. Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) produto(s), objeto do Chamamento Público, 
dentro dos padrões de certificação de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, 
conforme previsto na legislação em vigor; 
 
8.5. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos; 
 
8.6. Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pelo 
CONTRATANTE, sem prévia autorização;  

 
8.7. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela SESMA/PMB, ou pelo 
órgão participante, durante a vigência do contrato; 
 
8.8. Aceitar os acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 50% (cinquenta por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
9. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

 
São obrigações da SESMA/PMB:  
 
9.1. Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas 
obrigações dentro das condições estabelecidas;  
 
9.2. Rejeitar o objeto cuja especificação não atenda aos requisitos mínimos constantes no 
item 1 deste Termo de Referência Simplificado;  
 
9.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio de representante 
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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 dos produtos 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 de cada Órgão participante. 
 
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% 
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12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

Referência Simplificado, que não poderem ser resolvidas administrativamente, o foro da 
Capital do Estado do Pará, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Belém, 15 de Maio de 2020. 

 
 

 _______________________________ 
SANDRA WILMA CAMPOS SILVA 

Assessor técnico do DEUE 

 
 
 
 

_______________________________ 
CLÁUDIA MATOS 

Diretora do DEUE/SESMA 
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ANEXO I 

 

 
DECLARAÇÃO 

 
 

Ref.: (identificação da licitação) 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso 
V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

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

 

 

BELÉM, XXX DE XXX DE 2020. 

  

 

______________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

QUANTITATIVOS DIVIDIDOS POR ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND 
QNT. 

SESMA 
QNT. 
IASB 

QNT. 
TOTAL 

01 

 

OXÍMETRO DE PULSO PARA 

DEDO 

Oxímetro de dedo de alta 

precisão para monitorização da 

porcentagem de saturação de 

oxigênio no sangue (SpO2) e dos 

batimentos cardíacos por minuto, 

altamente preciso nas leituras. 

Ter Visor em LED de alto 

contraste, facilitando a 

visualização dos resultados 

Informar Saturação (SpO2) e 

Frequência Cardíaca 

Acompanha: 

- 01 Oxímetro de Dedo Sem 

Curva Plestimográfica; 

- 01 Capa protetora em Silicone; 

- 01 Cordão de Transporte; 

- 01 02 Pilhas Alcalinas AAA 

- 01 Manual de Instruções. 

Registro ANVISA e INMETRO 

 

UND 200 10 210 
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DESPACHO 
 

Considerando a necessidade de aquisição de Oxímetros para a rede de Urgência 
e Emergência do Município; 

 
Considerando o teor do artigo 3º do Decreto Municipal nº. 75.004/2013, o qual 

determina ao Ordenador de Despesas da Administração Pública Direta e Indireta a autorização 
para instauração de processo licitatório, bem como aprovação de editais de licitação e seus 
anexos; 

 
Considerando o teor do artigo 4º, caput e §3º do Decreto Municipal nº. 

75.004/2013, o qual determina que, até que os órgãos e entidades municipais se ajustem às 
regras legais estipuladas pelo próprio Decreto Municipal, os procedimentos licitatórios, para 
atendimento de suas necessidades, poderão ser realizados pela Comissão Permanente de 
Licitação da SEGEP; 

 
Considerando a Lei nº. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre sobre 

as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

 
 
APROVO O NOVO TERMO DE REFERÊNCIA e AUTORIZO A DEFLAGRAÇÃO 

DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, na forma do artigo 4º, §4º, da Lei nº. 
13.979/2020. 

 
Encaminhem-se os autos à CGL/SEGEP para providências. 
  
Belém, 19 de maio de 2020. 

 
 
 
 

Sérgio de Amorim Figueiredo 
Secretário Municipal de Saúde 
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8/13/2020

S.R.P. P.E.Nº 
05/2019 

UASG 160131

S.R.P. P.E.Nº 
05/2019 

UASG 158353

S.R.P. P.E.Nº 
8/2019 UASG 

160019

S.R.P. P.E.Nº 
10/2019 

UASG 160198

DOCTORMED 
EQUIPAMEN

TOS E 
PRODUTOS 

HOSPITALAR
ES  EIRELI 

CNPJ: 
13.169.056/00

01-16

CIRURGICA 
SÃO FELIPE 
PRODUTOS 

PARA SAUDE 
EIRELI CNPJ: 
07.626.776/00

01-60

S M S 
MINERAÇÃO 

E AGRO 
NEGOCIO 

EIRELI CNPJ: 
26.214.701/00

01-17

JF FONSECA 
MARTINS 

LTDA - CNPJ: 
35.822.821/00

01-98

LOJAS 
AMERICANA
S S.A. - Cnpj: 
33.014.556/00

01-96

B2W 
COMPANHIA 

DIGITAL 
(shoptime) - 

CNPJ: 
00.776.574/00

07-41

APPLE 
COMPUTER 

BRASIL LTDA 
- MEDICAL 

EXPO CNPJ: 
00.623.904/00

03-35

1

Oxímetro de dedo de alta precisão para monitorização da
porcentagem de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e
dos batimentos cardíacos por minuto, altamente preciso nas
leituras.
Ter Visor em LED de alto contraste, facilitando a visualização
dos resultados
Informar Saturação (SpO2) e Frequência Cardíaca
Acompanha:
- 01 Oxímetro de Dedo Sem Curva Plestimográfica;
- 01 Capa protetora em Silicone;
- 01 Cordão de Transporte;
- 01 02 Pilhas Alcalinas AAA
- 01 Manual de Instruções.
Registro ANVISA e INMETRO

UND 210  R$      148.00  R$      244.88  R$      140.00  R$      129.00  R$      329.00 530.00R$      650.00R$      390.00R$      245.09R$      219.90R$      370.00R$      

ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO N° 11046/2020 - SESMA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID – 19

OBS: O PRESENTE MAPA CONTEM TODOS OS VALORES COLETADOS PARA
O ITEM E NÃO HÁ ANÁLISE DOS PREÇOS.

DANIEL SANTOS

EMPRESAS

ITEM FORMA DE APRESENTAÇÃO UND QTD

INTERNETBANCO DE PREÇOSPAINEL DE PREÇOS



8/13/2020

S.R.P. 
P.E.Nº 

05/2019 
UASG 
160131

S.R.P. 
P.E.Nº 

05/2019 
UASG 
158353

S.R.P. 
P.E.Nº 
8/2019 
UASG 
160019

S.R.P. 
P.E.Nº 

10/2019 
UASG 
160198

DOCTORMED 
EQUIPAMENT

OS E 
PRODUTOS 

HOSPITALARE
S  EIRELI 

CNPJ: 
13.169.056/000

1-16

CIRURGICA 
SÃO FELIPE 
PRODUTOS 

PARA SAUDE 
EIRELI CNPJ: 
07.626.776/000

1-60

S M S 
MINERAÇÃO E 

AGRO 
NEGOCIO 

EIRELI CNPJ: 
26.214.701/000

1-17

JF FONSECA 
MARTINS 

LTDA - CNPJ: 
35.822.821/000

1-98

LOJAS 
AMERICANAS 

S.A. - Cnpj: 
33.014.556/0001-

96

B2W 
COMPANHIA 

DIGITAL 
(shoptime) - 

CNPJ: 
00.776.574/0007-

41

APPLE 
COMPUTER 

BRASIL LTDA - 
MEDICAL 

EXPO CNPJ: 
00.623.904/000

3-35

1

Oxímetro de dedo de alta precisão para monitorização da
porcentagem de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e
dos batimentos cardíacos por minuto, altamente preciso nas
leituras.
Ter Visor em LED de alto contraste, facilitando a visualização
dos resultados
Informar Saturação (SpO2) e Frequência Cardíaca
Acompanha:
- 01 Oxímetro de Dedo Sem Curva Plestimográfica;
- 01 Capa protetora em Silicone;
- 01 Cordão de Transporte;
- 01 02 Pilhas Alcalinas AAA
- 01 Manual de Instruções.
Registro ANVISA e INMETRO

UND 210  R$   244.88  R$        329.00 390.00R$         245.09R$          370.00R$          R$          315.79  R$               66,315.90 

66,315.90R$    

ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL

 PREÇO MÉDIO 
POR ITEM  

 TOTAL PREÇO 
MÉDIO POR ITEM 

TOTAL GLOBAL >>>

OBS: O MAPA FOI ELABORADO CONFORME ESTABELECE A INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº5/2014 -SLTI/MPOG E SUAS ALTERAÇÕES. OS PREÇOS FORAM ANALISADOS PARA
COMPOSIÇÃO DO PREÇO MÉDIO E OS ESPAÇOS DEMARCADO AO LONGO DO MAPA
TIVERAM SEUS VALORES DESCONSIDERADOS, UMA VEZ QUE APRESENTAVAM-SE
EXCESSIVAMENTE ELEVADOS OU INEXEQUÍVEIS, CONSIDERANDO OS DEMAIS
PREÇOS COLETADOS. RESSALTAMOS QUE TODAS AS PROPOSTAS, BEM COMO AS
PESQUISAS DE INTERNET, ENCONTRAM-SE ANEXADAS NA INTEGRA NOS AUTOS

DANIEL SANTOS

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO N° 11046/2020 - SESMA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID – 19

ITEM FORMA DE APRESENTAÇÃO UND QTD

PAINEL DE PREÇOS BANCO DE PREÇOS EMPRESAS INTERNET



8/13/2020

VALOR UND VALOR TOTAL VALOR UND VALOR TOTAL VALOR UND VALOR TOTAL VALOR UND VALOR TOTAL

1

Oxímetro de dedo de alta precisão para monitorização da
porcentagem de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e
dos batimentos cardíacos por minuto, altamente preciso nas
leituras.
Ter Visor em LED de alto contraste, facilitando a visualização
dos resultados
Informar Saturação (SpO2) e Frequência Cardíaca
Acompanha:
- 01 Oxímetro de Dedo Sem Curva Plestimográfica;
- 01 Capa protetora em Silicone;
- 01 Cordão de Transporte;
- 01 02 Pilhas Alcalinas AAA
- 01 Manual de Instruções.
Registro ANVISA e INMETRO

UND 210  R$     329.00  R$  69,090.00 530.00R$      R$   111,300.00 650.00R$     136,500.00R$    390.00R$     81,900.00R$   

ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL

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

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO N° 11046/2020 - SESMA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA 
CORONAVIRUS COVID – 19

DANIEL SANTOS

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E 
PRODUTOS HOSPITALARES  

EIRELI CNPJ: 13.169.056/0001-16

CIRURGICA SÃO FELIPE 
PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 

CNPJ: 07.626.776/0001-60

S M S MINERAÇÃO E AGRO 
NEGOCIO EIRELI CNPJ: 

26.214.701/0001-17 JF FONSECA MARTINS LTDA - 
CNPJ: 35.822.821/0001-98

EMPRESAS

QTDITEM FORMA DE APRESENTAÇÃO UND



20/05/2020

S.R.P. P.E.Nº 

05/2019 UASG 

160131

S.R.P. P.E.Nº 

05/2019 UASG 

158353

S.R.P. P.E.Nº 

8/2019 UASG 

160019

S.R.P. P.E.Nº 

10/2019 UASG 

160198

DOCTORMED 

EQUIPAMENT

OS E 

PRODUTOS 

HOSPITALAR

ES  EIRELI 

CNPJ: 

13.169.056/00

01-16

CIRURGICA 

SÃO FELIPE 

PRODUTOS 

PARA SAUDE 

EIRELI CNPJ: 

07.626.776/00

01-60

S M S 

MINERAÇÃO 

E AGRO 

NEGOCIO 

EIRELI CNPJ: 

26.214.701/00

01-17

JF FONSECA 

MARTINS 

LTDA - CNPJ: 

35.822.821/00

01-98

LOJAS 

AMERICANAS 

S.A. - Cnpj: 

33.014.556/00

01-96

B2W 

COMPANHIA 

DIGITAL 

(shoptime) - 

CNPJ: 

00.776.574/00

07-41

APPLE 

COMPUTER 

BRASIL LTDA 

- MEDICAL 

EXPO CNPJ: 

00.623.904/00

03-35

1

Oxímetro de dedo de alta precisão para monitorização da

porcentagem de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e

dos batimentos cardíacos por minuto, altamente preciso nas

leituras.

Ter Visor em LED de alto contraste, facilitando a visualização

dos resultados

Informar Saturação (SpO2) e Frequência Cardíaca

Acompanha:

- 01 Oxímetro de Dedo Sem Curva Plestimográfica;

- 01 Capa protetora em Silicone;

- 01 Cordão de Transporte;

- 01 02 Pilhas Alcalinas AAA

- 01 Manual de Instruções.

Registro ANVISA e INMETRO

UND 210  R$      148,00  R$      244,88  R$      140,00  R$      129,00  R$      329,00 530,00R$       650,00R$       390,00R$       245,09R$       219,90R$       370,00R$       

ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO N° 11046/2020 - SESMA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID – 19

OBS: O PRESENTE MAPA CONTEM TODOS OS VALORES COLETADOS PARA O

ITEM E NÃO HÁ ANÁLISE DOS PREÇOS.

DANIEL SANTOS

EMPRESAS

ITEM FORMA DE APRESENTAÇÃO UND QTD

INTERNETBANCO DE PREÇOSPAINEL DE PREÇOS



20/05/2020

S.R.P. 

P.E.Nº 

05/2019 

UASG 

160131

S.R.P. 

P.E.Nº 

05/2019 

UASG 

158353

S.R.P. 

P.E.Nº 

8/2019 

UASG 

160019

S.R.P. 

P.E.Nº 

10/2019 

UASG 

160198

DOCTORMED 

EQUIPAMENT

OS E 

PRODUTOS 

HOSPITALARE

S  EIRELI 

CNPJ: 

13.169.056/000

1-16

CIRURGICA 

SÃO FELIPE 

PRODUTOS 

PARA SAUDE 

EIRELI CNPJ: 

07.626.776/000

1-60

S M S 

MINERAÇÃO E 

AGRO 

NEGOCIO 

EIRELI CNPJ: 

26.214.701/000

1-17

JF FONSECA 

MARTINS 

LTDA - CNPJ: 

35.822.821/000

1-98

LOJAS 

AMERICANAS 

S.A. - Cnpj: 

33.014.556/0001-

96

B2W 

COMPANHIA 

DIGITAL 

(shoptime) - 

CNPJ: 

00.776.574/0007-

41

APPLE 

COMPUTER 

BRASIL LTDA - 

MEDICAL 

EXPO CNPJ: 

00.623.904/000

3-35

1

Oxímetro de dedo de alta precisão para monitorização da

porcentagem de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e dos

batimentos cardíacos por minuto, altamente preciso nas leituras.

Ter Visor em LED de alto contraste, facilitando a visualização

dos resultados

Informar Saturação (SpO2) e Frequência Cardíaca

Acompanha:

- 01 Oxímetro de Dedo Sem Curva Plestimográfica;

- 01 Capa protetora em Silicone;

- 01 Cordão de Transporte;

- 01 02 Pilhas Alcalinas AAA

- 01 Manual de Instruções.

Registro ANVISA e INMETRO

UND 210  R$   244,88  R$        329,00 390,00R$        245,09R$          370,00R$         R$          315,79  R$               66.315,90 

66.315,90R$     

ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL

 PREÇO MÉDIO 

POR ITEM  

 TOTAL PREÇO 

MÉDIO POR ITEM 

TOTAL GLOBAL >>>

OBS: O MAPA FOI ELABORADO CONFORME ESTABELECE A INSTRUÇÃO NORMATIVA

Nº5/2014 -SLTI/MPOG E SUAS ALTERAÇÕES. OS PREÇOS FORAM ANALISADOS PARA

COMPOSIÇÃO DO PREÇO MÉDIO E OS ESPAÇOS DEMARCADO AO LONGO DO MAPA

TIVERAM SEUS VALORES DESCONSIDERADOS, UMA VEZ QUE APRESENTAVAM-SE

EXCESSIVAMENTE ELEVADOS OU INEXEQUÍVEIS,  CONSIDERANDO OS DEMAIS PREÇOS 

COLETADOS. RESSALTAMOS QUE TODAS AS PROPOSTAS, BEM COMO AS PESQUISAS

DE INTERNET, ENCONTRAM-SE ANEXADAS NA INTEGRA NOS AUTOS

DANIEL SANTOS

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO N° 11046/2020 - SESMA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID – 19

ITEM FORMA DE APRESENTAÇÃO UND QTD

PAINEL DE PREÇOS BANCO DE PREÇOS EMPRESAS INTERNET



20/05/2020

VALOR UND VALOR TOTAL VALOR UND VALOR TOTAL VALOR UND VALOR TOTAL VALOR UND VALOR TOTAL

1

Oxímetro de dedo de alta precisão para monitorização da

porcentagem de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e

dos batimentos cardíacos por minuto, altamente preciso nas

leituras.

Ter Visor em LED de alto contraste, facilitando a visualização

dos resultados

Informar Saturação (SpO2) e Frequência Cardíaca

Acompanha:

- 01 Oxímetro de Dedo Sem Curva Plestimográfica;

- 01 Capa protetora em Silicone;

- 01 Cordão de Transporte;

- 01 02 Pilhas Alcalinas AAA

- 01 Manual de Instruções.

Registro ANVISA e INMETRO

UND 210  R$      329,00  R$   69.090,00 530,00R$       R$    111.300,00 650,00R$      136.500,00R$    390,00R$      81.900,00R$    

ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL

OBS: O PRESENTE MAPA CONTÉM O TOTAL POR EMPRESA E DESTAQUE DO MENOR

PREÇO.

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO N° 11046/2020 - SESMA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CORONAVIRUS 

COVID – 19

DANIEL SANTOS

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E 

PRODUTOS HOSPITALARES  

EIRELI CNPJ: 13.169.056/0001-16

CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS 

PARA SAUDE EIRELI CNPJ: 

07.626.776/0001-60

S M S MINERAÇÃO E AGRO 

NEGOCIO EIRELI CNPJ: 

26.214.701/0001-17
JF FONSECA MARTINS LTDA - 

CNPJ: 35.822.821/0001-98

EMPRESAS

QTDITEM FORMA DE APRESENTAÇÃO UND



 

FOLHA DE INSTRUÇÃO 

PROTOCOLO            
N° 11046/2020 

SESMA 

FOLHA N° 

 

 

À Diretoria de Análises e Cotações/CGL 

Certificamos que recebemos orientação para realização da pesquisa mercadológica do 

processo em tela no dia 08/05/2020. 

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

público” (CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 17/2020 - SESMA, constante no site da 

Prefeitura), procedemos à pesquisa de mercado na internet, em Atas de Registro de 

Preços (na plataforma do Banco de Preços e do Painel de Preços) e junto às empresas. 

Dessa forma, entramos em contato com diversas empresas (conforme 

comprovantes em anexo), dentre as quais 04 (quatro) nos enviaram orçamento: 

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI; CIRURGICA 

SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI; JF FONSECA MARTINS LTDA e S M 

S MINERAÇÃO E AGRO NEGOCIO EIRELI. As demais até a presente data não se 

manifestaram. 

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

Cotações/CGL, elaboramos 03 (dois) mapas comparativos de preços, considerando 

termos apenas orçamentos de empresas, a saber: 

1. Mapa completo com análise de preços (exclusão do preço excessivamente 

elevado), conforme Instrução Normativa nº 5/2014 -SLTI/MPOG e suas 

alterações; 

2. Mapa com todos os preços coletados junto a fornecedores e marcação do 

menor valor apresentado para o serviço, e 

3. Mapa completo com todos os valores unitários coletados sem análise de 

preços; 



Informamos que todas as propostas, bem como a pesquisa em Atas e internet, 

encontram-se anexadas na integra nos autos. 

Informamos que já na fase de finalização da coleta de preços do presente 

processo, recebemos a demanda do Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores 

Públicos do Munícipio de Belém – IASB para o mesmo objeto, através do GDOC nº 

094/2020 – SEGEP; a saber 10 unidades de oxímetros. 

Dessa forma, fomos orientados pelas chefias desta CGL a apenas acrescentar as 

10 unidades a esta pesquisa de mercado, uma vez que, por trata-se do mesmo item 

(com apenas 10 unidades a mais) para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, 

ambas as demandas poderiam ser unificadas em um único processo, adequando 

somente o Termo de Referência, propostas e mapa comparativo de preços contendo o 

quantitativo total das duas demandas.  

Nesse sentido, entramos em contato as empresas que haviam nos enviado 

proposta para saber se as mesmas teriam condições de fornecer 10 oxímetros a mais e 

reformular suas respectivas propostas. 

Sem mais, após adequação do Termo de Referência, das propostas e do mapa 

comparativo de preços, bem como após análise da Gerência de Cotação/CGL e dessa 

diretoria, encaminhamos os autos para conhecimento e providências que julgarem 

necessárias. 

Belém, 15 de Maio de 2020. 

Atenciosamente, 

 

Daniel Santos 

Assessor Superior 

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 11046/2020                                                                                                    

 

Informo que, no dia 08/05/2020 fora solicitado que este servidor entrasse em contato com 

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

.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE, EM DECORRÊNCIA 

DA PANDEMIA CORONAVÍRUS – OXIMETRO. 

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. CRISTAL FARMA licitacoes1@cristafarma.com.br 

2. PREMINUM HOSPITALAR licitacao@preminumhosp.com.br 

3. ALIANÇA DISTRIBUIDORA licitacaoalianca6@gmail.com 

4. DOCTOR MED EQUIPAMENTOS doctormedgo@gmail.com 

5. CIENTIFICA HOSPITALAR licitacao02@cientificohospitalar.com.br 

6. AFX adrianofxo@gmail.com 

7. F C CARDOSO claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br 

8. SMS smslogistica@gmail.com 

9. BRASIL TEAMS thais@brasilteams.com 

10. ELO COMERCIO elocomercio.adm@outlook.com 

11. CIRURGICA SÃO FELIPE licitacao3@cirurgicasaofelipe.com.br 

12. MEDCOM comercial@medcomcrs.com.br 

13. AVANTE BRASIL sac.farma@gmail.com 

14. MAFISIOTERAPIA adm@smafisioterapia.com.br 

15. TECNOVENT licitacoes@tecnoventhc.com.br 

16. SÃO BERNARDO licitacao@ispsaude.com.br 

17. PROMEDI licitacaopromedi@gmail.com 

  

 

Das empresas listada, somente 04 nos enviou orçamento; a saber: DOCTOR MED 

MEDICAMENTOS, SMS LOGISTICA, ELO COMÉRCIO e CIRURGICA SÃO FELIPE 



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

contato com as empresas. 

Belém/PA, 15 de Maio de 2020. 

 

_________________________________________ 

MARCUS VINICIUS 
ASSESSOR SUPERIOR 

CGL/SEGEP/PMB 

 

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

 

mailto:oficiosegep@gmail.com


ANEXOS DA 
PESQUISA DE 

MERCADO 
 



 

SEGEP 
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL 

DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

 
PROCESSO Nº 11046/2020 - SESMA 

 
          Solicitamos com a maior brevidade possível, proposta de preço para AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA 

CORONAVIRUS COVID – 19, conforme demonstrativo de planilha abaixo, objetivando atender as 
necessidades desta Administração Municipal de Belém/PA. 

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 60 (sessenta) dias. 

5 INFORMAR SE ACEITA PAGAMENTO POR EMPENHO. 

6 INFORMAR A MARCA DOS PRODUTOS 

7 INFORMAR A QUANTIDADE EM ESTOQUE  

8 INFORMAR PRAZO PARA ENTREGA 

  
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QNT PREÇO 
UNITARIO 

PREÇO 
TOTAL 

01 

 

Oxímetro de dedo de alta precisão para 

monitorização da porcentagem de saturação de 

oxigênio no sangue (SpO2) e dos batimentos 

cardíacos por minuto, altamente preciso nas 

leituras. 

Ter Visor em LED de alto contraste, facilitando 

a visualização dos resultados 

Informar Saturação (SpO2) e Frequência 

Cardíaca 

Acompanha: 

- 01 Oxímetro de Dedo Sem Curva 

Plestimográfica; 

- 01 Capa protetora em Silicone; 

- 01 Cordão de Transporte; 

- 01 02 Pilhas Alcalinas AAA 

- 01 Manual de Instruções. 

Registro ANVISA e INMETRO 

 

UND 200 

  

 
As propostas devem ser encaminhadas em formato digital para o endereço eletrônico: 
covidpmb2020@gmail.com. 

 

Belém, 08 de Maio de 2020. 

Atenciosamente, 

 

 

DANIEL SANTOS / MARCUS VINÍCIUS 

ASSESSORES SUPERIORES  



 

SEGEP 
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL 

DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

 
CGL/SEGEP/PMB 

(91) 99809-8588 

 

 



15/05/2020 Gmail - Aquisição de Equipamentos para Reestruturação da rede, em Decorrência da Pandemia - COVID-19

https://mail.google.com/mail/u/3?ik=7567463670&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar2859384875467446049&simpl=msg-a%3Ar20459… 1/3

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Aquisição de Equipamentos para Reestruturação da rede, em Decorrência da
Pandemia - COVID-19
10 mensagens

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 18:17
Para: claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br

Claudia, boa noite!

 Solicito  com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente,

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

PEDIDO PROC 11046 OXIMETRO.doc
88K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 18:19
Para: licitacoes1@cristalfarma.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 18:17
Subject: Aquisição de Equipamentos para Reestruturação da rede, em Decorrência da Pandemia - COVID-19
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

Iran, boa noite!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PROC 11046 OXIMETRO.doc
88K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 18:20
Para: PREMIUM <licitacao@premiumhosp.com.br>

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 18:17
Subject: Aquisição de Equipamentos para Reestruturação da rede, em Decorrência da Pandemia - COVID-19
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

Rafaela, boa noite!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PROC 11046 OXIMETRO.doc
88K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 18:22
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Para: licitacaoalianca6@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 18:17
Subject: Aquisição de Equipamentos para Reestruturação da rede, em Decorrência da Pandemia - COVID-19
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

Julliely, boa noite!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PROC 11046 OXIMETRO.doc
88K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 18:23
Para: Doctor Med <doctormedgo@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 18:17
Subject: Aquisição de Equipamentos para Reestruturação da rede, em Decorrência da Pandemia - COVID-19
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

Elias, boa noite!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PROC 11046 OXIMETRO.doc
88K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 18:24
Para: Ariana | CIENTIFICA HOSPITALAR <licitacao02@cientificahospitalar.com.br>

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 18:17
Subject: Aquisição de Equipamentos para Reestruturação da rede, em Decorrência da Pandemia - COVID-19
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

Ariana, boa noite!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PROC 11046 OXIMETRO.doc
88K

Doctor Med <doctormedgo@gmail.com> 8 de maio de 2020 19:56
Para: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Vai julgar este final de semana ou pode ser na segunda feira? Este oxímetro de pulso é o portátil.
Porém pelo que percebi pede sensores adulto, infantil e neo nato. Portanto, não servirá os oxímetros de
dedo. Estou certo?

Enviado do Outlook Mobile
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From: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Sent: Friday, May 8, 2020 6:23:06 PM
To: Doctor Med <doctormedgo@gmail.com>
Subject: Fwd: Aquisição de Equipamentos para Reestruturação da rede, em Decorrência da Pandemia - COVID-19
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 9 de maio de 2020 10:46
Para: gec.cotacao6@gmail.com

Daniel, veja o questionamento desta empresa com relação ao pedido do Oximetro de Pulso.

Abraços

Marcus
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Doctor Med <doctormedgo@gmail.com> 11 de maio de 2020 15:35
Para: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

PREZADOS GOSTARIA MUITO DE APRESENTAR PROPOSTA PARA ESTE ÍTEM. MÁS, INFELIZMENTE NÃO
ESTOU ENCONTRANDO NO MERCADO EQUIPAMENTO QUE ATENDA A ESTA ESPECIFICAÇÃO.
" BATERIA COM AUTONOMIA DE 4 HORAS, CARREGADOR COM BATERIA RESERVA"
[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 
DOCTORMED EQUIPAMENTOS 
ELIAS GOMES
TEL. FIXO: (61)3083-0776
WHATSAPP: (61)98211-4871 (empresa)
98236-8500 (pessoal)
CNPJ: 13.169.056/0001-16

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 11 de maio de 2020 16:40
Para: gec.cotacao6@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

mailto:covidpmb2020@gmail.com
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Aquisição de Equipamentos para restruturação da Rede, em Decorrência da
Pandemia Coronavirus COVIS - 19
34 mensagens

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 11 de maio de 2020 18:13
Para: claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br

Boa noite!

Solicito com maior urgência de orçamento do equipamento em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente,

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

PEDIDO DE ORÇAMENTO 11046 OXIMETRO.doc
88K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 11 de maio de 2020 18:16
Para: licitacoes1@cristalfarma.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 18:13
Subject: Aquisição de Equipamentos para restruturação da Rede, em Decorrência da Pandemia Coronavirus COVIS
- 19
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

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

PEDIDO DE ORÇAMENTO 11046 OXIMETRO.doc
88K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 11 de maio de 2020 18:17
Para: PREMIUM <licitacao@premiumhosp.com.br>

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 18:13
Subject: Aquisição de Equipamentos para restruturação da Rede, em Decorrência da Pandemia Coronavirus COVIS
- 19
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

Boa noite, Rafaela!
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 11 de maio de 2020 18:19
Para: licitacaoalianca6@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 18:13
Subject: Aquisição de Equipamentos para restruturação da Rede, em Decorrência da Pandemia Coronavirus COVIS
- 19
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

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

PEDIDO DE ORÇAMENTO 11046 OXIMETRO.doc
88K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 11 de maio de 2020 18:20
Para: Doctor Med <doctormedgo@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 18:13
Subject: Aquisição de Equipamentos para restruturação da Rede, em Decorrência da Pandemia Coronavirus COVIS
- 19
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

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

PEDIDO DE ORÇAMENTO 11046 OXIMETRO.doc
88K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 11 de maio de 2020 18:23
Para: Ariana | CIENTIFICA HOSPITALAR <licitacao02@cientificahospitalar.com.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAMENTO 11046 OXIMETRO.doc
88K

licitacoes1@cristalfarma.com.br <licitacoes1@cristalfarma.com.br> 12 de maio de 2020 14:46
Para: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Boa tarde, Infelizmente no momento não estamos trabalhando com os produtos
cotados, agradecemos o contato e esperamos poder atendê-los em outras
oportunidades.

 

 

Atenciosamente,
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Iran Magno

Setor de Licitações

((91) 3255-5616 /3438/1279

(91) 98759 4724

iran.compras

*licitacoes1@cristalfarma.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 12 de maio de 2020 14:53
Para: DANIEL SANTOS <gec.cotacao6@gmail.com>

Segue negativo processo n° 11046/2020

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 18:13
Subject: Aquisição de Equipamentos para restruturação da Rede, em Decorrência da Pandemia Coronavirus COVIS
- 19
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAMENTO 11046 OXIMETRO.doc
88K

PREMIUM <licitacao@premiumhosp.com.br> 12 de maio de 2020 16:10
Para: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Boa tarde!

Previsão para esse material ,somente para julho

 

Obrigada

Atenciosamente,

Rafaella Stival

Departamento de Licitação

Fone: 62 3088-7600/62 99631-2489

[Texto das mensagens anteriores oculto]

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 12 de maio de 2020 16:13
Para: Adriano Ferreira <adrianofxo@gmail.com>
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---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 18:13
Subject: Aquisição de Equipamentos para restruturação da Rede, em Decorrência da Pandemia Coronavirus COVIS
- 19
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

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

PEDIDO DE ORÇAMENTO 11046 OXIMETRO.doc
88K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 12 de maio de 2020 16:15
Para: DANIEL SANTOS <gec.cotacao6@gmail.com>

Segue proposta negativa, processo n° 11046
Abraçoes
[Texto das mensagens anteriores oculto]

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 12 de maio de 2020 16:45
Para: aum filho gonçalves <smslogistica@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 18:13
Subject: Aquisição de Equipamentos para restruturação da Rede, em Decorrência da Pandemia Coronavirus COVIS
- 19
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

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

PEDIDO DE ORÇAMENTO 11046 OXIMETRO.doc
88K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 13 de maio de 2020 08:13
Para: waldirmonteirojr@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 18:13
Subject: Aquisição de Equipamentos para restruturação da Rede, em Decorrência da Pandemia Coronavirus COVIS
- 19
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

Bom dia!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAMENTO 11046 OXIMETRO.doc
88K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 13 de maio de 2020 14:33
Para: thais@brasilteams.com.br

mailto:covidpmb2020@gmail.com
mailto:claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br
https://mail.google.com/mail/u/3?ui=2&ik=7567463670&view=att&th=1720a4e51be6bced&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ka2zekut0&safe=1&zw
mailto:covidpmb2020@gmail.com
mailto:claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br
https://mail.google.com/mail/u/3?ui=2&ik=7567463670&view=att&th=1720a6b94ef0c4ce&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ka2zekut0&safe=1&zw
mailto:covidpmb2020@gmail.com
mailto:claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br
https://mail.google.com/mail/u/3?ui=2&ik=7567463670&view=att&th=1720dbd7c9f3eea0&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ka2zekut0&safe=1&zw


15/05/2020 Gmail - Aquisição de Equipamentos para restruturação da Rede, em Decorrência da Pandemia Coronavirus COVIS - 19

https://mail.google.com/mail/u/3?ik=7567463670&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-7196794909088294513&simpl=msg-a%3Ar-700… 5/13

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 18:13
Subject: Aquisição de Equipamentos para restruturação da Rede, em Decorrência da Pandemia Coronavirus COVIS
- 19
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

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

PEDIDO DE ORÇAMENTO 11046 OXIMETRO.doc
88K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 13 de maio de 2020 15:11
Para: thais@brasilteams.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 18:13
Subject: Aquisição de Equipamentos para restruturação da Rede, em Decorrência da Pandemia Coronavirus COVIS
- 19
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

Boa tarde, Thais!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAMENTO 11046 OXIMETRO.doc
88K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 13 de maio de 2020 15:16
Para: thais@brasilteams.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 18:13
Subject: Aquisição de Equipamentos para restruturação da Rede, em Decorrência da Pandemia Coronavirus COVIS
- 19
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAMENTO 11046 OXIMETRO.doc
88K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 13 de maio de 2020 15:17
Para: thaiss_cado@hotmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAMENTO 11046 OXIMETRO.doc
88K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 13 de maio de 2020 20:12
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Para: elocomercio.adm@outlook.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 18:13
Subject: Aquisição de Equipamentos para restruturação da Rede, em Decorrência da Pandemia Coronavirus COVIS
- 19
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

Boa noite, João Marcelo!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAMENTO 11046 OXIMETRO.doc
88K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 14 de maio de 2020 08:14
Para: faturamento@cirurgicasaofelipe.com.br

Bom dia!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAMENTO 11046 OXIMETRO.doc
88K

Junior - Cirurgica São Felipe <junior@cirurgicasaofelipe.com.br> 14 de maio de 2020 09:14
Para: covidpmb2020@gmail.com
Cc: Faturamento - Cirurgica São Felipe <faturamento@cirurgicasaofelipe.com.br>

Prezados bom dia!

 

Em anexo segue proposta para aquisição de Oxímetros.

 

Dúvidas estamos a disposição.

 

Att
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De: Faturamento - Cirurgica São Felipe <faturamento@cirurgicasaofelipe.com.br> 
Enviada em: quinta-feira, 14 de maio de 2020 08:30
Para: 'Junior - Cirurgica São Felipe' <junior@cirurgicasaofelipe.com.br>
Assunto: ENC: Aquisição de Equipamentos para restruturação da Rede, em Decorrência da Pandemia Coronavirus
COVIS - 19

 

 

 

Bom dia Junior, segue!

 

 

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PROPOSTA PM DE BELEM.pdf
315K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 14 de maio de 2020 09:24
Para: DANIEL SANTOS <gec.cotacao6@gmail.com>

Bom dia!

Segue proposta processo n° 11046/2020 - Oximetro
Abraços

Marcus
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PROPOSTA PM DE BELEM.pdf
315K

Elo Comércio e Serviços <elocomercio.adm@outlook.com> 14 de maio de 2020 12:22
Para: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Prezado Marcus Vinícius,

Em atenção Pedido de Orçamento 11046/2020, segue em anexo, proposta para fornecimento
emergencial de equipamentos para reestruturação da rede, em decorrência da pandemia do
COVID - 19.

Por gentileza, solicito confirmação de recebimento.

Atenciosamente,

Elo Comércio e Serviços Ltda.

mailto:faturamento@cirurgicasaofelipe.com.br
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De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 13 de maio de 2020 20:12
Para: elocomercio.adm@outlook.com <elocomercio.adm@outlook.com>
Assunto: Fwd: Aquisição de Equipamentos para restruturação da Rede, em Decorrência da Pandemia Coronavirus
COVIS - 19
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

COTAÇÃO - PEDIDO DE ORÇAMENTO 11046 - OXÍMETRO - SEGEP.pdf
290K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 14 de maio de 2020 12:27
Para: DANIEL SANTOS <gec.cotacao6@gmail.com>

Segue proposta processo n° 11046/2020 - Oximetro
Abraços
[Texto das mensagens anteriores oculto]

COTAÇÃO - PEDIDO DE ORÇAMENTO 11046 - OXÍMETRO - SEGEP.pdf
290K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 15 de maio de 2020 10:05
Para: comercial@medcomcrs.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 18:13
Subject: Aquisição de Equipamentos para restruturação da Rede, em Decorrência da Pandemia Coronavirus COVIS
- 19
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

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

PEDIDO DE ORÇAMENTO 11046 OXIMETRO.doc
88K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 15 de maio de 2020 12:02
Para: sac.farma@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 18:13
Subject: Aquisição de Equipamentos para restruturação da Rede, em Decorrência da Pandemia Coronavirus COVIS
- 19
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

Fernando, bom dia!
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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PEDIDO DE ORÇAMENTO 11046 OXIMETRO.doc
88K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 15 de maio de 2020 12:42
Para: adm@smafisioterapia.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 18:13
Subject: Aquisição de Equipamentos para restruturação da Rede, em Decorrência da Pandemia Coronavirus COVIS
- 19
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

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

PEDIDO DE ORÇAMENTO 11046 OXIMETRO.doc
88K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 15 de maio de 2020 12:44
Para: adm@smafisioterapia.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 18:13
Subject: Aquisição de Equipamentos para restruturação da Rede, em Decorrência da Pandemia Coronavirus COVIS
- 19
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

Boa tarde, Camila Alves!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAMENTO 11046 OXIMETRO.doc
88K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 15 de maio de 2020 12:48
Para: licitacoes@tecnoventhc.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 18:13
Subject: Aquisição de Equipamentos para restruturação da Rede, em Decorrência da Pandemia Coronavirus COVIS
- 19
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

Boa tarde!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAMENTO 11046 OXIMETRO.doc
88K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 15 de maio de 2020 12:51
Para: licitacaopromedi@gmail.com
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---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 18:13
Subject: Aquisição de Equipamentos para restruturação da Rede, em Decorrência da Pandemia Coronavirus COVIS
- 19
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

Boa tarde!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAMENTO 11046 OXIMETRO.doc
88K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 15 de maio de 2020 12:52
Para: licitacao@ispsaude.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: seg., 11 de mai. de 2020 às 18:13
Subject: Aquisição de Equipamentos para restruturação da Rede, em Decorrência da Pandemia Coronavirus COVIS
- 19
To: <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

Boa tarde!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAMENTO 11046 OXIMETRO.doc
88K

Promedi licitacao <licitacaopromedi@gmail.com> 15 de maio de 2020 13:40
Para: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Boa Tarde

Não dispomos

Att
Franciele

ATENCIOSAMENTE:
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

TELEFONE: 54 2106-1270 / 54 2106-8340 - 99669 7278 (Whats app)
CNPJ: 27.806.274/0001-29 IE: 039/0176249

ENDEREÇO: AV CALDAS JUNIOR Nº. 456, BAIRRO TRÊS VENDAS
ERECHIM/RS - CEP: 99713-190

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Junior - Cirurgica São Felipe <junior@cirurgicasaofelipe.com.br> 15 de maio de 2020 17:25
Para: covidpmb2020@gmail.com

Boa tarde!

 

Segue cotação dos oxímetros atualizada

mailto:covidpmb2020@gmail.com
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Att

 

 

De: Junior - Cirurgica São Felipe <junior@cirurgicasaofelipe.com.br> 
Enviada em: quinta-feira, 14 de maio de 2020 09:14
Para: 'covidpmb2020@gmail.com' <covidpmb2020@gmail.com>
Cc: 'Faturamento - Cirurgica São Felipe' <faturamento@cirurgicasaofelipe.com.br>
Assunto: ENC: Aquisição de Equipamentos para restruturação da Rede, em Decorrência da Pandemia Coronavirus
COVIS - 19

 

Prezados bom dia!

 

Em anexo segue proposta para aquisição de Oxímetros.

 

Dúvidas estamos a disposição.

 

Att

 

 

De: Faturamento - Cirurgica São Felipe <faturamento@cirurgicasaofelipe.com.br> 
Enviada em: quinta-feira, 14 de maio de 2020 08:30
Para: 'Junior - Cirurgica São Felipe' <junior@cirurgicasaofelipe.com.br>

mailto:junior@cirurgicasaofelipe.com.br
mailto:covidpmb2020@gmail.com
mailto:covidpmb2020@gmail.com
mailto:faturamento@cirurgicasaofelipe.com.br
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Assunto: ENC: Aquisição de Equipamentos para restruturação da Rede, em Decorrência da Pandemia Coronavirus
COVIS - 19

 

 

 

Bom dia Junior, segue!

 

 

Atenciosamente,

 

De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 
Enviada em: quinta-feira, 14 de maio de 2020 08:14
Para: faturamento@cirurgicasaofelipe.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

BRN3C2AF4B6B189_0000003680.pdf
262K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 15 de maio de 2020 17:28
Para: Junior - Cirurgica São Felipe <junior@cirurgicasaofelipe.com.br>

RECEBIDO, MUITO OBRIGADO!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Elo Comércio e Serviços <elocomercio.adm@outlook.com> 15 de maio de 2020 18:11
Para: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Prezado Marcus Vinícius,

Em atenção Pedido de Orçamento 11046/2020, segue em anexo, proposta para fornecimento
emergencial de equipamentos para reestruturação da rede (210 oxímetros), em decorrência da
pandemia do COVID - 19.

Por gentileza, solicito confirmação de recebimento.

Atenciosamente,

Elo Comércio e Serviços Ltda.

mailto:covidpmb2020@gmail.com
mailto:faturamento@cirurgicasaofelipe.com.br
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____________________________________________________________
_____________________________________

De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 13 de maio de 2020 20:12
Para: elocomercio.adm@outlook.com <elocomercio.adm@outlook.com>
Assunto: Fwd: Aquisição de Equipamentos para restruturação da Rede, em Decorrência da Pandemia Coronavirus
COVIS - 19
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

COTAÇÃO - PEDIDO DE ORÇAMENTO 11046 - OXÍMETRO - SEGEP - 15 MAI 20.pdf
268K
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

COTAÇÃO
1 mensagem

Doctor Med <doctormedgo@gmail.com> 15 de maio de 2020 16:58
Para: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

-- 
DOCTORMED EQUIPAMENTOS 
ELIAS GOMES
TEL. FIXO: (61)3083-0776
WHATSAPP: (61)98211-4871 (empresa)
98236-8500 (pessoal)
CNPJ: 13.169.056/0001-16

PROPOSTA OXÍMETRO.pdf
259K
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

PROPOSTA OXÍMETRO
2 mensagens

aum filho gonçalves <smslogistica@gmail.com> 13 de maio de 2020 19:08
Para: covidpmb2020@gmail.com

SEGEP

SEGUE PROPOSTA CONFORME SOLICITADO.

ATT

S M S DE MIRANDA
14.105.077/0001-30

S M S DE MIRANDA EPP
DIRETOR DE LOGÍSTICA

+55 91 98387.7687
+55 91 3352.4420
+55 91 99300 1981

Proposta Oximetro SEGEP.pdf
587K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 13 de maio de 2020 19:27
Para: DANIEL SANTOS <gec.cotacao6@gmail.com>

Segue proposta do Processo n° 11046/2020
Abraços
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Proposta Oximetro SEGEP.pdf
587K
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

PROPOSTA OXÍMETRO
1 mensagem

s m s mineracao mineracao <smsmineracao@gmail.com> 15 de maio de 2020 17:50
Para: covidpmb2020@gmail.com

À
SEGEP

SEGUE PROPOSTA OXÍMETRO.

ATT

S M S MINERAÇÃO E AGRO NEGÓCIO
26.214.701/0001-17

PROPOSTA SEGEP OXÍMETRO.pdf
485K
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Relatório gerado dia: 12/05/2020 às 16:41
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

RESULTADO 3
DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2019
Número do Item: 00013
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico visando a futura aquisição de material permanente para a
Formação Sanitária do 17° Regimento de Cavalaria Mecanizado.
Quantidade Ofertada: 5
Valor Proposto Unitário: R$310,00
Valor Unitário do Item: R$ 148,00
Código do CATMAT: 441983
Descrição do Item: OXÍMETRO, TIPO:DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1:0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO
1:CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1:CERCA 24 H, ALIMENTAÇÃO:PILHA, ACESSÓRIOS:C/ SENSOR
Descrição Complementar: OXÍMETRO, TIPO DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1 0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO
PULSO 1 CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1 CERCA 24 H, ALIMENTAÇÃO PILHA, ACESSÓRIOS C/
SENSOR
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: DRIVE
Data do Resultado: 04/11/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA
CNPJ/CPF: 30856536000174
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160131 - MEX-17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



Relatório gerado dia: 12/05/2020 às 16:41
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

RESULTADO 4
DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2019
Número do Item: 00104
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo (medicamentos, instrumentos, reagentes...)
para utilização no Departamento de Saúde do IFPI - Campus Teresina Central.
Quantidade Ofertada: 3
Valor Proposto Unitário: R$246,75
Valor Unitário do Item: R$ 244,88
Código do CATMAT: 441983
Descrição do Item: OXÍMETRO, TIPO:DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1:0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO
1:CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1:CERCA 24 H, ALIMENTAÇÃO:PILHA, ACESSÓRIOS:C/ SENSOR
Descrição Complementar: OXÍMETRO, TIPO DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1 0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO
PULSO 1 CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1 CERCA 24 H, ALIMENTAÇÃO PILHA, ACESSÓRIOS C/
SENSOR
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: CAREPRO
Data do Resultado: 08/11/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FARMA TOP MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF: 14080830000180
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158353 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DO PIAUÍ
Órgão: INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUí
Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



Média dos Preços Obtidos: R$ 134,50

Item 1: Oxímetro de dedo de alta precisão para monitorização da porcentagem de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e dos batimentos
cardíacos por minuto, altamente preciso nas leituras.

R$ 134,50

Relatór io gerado no dia 12/05/2020 16:34:26  ( IP:  187.180.119.188)

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

Relatório de Cotação: PROCESSO 11046/2020 SESMA - AQUISIÇÃO OXÍMETRO

Pesquisa realizada entre 12/05/2020 16:30:41 e 12/05/2020 16:31:45

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

1) Oxímetro de dedo de alta precisão para monitorização da porcentagem de saturação de oxigênio no sangu
e (SpO2) e dos batimentos cardíacos por minuto, altamente preciso nas leituras.

2 1 Unidade 134,50 R$
134,50

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da
Amazônia | 12ª Região Militar | Hospital de Guarnição de Tabatinga

NºPregão:82019
UASG:160019

12/11/2019 R$ 140,00

2 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do
Nordeste | 7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército | 7ºDepósito de
Suprimento

NºPregão:102019
UASG:160198

22/10/2019 R$ 129,00

Valor Unitário R $
134,50

Valor Global: R $
134,50

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Ter Visor em LED de alto contraste, facilitando a visualização dos resultados Informar Saturação (SpO2) e Frequência Cardíaca A
companha: - 01 Oxímetro de Dedo Sem Curva Plestimográfica; - 01 Capa protetora em Silicone; - 01 Cordão de Transporte; - 01 
02 Pilhas Alcalinas AAA - 01 Manual de Instruções. Registro ANVISA e INMETRO

Valor do item em relação ao total

1) Oxímetro de...

100%

Quantidade de preços por itemQuantidade de preços por item

Item 1
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

1 / 2 



Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 140,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
12ª Região Militar 
Hospital de Guarnição de Tabatinga

Objeto: Aquisição de material permanente (equipamentos médico-hospitalares, de
laboratório e odontológicos) para atender as necessidades do Hospital de
Guarnição de Tabatinga..

Descrição: OXÍMETRO - OXÍMETRO, TIPO DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1 0 A
100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA
SISTEMA 1 CERCA 24 H, ALIMENTAÇÃO PILHA, ACESSÓRIOS C/ SENSOR

CatMat: 441983 - OXÍMETRO, TIPO DEDO FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1 0 A 100%
FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1 CERCA DE 20 A 250 BPM AUTONOMIA SISTEMA 1
CERCA 24 H ALIMENTAÇÃO PILHA ACESSÓRIOS C/ SENSOR

Data: 12/11/2019 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:82019 / UASG:160019

Lote/Item: /38

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/11/2019 16:10

Homologação: 28/11/2019 13:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

U F : AM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

74.663.972/0001-00
* VENCEDOR *

RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA.-EPP R$ 140,00

Marca: JG MORIYA                                            
Fabricante:  JG MORIYA                                            
Modelo :  MD300C2 
Descrição:  OXÍMETRO DE DEDO(DIGITAL). Oxímetro digital portátil, alimentação de pilha, tipo de medição: clip de dedo. Mede a saturação periférica de oxigêni
o (SPO2) e a frequência cardíaca (BPM). Características adicionais: mostrador numérico para saturação/pulso, mostrador de LED com no mínimo 3 Cores. ANVI
SA:10346590060                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R CONSELHEIRO SARAIVA, 674 Patricia Ap. Cambraia (11) 6978-3344 fiscal@contarpe.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 129,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Nordeste 
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército 
7ºDepósito de Suprimento

Objeto: Eventual aquisição de material de consumo e permanente para atender as
necessidades da seção de saúde do 7º D Sup..

Descrição: OXÍMETRO - OXÍMETRO, TIPO DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1 0 A
100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA
SISTEMA 1 CERCA 24 H, ALIMENTAÇÃO PILHA

CatMat: 441981 - OXÍMETRO, TIPO DEDO FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1 0 A 100%
FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1 CERCA DE 20 A 250 BPM AUTONOMIA SISTEMA 1
CERCA 24 H ALIMENTAÇÃO PILHA

Data: 22/10/2019 09:39

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:102019 / UASG:160198

Lote/Item: /22

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/11/2019 12:21

Homologação: 04/12/2019 09:55

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

U F : PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.986.035/0001-90
* VENCEDOR *

CAMILA ALVES SAMPAIO FALCAO DA SILVA LTDA - EPP R$ 129,00

Marca: Montserrat                                            
Fabricante:  mon serrat                                            
Modelo :  portatil 
Descrição:  OXÍMETRO, TIPO DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1 0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1 CER
CA 24 H, ALIMENTAÇÃO PILHA                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AV ANITA GARIBALDI, 1051 LUCIA (71) 3247-9161 adm@smafisioterapia.com.br

2 / 2 

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=160019&uasg=160019&numprp=82019&Seq=1
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=160198&uasg=160198&numprp=102019&Seq=1




 

 

Travessa Apinagés, nº 427, Sala 03, CEP: 66.025-002 - Batista Campos – Belém – Pará. CNPJ nº 35.822.821/0001-98. 
Telefones (91) 99202-8022 / (91) 99811-5455. E-mail: elocomercio.adm@outlook.com  

 
À 
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL, DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEGEP 
SR. MARCUS VINÍCIUS / DANIEL SANTOS 
CGL/SEGEP/PMB 
REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 11046/2020 - FUNPAPA 
 
 
 
 
 
  Prezado Senhor, 
   
  Honrado em cumprimentá-lo, em atenção ao Pedido de Orçamento 
11046, cumpre-nos encaminhar a Vossa Senhoria proposta para Aquisição 
Emergencial de Equipamentos para Reestruturação da Rede, em Decorrência da 
Pandemia do Coronavírus COVID – 19, conforme Planilha em anexo. 
 

  A presente proposta contém os valores unitários e totais de cada item, 
bem como o valor global, sendo que todos os impostos, taxas, fretes e outras despesas 
incidentes estão inclusos na proposta. 
 

Proposta válida por 60 (sessenta) dias. 
 

Aceita-se o pagamento por empenho. 
 

As marcas dos produtos constam da Planilha em anexo. 
 
  Dispomos de todos os produtos ofertados e suas respectivas 
quantidades disponíveis em estoque. 
 
  Prazo de entrega: 7 (sete) dias após a emissão da Nota de Empenho. 
 
  Atenciosamente, 
 
  Belém, 15 de maio de 2020. 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
ELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 

CNPJ Nº 35.822.821/0001-98 
 
 
 

 



 

 

Travessa Apinagés, nº 427, Sala 03, CEP: 66.025-002 - Batista Campos – Belém – Pará. CNPJ nº 35.822.821/0001-98. 
Telefones (91) 99202-8022 / (91) 99811-5455. E-mail: elocomercio.adm@outlook.com  

ANEXO 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QNT VL. UNT VL TOTAL 

01 

 
Oxímetro de dedo de alta precisão para 
monitorização da porcentagem de saturação 
de oxigênio no sangue (SpO2) e dos 
batimentos cardíacos por minuto, altamente 
preciso nas leituras. 
Ter Visor em LED de alto contraste, 
facilitando a visualização dos resultados 
Informar Saturação (SpO2) e Frequência 
Cardíaca 
Acompanha: 
- 01 Oxímetro de Dedo Sem Curva 
Plestimográfica; 
- 01 Capa protetora em Silicone; 
- 01 Cordão de Transporte; 
- 01 02 Pilhas Alcalinas AAA 
- 01 Manual de Instruções. 
Registro ANVISA e INMETRO (Marca: 
MONTSERRAT) 
 

 
 

UNI 

 
 

210 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$390,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 81.900,00 

VALOR 
GLOBAL 

R$81.900,00 

 

 

 

 

_____________________________________________ 
ELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 

CNPJ Nº 35.822.821/0001-98 
 



 

 

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

ÍTEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO FABRICANTE P.UNIT P.TOTAL 
01 210 UNID OXÍMETRO DE DEDO 

MODELO FAYRE A3, 
MARCA NCS, 
REGISTRO NA ANVISA 
10424960004, 
PROCEDÊNCIA 
CHINESA 

ZONDAN 329,00 69.090,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 69.090,00 

SESSENTA E NOVE MIL E NOVENTA REAIS 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS 
PRAZO DE ENTREGA:  30 DIAS (ESTE PRODUTO JÁ COMPRAMOS E PAGAMOS 270 
UNIDADES DA IMPORTADORA QUE INFORMA QUE CHEGARÁ AO BRASIL NO INÍCIO 
DE JUNHO DESTE ANO) 
FRETE: PAGO 
DECLARAMOS QUE ACEITAMOS NOTA DE EMPENHO COMO MODALIDADE DE 
PAGAMENTO. 
DADOS BANCÁRIOS: 
BANCO DO BRASIL S/A 
AGÊNCIA 7006-8 
CONTA CORRENTE 5889-0 
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 
ELIAS GOMES DA SILVA 
RG. 17.495.378 SSP/SP E CPF 027.667.478-26 
VALPARAÍSO DE GOIÁS, 12 DE MAIO DE 2020. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



FICHA TÉCNICA OXÍMETRO 
 

 
 

 

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO: NCS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

CNPJ 55.198.741.0001-10 

FABRICANTE: ZONDAN 

OXÍMETRO DE DEDO A2 (COR IMAGEM ILUSTRATIVA) 

CÓDIGOS DO PRODUTO: OX4000 

ANVISA: 10424960004 

VALIDADE: 06 Meses 

SIMPRO: 0172882 

NCM: 90189099 

 

 

 

 

 

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO: NCS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

CNPJ 55.198.741.0001-10 

FABRICANTE: ZONDAN 

OXÍMETRO DE DEDO A3 (COR DA IMAGEM ILUSTRATIVA) 

CÓDIGOS DO PRODUTO: OX4002 / OX4003 / OX4004  

ANVISA: 10424960004 

VALIDADE: 06 Meses 

SIMPRO: 172885 

NCM: 90189099 

 

 

 

 

 

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO: NCS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

CNPJ 55.198.741.0001-10 

FABRICANTE: ZONDAN 

OXÍMETRO DE DEDO A4 (COR IMAGEM ILUSTRATIVA) 

CÓDIGOS DO PRODUTO: OX4001 

ANVISA: 10424960004 

VALIDADE: 06 Meses 

SIMPRO: 172883 

NCM: 90189099 

 

 

 

 

 

 



FICHA TÉCNICA OXÍMETRO 
 

 
 

DESCRITIVO: O oxímetro de dedo foi desenvolvido para medir a saturação periférica 

de oxígênio e a frequência cardíaca pelo dedo indicador com rapidez, precisão e 

praticidade. Econômico, o oxímetro de dedo se desliga automaticamente caso não 

receba sinal por 8 segundos e opera por 50 horas contínuas com apenas duas pilhas 

AAA. Realiza a medição da saturação periférica de oxigênio (spo2); frequência cardíaca. 

Possui display em LCD e desligamento automático. 

 

É COMPOSTO POR: 

• Alça para carregar; 

• 2 pilhas AAA; 

• Manual de uso; 

• Embalagem estojo. 
 

 

DIMENSÕES: 
 

• Altura 3,5 cm; 

• Largura 4 cm; 

• Profundidade 6,5 cm; 

• Peso 0, 050 kg. 
 

USO COMERCIAL E TÉCNICO 

CUIDADOS:  

• Não utilize o oxímetro em ambientes onde possa haver gases inflamáveis; 

• Não use o equipamento em pacientes que estejam fazendo ressonância 

magnética ou tomografia computadorizada; 

• O equipamento não é a prova d. Água. 

COMO USAR O EQUIPAMENTO 

• Abra a embalagem, retire o oxímetro e ou acessórios da caixa. Retire os 

acessórios de acordo com a lista de produtos, e procure qualquer sinal de danos 

mecânicos; 

• Insira as duas pilhas AAA de forma adequada e na direção correta; 

• Pressione o botão START para verificar se o dispositivo está funcionando; 

• Posicione o dedo do paciente nas almofadas do clipe e feche; 

• Pressione o botão START no painel dianteiro; 

• Não agite o dedo e mantenha o usuário calmo durante o processo; 



FICHA TÉCNICA OXÍMETRO 
 

 
 

• Obtenha as informações diretamente da tela do visor. 
 

 

 

 

HIGIENE 
 

• Limpeza: utilize algodão com álcool para limpar o visor e guarde no 

estojo. 
 

MODELOS DE EDITAIS PARA OXÍMETRO DE DEDO USO DE LICITAÇÃO 

• Oxímetro de dedo, portátil, tela LCD colorida. Realiza a medição da saturação 

periférica de oxigênio (spo2); frequência cardíaca. 

 

 

 

 





12/05/2020 Oxímetro Digital de Dedo Medidor Portátil de Saturação de Oxigênio no Sangue no Shoptime

https://www.shoptime.com.br/produto/106140382/oximetro-digital-de-dedo-medidor-portatil-de-saturacao-de-oxigenio-no-sangue?pfm_carac=oxi… 1/6

O que você procura hoje?

0

 LOUCURA DO
DIA Baixe o APP Prevenção Covid-19 iPhone SE Venda com a gente

Oxímetro

(Cód.106140382) (2)

Mais informações do produto

R$ 219,90
12x de R$ 18,32 s/ juros

Vendido por L S MAGAZINE
e entregue por Shoptime

Oxímetro Digital de Dedo Medidor Portátil de Saturação de Oxigênio no Sangue

COMPRAR

COMPRAR COM

https://www.shoptime.com.br/
https://www.shoptime.com.br/ofertasdatv?chave=prf_hm_hr_0_2_abatv
https://www.shoptime.com.br/listas/favoritos
https://sacola.shoptime.com.br/#/basket
https://www.shoptime.com.br/mapa-do-site
https://www.shoptime.com.br/landingpage/prime?chave=prf_hm_tt_0_0_prime
https://www.shoptime.com.br/oferta-do-dia?chave=prf_hm_ld_0_1_0
https://b2wshoptime.onelink.me/2WZO?pid=site&c=desktop&af_channel=tt&af_dp=shop%3A%2F%2F&af_web_dp=https%3A%2F%2Fwww.shoptime.com.br%2Flandingpage%2Fapp
https://www.shoptime.com.br/landingpage/prevencao?chave=prf_hm_tt_0_1_prevencao
https://www.shoptime.com.br/landingpage/iphone-se?chave=pm_hm_tt_shop_apple_iphone_se_040520
https://www.shoptime.com.br/landingpage/venda-no-shoptime?chave=prf_hm_tt_0_1_mktplace
https://www.shoptime.com.br/categoria/saude/equipamentos-medicos-e-hospitalares/oximetro
https://www.shoptime.com.br/lojista/26263676000161
https://www.shoptime.com.br/garantia/106140382?buyboxField=&buyboxToken=&condition=NEW&offerId=5e552ef4ac4d983c8708fc52&offerType&productId=106140382&productSku=106140380&sellerId=26263676000161


12/05/2020 Oxímetro de pulso compacto - S1 - Lanaform - para dedo da mão

https://www.medicalexpo.com/pt/prod/lanaform/product-70753-665876.html 2/3

 Comparar Remover do comparador

 oxímetro de pulso compacto - S1

preço indicativo * 

R$ 370

Lanaform  
Bélgica

SOLICITAR UM ORÇAMENTO
PEDIR MAIS INFORMAÇÕES
SOLICITAR DOCUMENTAÇÃO

Encontre o distribuidor mais próximo ONDE COMPRAR

Características

Configurações:

compacto, para dedo da mão

Descrição

Medição da saturação de oxigênio no sangue pulsado (SpO2)
Medição da frequência cardíaca

O Oxímetro de Pulso Lanaform S1 é uma forma fácil de monitorizar a sua frequência cardíaca, bem como a saturação de oxigénio no sangue (SP02).
O oxímetro de pulso pode ser usado para medir a saturação funcional de oxigênio da hemoglobina (SpO2) e a freqüência cardíaca. Quando colocado no dedo, o
aparelho pode ser utilizado não só em casa, mas também num contexto desportivo.

A interface de exibição do oxímetro de pulso pode girar automaticamente nas quatro direções, dependendo dos parâmetros detectados, e oferece seis modos de
exibição.

Temperatura de armazenamento (°C/°F): -20°C a 60°C
Temperatura de funcionamento (°C): 0°C a 40°C
Desligamento automático: sim
Adequado para crianças: não
Indicador de bateria fraca: sim
Ligar automático: sim
Bateria: 2AAA 1,5V
Espaço de memória: não
Tela: Oled
Medição da saturação de oxigênio no sangue pulsado (SpO2) e freqüência cardíaca (pulso).
Tipo de medição: Spo2: 70%-99% Frequência cardíaca: 30-240BPM
Especialmente recomendado para pessoas que sofrem de
Insuficiência cardíaca
Asma
Doença pulmonar obstrutiva crónica
Apneia do sono
Medição muito simples e completamente sem dor.
Pequena e leve, para usar em casa ou em viagem.
4 modos de visualização.
Direção automática do display.
Função de alarme visual em tempo real.
+/- 50 hrs continuamente.
Indicador do nível da bateria.
Desliga automaticamente

Tradução automática  (ver texto original em inglês)

Measurement of pulsed blood oxygen saturation (SpO2)
Measurement of heart rate




https://img.medicalexpo.com/pt/images_me/photo-g/70753-8380031.jpg


12/05/2020 Oxímetro De Dedo SpO2 Oxímetro De Pulso Na Ponta Do Dedo Frequência Cardíaca Medidor De Monitor De Saturação De Oxigênio No Sangue Preto nas americanas

https://www.americanas.com.br/produto/1659772560/oximetro-de-dedo-spo2-oximetro-de-pulso-na-ponta-do-dedo-frequencia-cardiaca-medidor-de-monitor-de-saturacao-de-oxigenio-no-sangue-preto?WT.srch=1&ac… 1/9

        

tem tuuudo, pode procurar :)

0

covid-19 - nossos cuidados  empresas  oferta do dia iPhone SE baixe o app receba hoje venda com a gente p

página inicial saúde equipamentos médicos e hospitalares adipômetro

favoritar produto internacional

(Cód.1659772560)

Especificações: Display digital, medição precisa
e confiável. Suporte ao ajuste de exibição
bidirecional. Indicador de baixa tensão,
verificação pontual em tempo real. Baixo
consumo de energia, trabalho contínuo por 50
horas. Deslig...

mais informações

conheça nossa política de troca

Oxímetro De Dedo SpO2
Oxímetro De Pulso Na Ponta
Do Dedo Frequência Cardíaca
Medidor De Monitor De
Saturação De Oxigênio No
Sangue Preto

R$ 245,09

R$ 143,83
em até 12x sem juros no cartão de crédito
com Ame e receba R$ 2,88 de volta

R$ 143,83 em até 14x sem juros no
cartão Americanas com Ame e receba R$
2,88 de volta

mais formas de pagamento

CEP: 66083-390

receber em
até 40 dias úteis grátis

41%

comprar

comprar com

compartilhar

https://www.americanas.com.br/
https://www.americanas.com.br/listas/favoritos
https://sacola.americanas.com.br/#/basket
https://www.americanas.com.br/mapa-do-site
https://www.americanas.com.br/hotsite/prevencao?chave=brd_hm_tt_0_0_prevencao
https://www.americanas.com.br/especial/prime?chave=prf_0_hr_0_0_prime
https://empresas.americanas.com.br/?chave=brd_hm_tt_0_0_empresas
https://www.americanas.com.br/especial/oferta-do-dia?chave=prf_hm_0_tt_7_
https://www.americanas.com.br/hotsite/iphone_se?chave=pm_hm_tt_acom_apple_iphone_se_300420
https://b2wamericanas.onelink.me/NCRJ?pid=TrendTopics&c=TT&af_dp=acom%3A%2F%2F&af_web_dp=https%3A%2F%2Fwww.americanas.com.br%2Fhotsite%2Fapp
https://www.americanas.com.br/hotsite/recebahoje?chave=brd_hm_tt_0_0_recebahoje
https://www.americanas.com.br/hotsite/vendacomagente?chave=brd_hm_tt_0_0_vendaaqui
https://www.americanas.com.br/hotsite/americanas-mundo?chave=brd_hm_tt_0_0_mundo
https://www.americanas.com.br/
https://www.americanas.com.br/categoria/saude
https://www.americanas.com.br/categoria/saude/equipamentos-medicos-e-hospitalares
https://www.americanas.com.br/categoria/saude/equipamentos-medicos-e-hospitalares/adipometro
https://www.americanas.com.br/hotsite/atendimento_trocasedevolucoes
https://www.americanas.com.br/garantia/1659772560?buyboxField=&buyboxToken=&condition=NEW&offerId=5e99929a79bf8430cbec34a8&offerType=&productId=1659772560&productSku=1659772586&sellerId=33300291000000
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

NÚCLEO DE SETORIAL DE ASSESSORIA JURÍDICA 

  

 

 

PARECER Nº 971/2020-NSAJ 

PROCESSO Nº 11046/2020-SESMA 

INTERESSADO: REFERÊNCIA TÉCNICA DE MATERIAL TÉCNICO –NUPS/SESMA 

ASSUNTO: Contratação direta, por dispensa de licitação através de Sistema de Registro de Preços 

de oxímetros, 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. 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 através de Sistema de Registro de Preços para aquisição 

de Oxímentro 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. Verifica-se a solicitação do Gerente de instruções da CGL/SEGEP o qual informa que o IASB 

está com a mesma demanda, sendo em quantidade inexpressivo, que poderia causar fracasso na 

aquisição. Portanto, sugeriu, se não seria mais adequado realizar dispensa de licitação por meio de 

SRP. O qual foi autorizado pela Direção Geral. 

4. Portanto, pretende-se a aquisição de 210 (duzentos e dez) Oxímentros de pulso para dedo, sendo 

200 (duzentos) para a SESMA e 10 (dez) para o IASB, conforme costa no Termo de Referência.  
 

 

5. Instruem os autos os seguintes documentos: 
 

a) Memorando nº 192/2020-DEUE/SESMA/PMB;  

b) Termo de Referência; 

c) Aprovação do Secretário; 

d) Novo Termo de  Referência; 

e) Publicação no DOM; 

f) Publicação no DOU; 

g) Site da Prefeitura; 

h) DOM 12.05 Retificação; 

i) DOU 12.05 Retificação; 

j) Manifestação peo SRP; 

k) Novo Termo de Referência por SRP;  

l) Aprovação do Gestor Municpal de Saúde; 

m) Arquivo único; 

n) Mapas comparativo em excel; 

 

6. É o relatório. 
 

7. 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 
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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  
 

8. 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. 
 

9. 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. 
 

10. 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. 

§ 4º  Na hipótese de dispensa de licitação de que trata o caput, quando se tratar de compra ou 

contratação por mais de um órgão ou entidade, o sistema de registro de preços, de que trata o inciso II 

do caput do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderá ser utilizado.         (Incluído pela 

Medida Provisória nº 951, de 2020) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art15ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art15ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv951.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv951.htm#art1
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§ 5º  Na hipótese de inexistência de regulamento específico, o ente federativo poderá aplicar o 

regulamento federal sobre registro de preços.          (Incluído pela Medida Provisória nº 951, de 2020) 

§ 6º  O órgão ou entidade gerenciador da compra estabelecerá prazo, contado da data de divulgação da 

intenção de registro de preço, entre dois e quatro dias úteis, para que outros órgãos e entidades 

manifestem interesse em participar do sistema de registro de preços nos termos do disposto no § 4º e no 

§ 5º.        (Incluído pela Medida Provisória nº 951, de 2020) 

Art. 4º-G (...) 

§ 4º As licitações de que trata o caput realizadas por meio de sistema de registro de preços serão 

consideradas compras nacionais, nos termos do disposto no regulamento federal, observado o prazo 

estabelecido no § 6º do art. 4º. (NR) 

11. Extrai-se da Exposição de Motivos nº 00124/2020 ME CC/PR BACEN que a 

potencialização da aplicação do Sistema de Registro de Preços nas contratações voltadas para o 

enfrentamento da situação de emergência em saúde pública busca acomodar duas variáveis, a saber, 

as necessidades múltiplas e a impossibilidade de definição exata dos quantitativos. Cite-se: 

"3. Note-se que a inclusão da possibilidade de utilização do registro de preços se deve 

ao fato de ser uma das soluções mais adequadas para o cenário que o País enfrenta, já 

que reduz o número de licitações realizadas pela Administração, além de promover a 

contratação quando da necessidade, seja imediata, ou para garantir a entrega futura. 4. 

Ademais, atende às necessidades múltiplas, o que difere de uma licitação tradicional 

que será precisa e exata quanto aos quantitativos e ao prazo. Isso, sem ferir nenhum dos 

preceitos legais lapidados na Lei nº 13.979, de 2020. A prontidão logística, uma das 

principais armas no combate à pandemia, resta fortalecida. Além disso, adianta-se que 

este procedimento poderá ser realizado via Sistema de Compras do Governo Federal 

(Comprasnet), o que privilegia a transparência ativa." 

12. Neste ponto, a eleição da forma como serão operacionalizdas as contratações regidas 

pela Lei 13.979/2020 deverá ser causística, obervando o tipo do objeto, estoque, mercado e o que 

mais for viável rapidamente que posa privilegiar a preservação do direito à vida. Nesse ponto, 

verifica-se nos autos que houve a junção de dois órgãos a SESMA e o IASB, cujo o Órgão de 

demanda menor, poderia sofrer falta do equipamento, por eventual ausência de interessados em 

particpar da dispensa, devido a quantidade inexpressiva de oxímetros solicitados. Portanto, a melhor 

opção foi através de SRP, que resguarda a garantia do fornecimento com preço mais acessível e com 

possibilidade mais interessados em participar. Vide que é poderá ser considerado compras nacionais, 

que poderão se destinar ao atendimento de demais entes federativos, a luz do principio da 

economicidade e celeridade nas contratações, desde observados os requisitos legais.     

13. A aplicabilidade das disposições do Decreto nº 7.892/2013 nas contratações 

regidas pela Lei nº 13.979/2020. 

14. Inicialmente destaca-se  que o § 5º do artigo 4º da Lei nº 13.979/2020, com a redação 

da Medida Provisória nº 951/2020, estabeleceu de forma expressa a aplicabilidade do Decreto nº. 

7.892/2013 quando do manejo do SRP, dentro do escopo da referida Lei, inclusive para ente 

federativo que não possua regulamento específico. Desse modo, entende-se que as disposições do 

Decreto nº 7.892/2013 são aplicáveis em sua totalidade, devendo observar algumas peculiaridades, 

pois deverão seguir as diretrizes da Lei 13.979/2020. 

15. As situações passíveis de utilização do Sistema de Registro de Preços no cenário 

da Covid-19: uso do art. 3º do Decreto nº 7.892/13 e admissibilidade do uso do SRP no caso de 

incerteza da própria demanda. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv951.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv951.htm#art1
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16. Inicialmente destaca-se que o Decreto nº 7.892, de 23.1.2013 o instrumento 

normativo que regulamenta o Sistema de Registros de Preços (SRP) previsto no art. 15 da Lei nº 

8.666, de 1993. Seu artigo 3º, a seguir transcrito, enumera as situações nas quais poderá ser adotado 

o Sistema de Registro de Preços. São hipóteses taxativas, cabendo ao órgão assessorado enquadrar 

cada caso em uma das situações previstas na norma regulamentar. Veja-se: 

“Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 

contratações frequentes; 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas 

ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de 

tarefa;  

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços 

para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; 

ou  

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 

quantitativo a ser demandado pela Administração.” 

17. Como verifica-se no presnete processo, houve a conveniência de aquisição por mais 

de um Órgão municipal, portanto, enquadrando-se ao inciso III do artigo 3º do referido Decreto.   

18. De outro vértice, cogita-se que poderão advir situações de incertezas e imprecisões 

que suplantem o que tradicionalmente é vivenciado pela Administração Pública diante do ineditismo 

e da álea extraordinária que paira sobre os seguintes pontos em especial: quantitativos; escassez de 

produtos; imprecisão da demanda que será necessária para o enfrentamento da situação de 

emergência, sem olvidar da volatilidade dos preços. 

19. Sobre o assunto, importante observar que o Tribunal de Contas da União, no bojo do 

Acórdão nº 2197/2015- Plenário, ao avaliar a aquisição eventual e futura de materiais e kits 

emergenciais para assistência humanitária, entendeu pela viabilidade do manejo do Sistema de 

Registro de Preços diante de circunstâncias que revelassem incerteza quanto à demanda em si. 

Vejamos: 

"10. Entendo que essa alegação não deve prosperar, uma vez que a utilização do Sistema de 

Registro de Preços é adequada em situações como a que se encontra sob comento, ou seja, 

quando a demanda é incerta, seja em relação a sua ocorrência, seja no que concerne à 

quantidade de bens a ser demandada. Afinal, não faria sentido realizar uma estimativa prévia 

e, com base nela, efetivar um processo licitatório, no qual tenham sido definidas quantidades 

exatas a serem adquiridas, sem saber nem se essas aquisições serão efetivamente necessárias. 

Num cenário bastante plausível, poderia haver a compra de bens que não seriam necessários. 

11. Com espeque nessas considerações, julgo que a utilização do SRP no caso presente 

assegura que a Administração possa realizar, dentro dos valores de mercado, a aquisição dos 

kits/materiais nos quantitativos necessários para prestar o auxílio necessários às vítimas dos 

desastres naturais." (Acórdão n. 2197/2015- Plenário, TCU) (g.n.) 

 

20. Poranto, entende-se possível permitir a utilização do Sistema de Registro de Preços 

para cenários em que se constate não somente uma incerteza quanto aos quantitativos, mas também 

quanto à própria demanda, como vislumbra-se no presente caso. 

21. A Medida Provisória nº 951/2020 trouxe uma grande inovação para a contratação 

direta regida pela Lei nº 13.979/2020, na medida em que viabilizou o emprego do Sistema de 

Registro de Preços. Dessa forma, as vantagens da utilização do SRP poderão ser sentidas nas 
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dispensas de licitação disciplinadas pela Lei nº 13.979/2020, como preconizado no artigo 4º ,§4º, 

citado anteriormente.  

22. Importante aclarar a condicionante imposta pelo regramento, qual seja: será possível 

o emprego do SRP na dispensa regida pela Lei nº 13.979/2020 desde que abranja mais de um órgão 

ou entidade potencialmente contratante, entre gerenciador e participantes. Que vislumbra-se 

cumprido no presnete processo. 

23. Portanto, a contratação que envolver mais de um órgão ou entidade, será viável o uso 

do Sistema de Registro de Preços nas dispensas de licitação que se destinem ao enfrentamento da 

situação de emergência em saúde pública de que trata a Lei n.º 13.979/2020. Tal inovação, tem 

como possoibilidade de ampliar as opções para que o gestor possa valer-se para efetivar o máximo 

de contratações necessárias privilegiando, por conseguinte, o direito à vida. 

24. Verificada a possilidade de dispensa de licitação por SRP, passamos aos demais 

requsitos do presente processo. 

25. 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 já transcrito acima 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. 
 

26. 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 8 e 9). Os requisitos 

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

materiais. 
 

27. 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. 

28. 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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29. 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? 

 

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

item “b” e “c” constata-se do termo de referência a necessidade da aquisição para que possibilite o 

atendimento adequado aos pacientes com suspeita de COVID-19, que estão sendo atendidos na rede 

municipal da SESMA e do IASB, portanto, é uma das ferramentas para enfrentamento de COVID-

19. 

31. No que tange ao item “d” , considerando que trata-se de Sistema de Registro Preço, 

portanto, os itens ficam registratdos em Ata para que eventualmente a quantidade poderá utilizada 

como um todo ou por parcela, conforme já disposto acima, aplicável a dispensa, vislumbramos 

cumprido tal item.  

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

 

 
32. 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. 
 

33. 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. 
 

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

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

35. 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. 
 

36. 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. 

37. 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. 
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38. 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). 
 

39. 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.  

40. 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. 
 

41. 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.  
 

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

verificamos que consta no mesmo: a) Memorando nº 192/2020-DEUE/SESMA/PMB aquisição DE 

OXIMETRO; b) Solicitação de SRP para inclusão do IASB; c) Termo de Referência Simplificado 

– TRS por SRP.; c) pesquisa de preço de mercado; d) Consta no TRS a manifestação técnica de 

motivação da situação de enfretamento ao coronavírus;  
 

43. 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 

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

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

quando da formalização do contrato.   
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45. Quanto a razão da escolha do fornecedor e a justificativa do preço, a CGL solicitou 

cotação de preços com17 empresas, sendo que somente 4 empresas enviaram propostas para os itens 

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

demonstrando através de mapa comparativo das empresas por item, o que atende a legislação de 

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.  

 

46. 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 fornecimento imediato que 

possibilite o bom funcionamento no atendimento dos pacientes pelos profsisonais de saúde que 

utilizarão o equipamento-Oxímetro. Destacando-se ainda, que a empresa de menor valor não 

tem em pronta entrega, e a segunda empresa de meenor valor, apresenta em sua proposta de 

pronta entrega. Portanto, cabe a área técnica analisar os preços, prazos de fornecimento e se 

estão de acordo com a legislção os equipamentos, demonstrando a vantajosidade e celeridade 

na aquisição, devidamente justificado. 

 

  

47. 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.  
 

48. 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. 
 

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

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

 

50. Deverá ser  confeccionado Ata de Registro de Preços, nos termos dos dispositivos 

do Decreto 7.892/2013  e a Lei 13.979/2020. O qual ficará sujeito a aprovação da minuta por 

Núcleo Jurídico, nos termo do art. 38, paragra único da Lei 8.666/93.  
 

51. 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 

52. 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 dispensa por meio de Sistema de Registro de Preço, produzir os efeitos 

jurídicos pretendidos, após a área técnica observar especialmente o disposto nos itens  46, 47, 48 e 

49, 50, 51 deste parecer, nos termos do Parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666, de 1993. 

53. Após, regularizado as informações sugeridas no presente parecer, Sugerimos o 
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prosseguimento do feito, nos termo do artigo 26 da lei 8.666/93. 

 

 Belém, 22 de maio de 2020. 

 

IZABELA BELÉM 

Assessoria NSAJ-SESMA 
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NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO – NCI/SESMA/PMB 

PARECER Nº 1431/2020 – NCI/SESMA 

INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA - 

DEUE/SESMA. 

FINALIDADE: Manifestação quanto ao processo para a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 

OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, 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 

11046/2020, encaminhado pelo Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos – NSAJ/SESMA, referente 

à análise quanto à AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, 

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. 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 951, DE 15 DE ABRIL 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 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. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20951-2020?OpenDocument
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DA FUNDAMENTAÇÃO: 

A análise em tela, quanto à AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXÍMETRO DE PULSO 

PORTÁTIL, 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) 

§ 4º  Na hipótese de dispensa de licitação de que trata o caput, quando se 

tratar de compra ou contratação por mais de um órgão ou entidade, o 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.979-2020?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm#art4%C2%A74


 

 

 
 

 

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 

sistema de registro de preços, de que trata o inciso II do caput do art. 15 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderá ser utilizado 

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) 

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) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art15ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art15ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
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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 perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da 

situação de emergência de saúde pública.              (Incluído pela Medida 

Provisória nº 926, de 2020) 

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

nesta Lei, a administração pública poderá prever que os contratados 

fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por 

cento do valor inicial atualizado do contrato.           (Incluído pela 

Medida Provisória nº 926, de 2020) 

 

DA ANÁLISE: 

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

DEUE/SESMA através do MEMO Nº 192/2020/DEUE/SESMA, solicitando autorização para a 

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, objetivando 

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

Município de Belém. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art39
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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Na data de 22 de maio de 2020, os autos foram remetidos a este Núcleo de Controle 

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

MEMO Nº 192/2020-DEUE/SESMA; Termo de Referencia devidamente ajustado e aprovado 

pelo ordenador de despesa; Aviso da Chamada Publica; pesquisa mercadológica; despacho 

CGL/SEGEP; mapas comparativos; e Parecer nº 971/2020 – 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 

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, 
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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. 

§ 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 
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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. 

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 
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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 

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. 
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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. Cabe ressaltar que os equipamentos são de suma importância para a 

redução da transmissão do coronavírus no Brasil já foi considerada comunitária, conforme 

Portaria do Ministério da Saúde n. 454/2020, com possibilidade de aumento e agravamento de 

casos. O enfrentamento de uma epidemia requer a aquisição de itens que atuem no confronto do 

vírus, assim a necessidade da aquisição pública se fundamenta em critérios técnicos tomando por 
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base a doença, a transmissão do vírus e as projeções do seu comportamento, além das orientações 

dos órgãos oficiais de saúde. 

18 – O Departamento de Urgencia e Emergencia - DEUE informa em seu memorando a 

necessidade e, diante da necessidade, 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. 

19 – Considerando que foi realizada pesquisa mercadológica pela CGL/SEGEP, no dia 08 

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

aviso de chamamento publico. Foram recebidas apenas 4 (quatro) propostas de empresas, e ainda 

foram pesquisadas na internet, em atas de registro de preços vigentes, nas plataformas de banco 

de preços e do painel de preços. Foram as propostas das empresas: 1 – DOCTORMED 

EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI; 2 – CIRURGICA SÃO FELIPE 

PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI; 3 – JF FONSECA MARTINS LTDA; e 3 – S M S 

MINERAÇÃO E AGRO NEGOCIO EIRELI. Cabe um adendo, considerando que por ter havido 

a publicação da Chamada Publica, o IASB tomou conhecimento e solicitou participação no 

processo de aquisição. 

20 – Quanto a solicitação de participação no processo de aquisição desta Secretaria feito 

pelo IASB, temos a destaca-se que o § 5º do artigo 4º da Lei nº 13.979/2020, com a redação da 

Medida Provisória nº 951/2020, estabeleceu de forma expressa a aplicabilidade do Decreto nº. 

7.892/2013 quando do manejo do SRP, dentro do escopo da referida Lei, inclusive para ente 

federativo que não possua regulamento específico. Desse modo, entende-se que as disposições do 

Decreto nº 7.892/2013 são aplicáveis em sua totalidade, devendo observar algumas 

peculiaridades, pois deverão seguir as diretrizes da Lei 13.979/2020. As situações passíveis de 

utilização do Sistema de Registro de Preços no cenário da Covid-19: uso do art. 3º do Decreto nº 

7.892/13 e admissibilidade do uso do SRP no caso de incerteza da própria demanda. 

21 – Inicialmente destaca-se que o Decreto nº 7.892, de 23.1.2013 o instrumento 

normativo que regulamenta o Sistema de Registros de Preços (SRP) previsto no art. 15 da Lei nº 

8.666, de 1993. Seu artigo 3º, enumera as situações nas quais poderá ser adotado o Sistema de 

Registro de Preços. São hipóteses taxativas, cabendo ao órgão assessorado enquadrar cada caso 

em uma das situações previstas na norma regulamentar: “Art. 3º O Sistema de Registro de Preços 
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poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: I - quando, pelas características do bem ou serviço, 

houver necessidade de contratações frequentes; II - quando for conveniente a aquisição de bens 

com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de 

medida ou em regime de tarefa; III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação 

de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou IV 

- quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser 

demandado pela Administração.” Podemos observar no caso concreto, houve a conveniência de 

aquisição por mais de um Órgão municipal, portanto, enquadrando-se ao inciso III do artigo 3º do 

referido Decreto. 

22 – Logo, conclui-se que é permitido a utilização do Sistema de Registro de Preços por 

ser cenário em que se constate não somente uma incerteza quanto aos quantitativos, mas também 

quanto à própria demanda, como vislumbra-se no presente caso. A Medida Provisória nº 

951/2020 trouxe uma grande inovação para a contratação direta regida pela Lei nº 13.979/2020, 

na medida em que viabilizou o emprego do Sistema de Registro de Preços. Dessa forma, as 

vantagens da utilização do SRP poderão ser sentidas nas dispensas de licitação disciplinadas pela 

Lei nº 13.979/2020. Nas contratações que envolvam mais de um órgão ou entidade, será viável o 

uso do Sistema de Registro de Preços nas dispensas de licitação que se destinem ao 

enfrentamento da situação de emergência em saúde pública de que trata a Lei n.º 13.979/2020. 

23 – Diante da solicitação do IASB, foi autorizado a inclusão da demanda no referido 

processo. Considerando a referida pesquisa mercadológica realizada pela CGL/SEGEP, podemos 

observar que: 

a) A empresa DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 

EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 13.169.056/0001-16, foi quem apresentou o menor 

valor para o item, com valor unitário de R$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais), 

perfazendo um valor global da proposta para o item no montante de R$ 69.090,00 

(sessenta e nove mil e noventa reais). A proposta da empresa citada atendeu as 

especificações do termo de referencia e o prazo de entrega discriminado na proposta 

da empresa é de 30 dias, informa ainda que “ESTE PRODUTO JÁ COMPRAMOS E 

PAGAMOS 270 UNIDADES DA IMPORTADORA QUE INFORMA QUE 

CHEGARÁ AO BRASIL NO INÍCIO DE JUNHO DESTE ANO”. Há de se destacar 

a informação quanto ao frete apresentada na proposta da empresa, pois menciona 

apenas “FRETE: PAGO”, logo deverá ser confirmado valor desse frete e a quem 

compete o pagamento. 

b) A empresa JF FONSECA MARTINS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

35.822.821/0001-98, foi quem apresentou a proposta com o segundo menor valor, 

sendo valor unitário de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), perfazendo o valor 

global de R$ 81.900,00 (oitenta e um mil e novecentos reais). Quanto ao prazo de 

entrega na proposta da empresa foi informado o prazo de 7 (sete) dias após a emissão 
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da nota de empenho, sendo que na proposta contém todos os impostos, taxas, fretes e 

outras despesas incidentes estão inclusos na proposta. 

c) Há de se destacar que o valor das propostas apresentadas pelas empresas estão um 

pouco superior ao valor médio obtido na pesquisa mercadológica realizada pela CGL. 

d) No mais, os materiais deverão ser adquiridos da empresa que apresentou o menor 

valor para o item, em atendimento ao principio da economicidade, desde que atendam 

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

necessidade da administração.  

24 – 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. 

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

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

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

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

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

26 – 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. 

27 – 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. 

28 – 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 
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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”. 

29 – 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.  

30 – 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. 

31 – Dando continuidade à análise processual, consta o Parecer Jurídico nº 942/2020 – 

NSAJ/SESMA, conclusivo, 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 31, 32, 33, 34 e 35 deste parecer, nos termos do 

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

32 – 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;” 
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33 – Registra-se 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. 

34 – 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 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, 

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) Que seja verificado o valor do frete da proposta da empresa DOCTORMED, bem como 

seja confirmado a competência do pagamento; 

b) 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 



 

 

 
 

 

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 

quanto a definição das empresas selecionadas como as propostas mais vantajosas para a 

Administração Pública para a compra emergencial; 

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

a ser contratada; 

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 OXÍMETRO DE 

PULSO PORTÁTIL, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia 

causada pelo COVID-19 no Município de Belém; 

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, 28 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: 2020.05.18 09:58:58 -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 

 

CHECK LIST 

 

Conforme orientação emanada pela Secretaria Municipal de Controle Integridade e 

Transparência – SECONT, conforme os termos do Ofício Circular nº 02/2020- GAB/SECONT, 

no tocante as possibilidades de dispensa de licitação em face da Declaração do estado de 

emergência em virtude das chuvas intensas e o de Emergência em Saúde Pública; 

Considerando o Decreto Municipal nº 95.912 – PMB, 10 de março de 2020, declarou 

situação de emergência nas áreas do Município de Belém afetadas pelo deslizamento, 

inundações, enxurradas e alagamentos, contidas no Formulário de Informações do Desastre – 

FIDE e demais documentos anexos, em virtude dos desastres classificados e codificados 

como:1.3.2.1.4, 1.1.3.2.1, 1.2.1.0.0, 1.2.2.0.0, 1.2.3.0.0, conforme IN/MI nº 01/2012; 

Considerando o Decreto Municipal nº 95.955 – PMB, 18 de março de 2020, declarou 

situação de emergência no âmbito do Município de Belém para enfrentamento preventivo da 

pandemia de CORONOVÍRUS declarada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, o artigo 

16 disciplinou sobre a possibilidade de dispensa de licitação nos mesmos termos do disposto no 

Decreto Municipal nº 95.912 – PMB, 10 de março de 2020; 

Considerando que a Lei nº 13.797 de 2020, dispõe sobre as medidas para o enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

responsável pelo surto de 2019, apresentando impactos importantes na contratação pública, 

apresentando procedimentos e medidas excepcionais face a emergência posta. Em seu artigo 4º 

da lei federal dispõem ser dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de 

engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus; 

Diante do exposto temos os itens a serem observados quando da atuação dos Controles 

Internos nas análises de contratação: 

ITEM SIM NÃO 

NÃO 

SE 

APLICA 

01 - O processo de contratação possui formalização mínima? Foi devidamente autuado 

protocolado e com numeração de folhas, constando carimbo do órgão e visto do 

responsável? (Art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93); 

X 

 

 

02 - Consta solicitação do setor interessado, com a respectiva justificativa e autorização 

do gestor? (Art. 5º e 6º da Lei nº 9.784/99); 
X 

 
 

03 - Consta referencia aos Decretos nº 95.912 – PMB, de 10 de março de 2020 e 95.955 

– PMB, de 18 de março de 2020 e os que se seguiram referentes a situação de 

calamidade, documentando a demonstrando que a contratação imediata é via adequada e 

suficiente à eliminação do risco provocado pela situação de emergência ou calamidade 

pública? (Art. 26, § único, inc. I da Lei 8.666/93); 

X 

 

 

04 - O processo de contratação contém a indicação do recurso próprio para despesa? 

(Art. 14 e 38, caput da Lei nº 8.666/93); 
 

 
 

05 - Consta no termo de referência ou projeto básico definido o objeto de contratação, os 

valores estimados unitários e globais, os critérios de aceitação das propostas, inclusive 

com a fixação dos prazos e condições para fornecimento e aceitação? (art. 14, caput e art. 

X 
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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, 

“c” do Decreto Orçamentário 5.942/19) 

 

 

 



 

 

 
 

 

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 

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, 28 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: 2020.05.18 09:59:21 -03'00'
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Para: DEAD/NUCLEO DE CONTRATOS
Gdoc nº 11.046/2020  
Assunto: Empresa DOCTORMED EQUIPAMENTOS
EIRELI. 
 
Informamos: Dotação Orçamentaria
 
Elemento de despesa: 44.90.52
Funcional Programática: 2.09.22
Atividade:  2176 
Fonte: 1211010100  R$-65.800,00
Sub ação: 001   
Tarefa: 015 
RMS 14.690/2020 
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DEAD/NUCLEO DE CONTRATOS  Data: 29/05/2020  

mpresa DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 

rçamentaria e Quota. 

44.90.52 
2.09.22.10.122.0001 

65.800,00 
  

Gerson Gama 
Assessor FMS/SESMA 

 
 
 
 

Fátima Pompeu 
Dir. FMS/SESMA 
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DESPACHO 

 
Considerando a manifestação do Departamento de Urgência e Emergência quanto à 

necessidade de aquisição de oxímetro de dedo; 
 
Considerando, ainda, a manifestação do Controle Interno nº. 1431/2020; 
 
 Acolho o parecer jurídico nº. 971/2020-NSAJ/SESMA e, autorizo a dispensa de 

licitação, com fulcro na Lei nº. 13.979/2020, para emergencial de AQUISIÇÃO EMERGENCIAL 
DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, objetivando fortalecer os procedimentos de 
enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém, desde que 
atendidos os requisitos do parecer jurídico (46, 47, 48 e 49, 50, 51) e as recomendações do 
NCI (a, b e c).   

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

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

 
Belém, 03 de junho 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: 2020.06.03 15:14:36 -03'00'

http://coronavirus.belem.pa.gov.br/


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

URGENTÍSSIMO - SOLICITA INFORMAÇÕES QUANTO A PROPOSTA - SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS PARA RUE - GDOC
11046/2020
1 mensagem

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 4 de junho de 2020 11:58
Para: Doctor Med <doctormedgo@gmail.com>
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, Controle Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>, rt materiaistécnicos
<rt.materiaistecnicos@gmail.com>, Fundo Municipal de Saúde - FMS/SESMA <fms.sesma@gmail.com>

Prezados, bom dia!

Considerando que encontra-se em tramitação nesta Secretaria o processo Gdoc 11046/2020  cujo objeto refere-se a solicitação de compra emergencial de medicamentos; 

Considerando que esta empresa apresentou o menor valor para o item a seguir descritos, conforme proposta anexa, solicitamos esclarecimentos quanto às seguintes observações constantes da
proposta:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QNT.

 
VALOR

UNITÁRIO
PROPOSTO

 
VALOR TOTAL

 

01

OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO
Oxímetro de dedo de alta precisão para
monitorização da porcentagem de
saturação de oxigênio no sangue
(SpO2) e dos batimentos cardíacos por
minuto, altamente preciso nas leituras.
Ter Visor em LED de alto contraste,
facilitando a visualização dos
resultados Informar Saturação (SpO2) e
Frequência Cardíaca Acompanha: - 01
Oxímetro de Dedo Sem Curva
Plestimográfica; - 01 Capa protetora em
Silicone; - 01 Cordão de Transporte; -
01 02 Pilhas Alcalinas AAA - 01 Manual
de Instruções. Registro ANVISA e
INMETRO   

210

 

R$ 329,00

 

R$ 69.090,00

Diante a proposta apresentada, fica a empresa notificada a confirmar, no prazo de até 24 horas, o seguinte:

1. Se já dispõe dos itens em estoque, bem como qual seria o prazo de entrega na SESMA, caso seja concretizada a compra;

2. Qual o valor do FRETE a ser pago pela SESMA ou se o mesmo ficará sob a responsabilidade da empresa.

Favor acusar recebimento.
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 - Doctormed.pdf
612K

mailto:contratos.sesma@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=1727fd787ef11e01&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kb0w6vz50&safe=1&zw


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

URGENTÍSSIMO - SOLICITA INFORMAÇÕES QUANTO A PROPOSTA - SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS PARA RUE - GDOC
11046/2020
2 mensagens

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 4 de junho de 2020 11:58
Para: Doctor Med <doctormedgo@gmail.com>
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, Controle Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>, rt materiaistécnicos
<rt.materiaistecnicos@gmail.com>, Fundo Municipal de Saúde - FMS/SESMA <fms.sesma@gmail.com>

Prezados, bom dia!

Considerando que encontra-se em tramitação nesta Secretaria o processo Gdoc 11046/2020  cujo objeto refere-se a solicitação de compra emergencial de medicamentos; 

Considerando que esta empresa apresentou o menor valor para o item a seguir descritos, conforme proposta anexa, solicitamos esclarecimentos quanto às seguintes observações constantes da
proposta:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QNT.

 
VALOR

UNITÁRIO
PROPOSTO

 
VALOR TOTAL

 

01

OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO
Oxímetro de dedo de alta precisão para
monitorização da porcentagem de
saturação de oxigênio no sangue
(SpO2) e dos batimentos cardíacos por
minuto, altamente preciso nas leituras.
Ter Visor em LED de alto contraste,
facilitando a visualização dos
resultados Informar Saturação (SpO2) e
Frequência Cardíaca Acompanha: - 01
Oxímetro de Dedo Sem Curva
Plestimográfica; - 01 Capa protetora em
Silicone; - 01 Cordão de Transporte; -
01 02 Pilhas Alcalinas AAA - 01 Manual
de Instruções. Registro ANVISA e
INMETRO   

210

 

R$ 329,00

 

R$ 69.090,00

Diante a proposta apresentada, fica a empresa notificada a confirmar, no prazo de até 24 horas, o seguinte:

1. Se já dispõe dos itens em estoque, bem como qual seria o prazo de entrega na SESMA, caso seja concretizada a compra;

2. Qual o valor do FRETE a ser pago pela SESMA ou se o mesmo ficará sob a responsabilidade da empresa.

Favor acusar recebimento.
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 - Doctormed.pdf
612K

Doctor Med <doctormedgo@gmail.com> 4 de junho de 2020 12:04
Para: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

esta mercadoria importamos e pagamos antecipadamente. Porém a previsão de chegada é nesta primeira quinzena de junho. previsão de entrega em 20 de junho de 2020 aí na SESMA
QUANTO AO FRETE É CIF. PAGO PELA EMPRESA FORNECEDORA
[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 
DOCTORMED EQUIPAMENTOS 
ELIAS GOMES
TEL. FIXO: (61)3083-0776
WHATSAPP: (61)98211-4871 (empresa)
98236-8500 (pessoal)
CNPJ: 13.169.056/0001-16

mailto:contratos.sesma@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=1727fd787ef11e01&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kb0w6vz50&safe=1&zw


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

URGENTÍSSIMO - SOLICITA INFORMAÇÕES QUANTO A PROPOSTA - SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS PARA RUE - GDOC
11046/2020
4 mensagens

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 4 de junho de 2020 11:58
Para: Doctor Med <doctormedgo@gmail.com>
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, Controle Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>, rt materiaistécnicos
<rt.materiaistecnicos@gmail.com>, Fundo Municipal de Saúde - FMS/SESMA <fms.sesma@gmail.com>

Prezados, bom dia!

Considerando que encontra-se em tramitação nesta Secretaria o processo Gdoc 11046/2020  cujo objeto refere-se a solicitação de compra emergencial de medicamentos; 

Considerando que esta empresa apresentou o menor valor para o item a seguir descritos, conforme proposta anexa, solicitamos esclarecimentos quanto às seguintes observações constantes da
proposta:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QNT.

 
VALOR

UNITÁRIO
PROPOSTO

 
VALOR TOTAL

 

01

OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO
Oxímetro de dedo de alta precisão para
monitorização da porcentagem de
saturação de oxigênio no sangue
(SpO2) e dos batimentos cardíacos por
minuto, altamente preciso nas leituras.
Ter Visor em LED de alto contraste,
facilitando a visualização dos
resultados Informar Saturação (SpO2) e
Frequência Cardíaca Acompanha: - 01
Oxímetro de Dedo Sem Curva
Plestimográfica; - 01 Capa protetora em
Silicone; - 01 Cordão de Transporte; -
01 02 Pilhas Alcalinas AAA - 01 Manual
de Instruções. Registro ANVISA e
INMETRO   

210

 

R$ 329,00

 

R$ 69.090,00

Diante a proposta apresentada, fica a empresa notificada a confirmar, no prazo de até 24 horas, o seguinte:

1. Se já dispõe dos itens em estoque, bem como qual seria o prazo de entrega na SESMA, caso seja concretizada a compra;

2. Qual o valor do FRETE a ser pago pela SESMA ou se o mesmo ficará sob a responsabilidade da empresa.

Favor acusar recebimento.
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 - Doctormed.pdf
612K

Doctor Med <doctormedgo@gmail.com> 4 de junho de 2020 12:04
Para: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

esta mercadoria importamos e pagamos antecipadamente. Porém a previsão de chegada é nesta primeira quinzena de junho. previsão de entrega em 20 de junho de 2020 aí na SESMA
QUANTO AO FRETE É CIF. PAGO PELA EMPRESA FORNECEDORA
[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 
DOCTORMED EQUIPAMENTOS 
ELIAS GOMES
TEL. FIXO: (61)3083-0776
WHATSAPP: (61)98211-4871 (empresa)
98236-8500 (pessoal)
CNPJ: 13.169.056/0001-16

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 5 de junho de 2020 11:09
Para: Doctor Med <doctormedgo@gmail.com>
Cc: alessandra silva <dgsesma@gmail.com>, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>, Controle Interno SESMA <controleinterno.sesma@gmail.com>, Fundo Municipal de Saúde - FMS/SESMA
<fms.sesma@gmail.com>

Prezado, bom dia!

Apenas a título de esclarecimento, reitero os termos do Termo de Referência quanto o quantitativo da SESMA, isto é, 200 unidades. As outras 10 poderão vir a ser adquiridas junto ao IASB, participante da pesquisa.

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]

mailto:contratos.sesma@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c5452b1585&view=att&th=1727fd787ef11e01&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kb0w6vz50&safe=1&zw
mailto:contratos.sesma@gmail.com
SESMA
Realce



Doctor Med <doctormedgo@gmail.com> 5 de junho de 2020 15:00
Para: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

OK. ENTENDIDO
[Texto das mensagens anteriores oculto]

SESMA
Realce



 

 

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

ÍTEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO FABRICANTE P.UNIT P.TOTAL 
01 200 UNID OXÍMETRO DE DEDO 

MODELO FAYRE A3, 
MARCA NCS, 
REGISTRO NA ANVISA 
10424960004, 
PROCEDÊNCIA 
CHINESA 

ZONDAN 329,00 65.800,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 65.800,00 

SESSENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS 
PRAZO DE ENTREGA:  30 DIAS (ESTE PRODUTO JÁ COMPRAMOS E PAGAMOS 270 
UNIDADES DA IMPORTADORA QUE INFORMA QUE CHEGARÁ AO BRASIL NO INÍCIO 
DE JUNHO DESTE ANO) 
FRETE: PAGO 
DECLARAMOS QUE ACEITAMOS NOTA DE EMPENHO COMO MODALIDADE DE 
PAGAMENTO. 
DADOS BANCÁRIOS: 
BANCO DO BRASIL S/A 
AGÊNCIA 7006-8 
CONTA CORRENTE 5889-0 
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 
ELIAS GOMES DA SILVA 
RG. 17.495.378 SSP/SP E CPF 027.667.478-26 
VALPARAÍSO DE GOIÁS, 12 DE MAIO DE 2020. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 13.169.056/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:39:34 do dia 01/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2020.
Código de controle da certidão: 58AD.11BD.7D34.3B9C
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 INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 24635619

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ
DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTD 13.169.056/0001-16

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da

IN nr. 405/1999-GSF, de 16   de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de  novembro   de 2006 e

constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III

do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade  pode  ser verificada  pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever  na  divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.496.923.842 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 1 JUNHO DE 2020 HORA: 8:35:45:3



MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIAS

Superintendência de Receita Tributária

Secretaria de Finanças Municipal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 83.436/2.020

                         CERTIFICAMOS não haver débito de responsabilidade do contribuinte 

abaixo identificado, ficando, contudo, ressalvado o direito de a   Fazenda Pública 

Municipal constituir novos créditos tributários, que ainda não foram apurados ou 

lançados até essa data.

Cidade

Bairro

Endereço

IE/RG

CNPJ/CPF

 Contribuinte

Crc

Identificação 

 QUADRA 49, 34 RUA 15 QD 49 LT 34 LOJA 02

MORADA NOBRE.

VALPARAISO DE GOIAS - GO

13.169.056/0001-16

0

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTD

CERTIDÃO EMITIDA PELA INTERNET

Atenção: Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias a contar desta data.

136682

EM 01/06/2020  as 08:55  minutos.

A autenticidade desta Certidão pode ser confirmada na internet, página da Município de 

ValParaíso de Goias(www.valparaisodegoias.go.gov.br).

Secretaria de Finanças Municipal

Superintendência de Receita Tributária

Quadra 33 Lote 6 - 2º Andar - Parque Esplanada III



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 13.169.056/0001-16
Certidão nº: 12597607/2020
Expedição: 01/06/2020, às 08:29:49
Validade: 27/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 13.169.056/0001-16,
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS 
COMARCA DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

 

 
CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou
seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação
judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que, na COMARCA DE VALPARAÍSO DE
GOIÁS, NADA CONSTA contra:

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema; 
b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a
razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a
titularidade do número do CNPJ informado;  
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no
endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica; 
d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre
processos de jurisdição voluntária; 
e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data. 
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.
 

 
 
Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

 
 
Certidão expedida em 1 de junho de 2020, às 08:38:34 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça 
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 1 de junho de 2020

N
º

: 109453996216

Requerente :
DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELLI ME

CNPJ : 13169056000116

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 109453996216

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 01/06/2020 - 08:38:34
Validação pelo código: 109453996216, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica



Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 13.169.056/0001-16
Razão Social: DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD HOSPITALARES EIRELI
Endereço: R 15 SN QD 49 LT 34 LJ 2 / MORADA NOBRE / VALPARAISO DE GOIAS / GO /

72870-374

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:08/03/2020 a 05/07/2020 

Certificação Número: 2020030803505999795215

Informação obtida em 01/06/2020 08:34:36

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



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS 

TODAS AS COMARCAS
 

 
CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou
seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação
judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA contra:

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema; 
b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a
razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a
titularidade do número do CNPJ informado;  
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no
endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica; 
d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre
processos de jurisdição voluntária; 
e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data. 
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.
 

 
 
Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

 
 
Certidão expedida em 1 de junho de 2020, às 08:37:34 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça 
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 1 de junho de 2020

N
º

: 109653986215

Requerente :
DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELLI ME

CNPJ : 13169056000116

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 109653986215

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 01/06/2020 - 08:37:34
Validação pelo código: 109653986215, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica



 

 

 
 

 

 

 

 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2020  

PROCESSO GDOC Nº 11046/2020 - SESMA 

 

 

AUTORIZO e RATIFICO a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO, 

OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA 

PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM junto ao 

fornecedor  DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 

inscrita no CNPJ nº 13.169.056/0001-16, no valor global de R$ 65.800,00 (Sessenta e cinco mil 

e oitocentos reais), com amparo no parecer do Núcleo de Assessoria Jurídica, nos termos do art. 

4 da Lei nº 13.979/2020.  

 

Belém/PA, 09 de junho de 2020.  

 

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 

Secretário Municipal de Saúde de Belém - SESMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 2020.06.09 14:40:43 -03'00'



 

 

 
 

 

 

 

 

 

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2020 

PROCESSO GDOC Nº 11046/2020 – 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 OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO, 

OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA 

PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM. 

 

NOME DOS CREDORES:  

 

DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no 

CNPJ nº 13.169.056/0001-16, no valor global de R$ 65.800,00 (Sessenta e cinco mil e 

oitocentos reais) 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

Funcional programática: 2.09.22.10.122.0001 

Atividade: 2176 

Elemento: 44.90.52 

Fonte: 1211010100 

 

VALOR GLOBAL de R$ 65.800,00 (Sessenta e cinco mil e oitocentos reais). 

 

Belém/PA, 09 de junho de 2020.  

 

 

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 

Secretário Municipal de Saúde de Belém - SESMA 
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MINUTA DO CONTRATO Nº 306/2020 

 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

BELÉM DO PARÁ, REPRESENTADO PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA E A EMPRESA 

DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA. 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE BELÉM, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 

SESMA, com sede na Av. Governador José Malcher, 2821 (entre Av. Almirante Barroso e Av. José 

Bonifácio), bairro: São Brás, CEP: 66.090-100, Belém/PA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

07.917.818/0001-12, neste ato representado por seu representante legal, Sr. SÉRGIO DE AMORIM 

FIGUEIREDO, brasileiro, casado, Bacharel em Administração Pública e Empresarial, portador do RG 

nº 2472473 – SSP/PA e inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF nº 243.372.262-49, residente e 

domiciliado nesta capital, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa 

DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ 

n° 13.169.056/0001-16, com sede  na Rua 15, quadra 49, lote 34, morada nobre, CEP: 72.870-374, 

doravante denominada CONTRATADA e neste ato representada por seu Sr. ELIAS GOMES DA 

SILVA, RG nº 17.495.378 – SSP/SP, CPF nº 027.667.478-26, doravante denominada 

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO Nº 306/2020, 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 047/2020, 

CONSOANTE O PROCESSO Nº 11046/2020-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 047/2020.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA APROVAÇÃO DA MINUTA 

 

2.1 A minuta deste Contrato foi aprovada pela Assessoria Jurídica da SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE – SESMA, conforme PARECER NSAJ N° _____/2020, nos termos do Parágrafo Único 

do art. 38, da Lei Federal nº 8.666/93 e inciso X, do art. 10, do Decreto Municipal nº 47.429/05. 

2.2  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 

 

3.1 O presente Contrato tem como objeto a “AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXÍMETRO DE 

PULSO PARA DEDO, 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 MATERIAL UNID. 
QUANT. 

 

VALOR  

UNITÁRIO  

 

VALOR  

TOTAL  

 

01 

 

OXÍMETRO DE PULSO PARA 

DEDO  

 

Oxímetro de dedo de alta precisão para 

monitorização da porcentagem de 

saturação de oxigênio no sangue 

(SpO2) e dos batimentos cardíacos por 

minuto, altamente preciso nas leituras. 

 

Ter Visor em LED de alto contraste, 

facilitando a visualização dos 

resultados. 

 

Informar Saturação (SpO2) e 

Frequência Cardíaca 

 

Acompanha: 

 

01 Oxímetro de Dedo Sem Curva 

Plestimográfica; 

 

01 Capa protetora em Silicone; 

 

01 Cordão de Transporte; 

 

02 Pilhas Alcalinas AAA; 

 

01 Manual de Instruções.  

 

Registro ANVISA e INMETRO 

 

Unidade 

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 329,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 65.800,00 

 

VALOR TOTAL DO CONTRATO  

 

 

R$ 65.800,00 

VALOR TOTAL, POR EXTENSO, DO CONTRATO: R$ 65.800,00 (Sessenta e cinco mil e oitocentos 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: DRM – Anexo – AV. MUNICIPALIDADE C/ PRAÇA 

MAGALHÃES, S/N, BAIRRO DO REDUTO, BELÉM – PA - Horário de 08h às 17h, de 

2ª a 6ª-feira.  
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b) Prazo de Entrega: IMEDIATO,  após o recebimento da nota de empenho e de acordo com a 

solicitação formal do órgão.   

 

4.2     O recebimento e a aceitação dos material estarão condicionados após avaliação pelo responsável, 

sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável. 

 

4.3 O recebimento dos material estarão condicionados à observância de suas descrições técnicas, 

cabendo à verificação pelo CONTRATANTE. 

 

4.4 No ato da entrega, os material, não poderá conter prazo de validade “INFERIOR A 75% 

(SETENTA E CINCO POR CENTO)” da validade total do material ofertado. 

 

4.5 O material 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. 

 

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: 
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6.1.1 Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações; 

 

6.1.2 Rejeitar os material 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 material, 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 material 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; 

 

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; 
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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. 

 

 

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 material entregues em desacordo com o especificado neste instrumento convocatório e 

na proposta da CONTRATADA serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso, 

obrigando-se a CONTRATADA a repará-los ou substituí-los (por completo) no prazo máximo de 

até 05 (cinco) dias úteis, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
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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 

_________________________________, matricula: _____________, 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 será efetuado em até 10 (dez) dias subsequentes ao fornecimento, mediante a 

apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada e visada pelo setor competente, após conferência das 

quantidades e da qualidade do mesmo. 

 

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: 

 

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. 
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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: 44.90.52 

Fonte: 1211010100 

 

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$ 65.800,00 (Sessenta e cinco mil e oitocentos reais).  

 

12.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

13.1     Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 4º-I da Lei Federal nº 

13.979/2020: 

 

13.1.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 50% (cinquenta por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

 

13.2    A CONTRATANTE poderá solicitar modificações, acréscimos ou reduções no fornecimento 

dos produtos, objeto deste contrato, desde que as mesmas sejam consideradas viáveis. 
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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: 

 

 

 
Ocorrência Penalidades que poderão ser aplicadas 

Não assinar o Contrato ou não retirar a Nota de 

Empenho, quando convocada dentro do prazo de 

validade de sua proposta. 

1. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período 

de 2 (dois) anos, e/ou, 

2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado na 

Ata/Contrato, a juízo da Administração. 

Entregar o objeto fora do prazo estabelecido. 

3. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o 

valor do material 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 material 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 
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Apresentar documentação falsa.  

11. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período 

de 5 (cinco) anos, e/ou,  

12. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de 

empenho.  

13. Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Cometer fraude fiscal.  

14. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo 

período de 5 (cinco) anos, e/ou,  

15. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de 

empenho.  

16. Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou 

prevista em lei e no Termo de Referência, em que 

não se comine outra penalidade.  

17. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre 

o valor do instrumento contratual, limitada a 20 (vinte) dias. Após o 

vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada 

inexecução total ou parcial do objeto.  

Inexecução total.  

18. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período 

de 2 (dois) anos, e/ou, 

19. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata. 

Inexecução parcial do objeto.  

20. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Belém 

pelo período de 1 (um) ano, e/ou, 

21. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a 

parte não executada.  

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

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 junho de 2020.    

 

 
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

 

ELIAS GOMES DA SILVA 

DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
 

 

TESTEMUNHAS: 

1.  

NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 

 

2.  

NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 
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MINUTA -  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2020 (COVID-19) 

 

 

 

 

 
 

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, considerando a ratificação do Senhor 

Secretário através da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2020, através do sistema de Registro 

de Preços, em ____/_____/____, consoante o processo nº 11046/2020-SESMA, resolve-se registrar 

o preço da proposta apresentada pela empresa DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E 

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ n° 13.169.056/0001-16, com sede  na 

Rua 15, quadra 49, lote 34, morada nobre, CEP: 72.870-374, neste ato representada pelo Sr. ELIAS 

GOMES DA SILVA, RG nº 17.495.378 – SSP/SP, CPF nº 027.667.478-26, atendendo as condições 

previstas no Termo de Referência, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 13.979, de 

6 de fevereiro de 2020 e suas alterações,  Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no 

Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para AQUISIÇÃO EMERGENCIAL 

DE OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO, OBJETIVANDO FORTALECER OS 

PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-

19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM, conforme especificações constante do Termo de Referência, 

que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta registrada, independentemente de 

transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) 

proposta(s) são as que seguem:  
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ITEM 
DESCRIÇÃO DO 

MATERIAL 
UNID. 

 

QUANTITATIVO 

SESMA 

 

 

 

 

QUANTITATIVO 

IASB 

 

VALOR  

UNITÁRIO  

 

VALOR  

TOTAL  

 

01 

 

OXÍMETRO DE PULSO 

PARA DEDO  

 

Oxímetro de dedo de alta 

precisão para monitorização 

da porcentagem de 

saturação de oxigênio no 

sangue (SpO2) e dos 

batimentos cardíacos por 

minuto, altamente preciso 

nas leituras. 

 

Ter Visor em LED de alto 

contraste, facilitando a 

visualização dos resultados. 

 

Informar Saturação (SpO2) 

e Frequência Cardíaca 

 

Acompanha: 

 

01 Oxímetro de Dedo Sem 

Curva Plestimográfica; 

 

01 Capa protetora em 

Silicone; 

 

01 Cordão de Transporte; 

 

02 Pilhas Alcalinas AAA; 

 

01 Manual de Instruções.  

 

Registro ANVISA e 

INMETRO 

 

Unid. 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 329,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 69.090,00 

 

VALOR GLOBAL DA ATA   

 

 

R$ 69.090,00 

VALOR TOTAL, POR EXTENSO, DA ATA: R$ 69.090,00 (Sessenta e nove mil e noventa reais)  

 
 

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 

3.1. O órgão gerenciador será a 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.  

3.2. O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE BELÉM – IASB, é órgão participantes do registro de preços,conforme 

especificado no subitem anterior. 
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4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

4.1    Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5. VALIDADE DA ATA  

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 6 (seis) meses.  

5.2.  A Ata de Registro de Preços será automaticamente cancelada caso advenha a causa de 

cessação de vigência da Lei nº 13.979/20 prevista no seu art. 8º. 

5.3. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 

superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados 

nesta Ata. 

5.4. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 

Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

5.5. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

5.6. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.7. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.7.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

5.7.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

5.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 

desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

5.9. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.9.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

5.9.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
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5.9.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 

5.9.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 

contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

5.10. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 

será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

5.11. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

5.11.1. por razão de interesse público; ou 

5.11.2. a pedido do fornecedor.  

6. DAS PENALIDADES 

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Edital. 

6.1.1. As sanções do item acima também se aplicam a eventuais integrantes do 

cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não 

honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º 

do Decreto nº 10.024/19.  

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 

7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos 

órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da 

penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

6.3.   O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 

previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento 

para cancelamento do registro do fornecedor. 

7. CONDIÇÕES GERAIS 

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 

objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 

condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência. 
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7.2. É vedado efetuar alterações nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 

inclusive as de que trata o art. 4º-I da Lei nº 13.979/20, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 

7.892/13. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual 

teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia ao 

órgão participante.  

 

 

 

Belém /PA, ____de junho de 2020.    

 

 
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

 

ELIAS GOMES DA SILVA 

DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

 



 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

NÚCLEO DE SETORIAL DE ASSESSORIA JURÍDICA 

 

PARECER Nº   1.172/2020 – NSAJ/SESMA/PMB 

 

PROTOCOLO Nº: 11046/2020 – GDOC 

INTERESSADO: DEUE/SESMA. 

ASSUNTO: ANÁLISE DA MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO POR 

DISPENSA DE LICITAÇÃO E MINUTA DE CONTRATO. 

 

  

 Sr. Secretário, 

 

 Este Núcleo Jurídico foi instado a se manifestar sobre a minuta da Ata de Registro de 

Preços, decorrente de Dispensa de Licitação, para atender a demanda de oxímetros na Rede 

Municipal de Saúde.  

 Verifica-se que o processo tem por Órgão Participante o IASB. 

 Consta o Parecer Jurídico nº 971/2020-NSAJ que analisou o processo de dispensa por 

Sistema de Registro de Preços. Bem como análise do Núcleo de Controle Interno nº 1431/2020 

que analisou a conformidade do processo.  

 O Núcleo de Contratos juntou o Termo de Reconhecimento de Dispensa e Ratificação.  

 Foi encaminhado para análise e parecer a Minuta da Ata de Registro de Preços e minuta 

do Contrato.  

 É o sucinto relatório. Passamos a análise. 

 

DO DIREITO 

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 à conveniência e oportunidade na prática dos atos administrativos, 

que estão reservados a esfera discricionária do Administrador Público legalmente competente, 

tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira. 
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 Primeiramente, cumpre se manifestar sobre o Termo de Ratificação, o que verifica-se que 

não houve a inclusão do valor referente a quantidade de oxímetros do IASB registrado no 

processo. Salienta-se que a SESMA é o órgão gestor do presente processo, portanto, competente 

para homologar ou ratificar todos os atos praticados na dispensa de licitação por SRP realizada, 

incluindo assim, o quantitativo da IASB.  

 Desse modo, sugerimos que seja TORNADO SEM EFEITO A RATIFICAÇÃO 

PUBLICADA NO DOM, para que seja incluído a demanda da IASB. 

 Da análise da Minuta da Ata de Registro de Preços que é documento vinculativo, 

obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os 

preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as 

disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas constatou-se a 

observância dos requisitos necessários que devem constar na ata de registro de preços. 

 A referida Ata de Registro de Preços apresenta cláusulas de qualificação das partes, 

objeto, obrigações da Contratante e da Contratada, obrigatoriedade de publicação e registro junto 

ao TCM, todas de acordo com o exigido pela lei 8666/93 de direito publico. 

 Quanto à vigência da Ata restou estabelecido o prazo de 06 (doze) meses, nos termos do 

artigo 12 do Decreto Federal nº 7.892/2013. 

  Constatou-se ainda a existência das cláusulas que garantem às prerrogativas inerentes a 

celebração da Ata de Registro de preços, notadamente a possibilidade de cancelamento da Ata, 

alteração, fiscalização e aplicação de penalidades por parte da Administração. 

  Dessa forma, a Ata de Registro de Preços atende as exigências dispostas no processo 

aquisitivo de modo que não merece censura, estando o documento suscetível de ser assinado. 

 No que concerne a minuta do contrato o artigo 55 e incisos da Lei 8.666/93 institui as 

cláusulas necessárias a todo contrato administrativo: 

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; 
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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. 

Dessa forma, ao se fazer a análise da minuta do contrato constatou-se que a mesma 

apresenta cláusulas de qualificação das partes, objeto, justificativa, dotação orçamentária, 

obrigações da Contratante e da Contratada, obrigatoriedade de publicação e registro junto ao 

TCM, todas de acordo com o exigido pela lei 8666/93 de direito publico. 

  Quanto à vigência do contrato restou estabelecido entre as partes o prazo de 12 (doze) 

meses, na forma da Lei 8.666/93. 

 Constatou-se ainda a existência das cláusulas que garantem as prerrogativas inerentes à 

celebração dos contratos administrativos, notadamente a alteração e rescisão unilateral, 

fiscalização e aplicação de penalidades por parte da Administração. 

 Assim, após análise do contrato este atende as exigências dispostas no art. 55 da lei nº 

8.666/1993, que determina quais cláusulas são necessárias em todo contrato, de modo que 

DEVERÁ SER ALTERADO a clausula Oitava para três dias úteis do contrato, conforme 

consta no Termo de Referência, após este ajuste, o documento não merece 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 firmado o contrato pelas partes e por 02 (duas) 

testemunhas, é indispensável que o mesmo seja publicado resumidamente no DOM, para que 

tenha 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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DA CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, este NSAJ/SESMA, em cumprimento ao Artigo nº 38, 

Parágrafo Único da Lei 8.666/93, MANIFESTA-SE PELA ANULAÇÃO DO TERMO DE 

RATIFICAÇÃO PUBLICADO NO DOM E PELA NOVA PUBLICAÇÃO COM A 

INCLUSÃO DA QUANTIDADE DO IASB, BEM COMO DE FORMA FAVORÁVEL 

aos termos das minutas da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e do CONTRATO nº 

300/2020-SESMA, desde que haja o ajuste sugerido no parecer, após, 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, 18 de junho de 2020. 
 

 

 

IZABELA BELÉM 

Assessoria NSAJ 
 

 De Acordo.  

 

 

 CYDIA EMY RIBEIRO 

           Diretora do NSAJ-SESMA 

CYDIA EMY 
PEREIRA 
RIBEIRO:36
167851204

Assinado de forma digital por 
CYDIA EMY PEREIRA 
RIBEIRO:36167851204 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, 
ou=Secretaria da Receita Federal 
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, 
ou=(EM BRANCO), ou=AR 
SERAMA, cn=CYDIA EMY PEREIRA 
RIBEIRO:36167851204 
Dados: 2020.06.18 11:41:42 -03'00'
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PARECER Nº 1854/2020 – NCI/SESMA 

INTERESSADO: NÚCLEO DE CONTRATOS. 

FINALIDADE: Manifestação quanto à análise dos Termos da Minuta do Contrato                                                            

nº 306/2020/SESMA. 

DOS FATOS: 

Chegou a este Núcleo de Controle Interno, o Processo Administrativo nº 11046/2020 – 

SESMA, encaminhado pelo NÚCLEO DE CONTRATOS, solicitando análise da minuta do 

instrumento contratual nº 306/2020, a ser celebrado com a empresa DOCTORMED E 

EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  

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. 

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. 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO: 

 

A análise em tela, quanto aos termos da minuta do instrumento contratual nº 306/2020, a 

ser celebrado com a empresa DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA, ficará estritamente dentro dos parâmetros fixados pela Lei nº 8.666/93, 
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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. 

 
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. 

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
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§ 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) 

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) 
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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 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 
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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: 

 

1 – A minuta do contrato nº 306/2020, a ser celebrado com a empresa DOCTORMED E 

EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, tem fundamento na lei Federal nº 

8.666/93 c/c Lei Federal nº 13.979/2020 e aos termos da proposta vencedora no procedimento de 

compra direta e emergencial por dispensa de licitação. Vale destacar que a minuta do instrumento 

contratual têm sua origem da Dispensa de Licitação nº 047/2020 (ARP nº 144/2020), 

fundamentada no art. 4º da Lei nº 13.979/2020. 

2 Vale destacar que a Dispensa de Licitação mencionada anteriormente merece ser corrigida 

pois, trata-se de um registro de preços e na ratificação anexa nos autos so consta o valor da 

aquisição que deverá ser realizada por esta Secretaria, estando ausente o valor a ser adquirido 

pelo órgão participante do registro de preços IASB. 

3 Diante de todos os documentos acostados nos autos, dentre eles a Ratificação de Dispensa 

de Licitação nº 047/2020, cujo valor global não compreende ao total do processo a ser registrado 

em ATA, recomendamos a ANULAÇÃO do supracitado termo. 

4 Quanto ao tema temos a destacar o que estabelece o princípio da autotutela. Tal principio 

estabelece que a Administração Pública possua o poder de controlar os próprios atos, anulando-os 

quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. Assim, a Administração 

não precisa recorrer ao Poder Judiciário para corrigir os seus atos, podendo fazê-lo diretamente. 

Esse princípio possui previsão em duas súmulas do STF, a 346, que estabelece que “A 

Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”, e 473, que dispõe que 

“A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam 

ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial”. 

5 Atualmente, o princípio ganhou previsão legal, conforme consta no art. 53 da Lei 

9.784/99 onde prescreve que a administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de 

vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados 

os direitos adquiridos. 

6 Nesse contexto, a autotutela envolve dois aspectos da atuação administrativa: 

a) legalidade: em relação ao qual a Administração procede de ofício ou por provocação, a 

anulação de atos ilegais; e 

b) mérito: em que reexamina atos anteriores quanto à conveniência e oportunidade de sua 

manutenção ou desfazimento (revogação). 
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7 Quanto ao aspecto da legalidade, conforme consta na Lei 9.784/99, a Administração deve 

anular seus próprios atos, quando possuírem alguma ilegalidade. Trata-se, portanto, de um poder-

dever, ou seja, uma obrigação. Dessa forma, o controle de legalidade, em decorrência da 

autotutela, pode ser realizado independentemente de provocação, pois se trata de um poder-dever 

de ofício da Administração. Portanto, a Ratificação de Dispensa de Licitação nº 047/2020, deverá 

ser anulada. 

8 Passando o mérito da anulação da Dispensa de Licitação nº 047/2020, adentramos a 

analise quanto ao sistema de registro de preços mediante procedimento de dispensa d e licitação. 

9 A Medida Provisória nº 951, de 15 de abril de 2020, alterou a Lei nº 13.979, de 2020, 

prevendo expressamente a possibilidade de utilização da dispensa de licitação para o Registro de 

Preços (art. 4º, §§ 4º, 5º e 6º, da Lei 13.979/2020). Até a edição da MP 951/2020, não havia 

previsão legal para a utilização da dispensa de licitação para registro de preços, notadamente 

porque o procedimento auxiliar somente poderia ser utilizado em três modalidades licitatórias 

autorizadas expressamente (concorrência – art. 15, § 3º, I, da Lei 8.666/93; pregão - art. 11 da Lei 

10.520; e RDC – art. 29, III, da Lei 12.462/11).  

10 A dispensa de licitação emergencial compartilhada, via SRP, vai gerar uma única ata de 

registro de preços, com base na qual os órgãos e entidades participantes firmarão seus contratos. 

De acordo com o art. 4º, §4º, da Lei nº 13.979, de 2020, a dispensa de licitação para o registro de 

preços somente pode ser utilizada quando se tratar de compra ou contratação para mais de um 

órgão ou entidade, o que no caso concreto esta comprovado considerando a solicitação de 

participação do ISAB e devidamente autorizada. 

11 Outro ponto que devemos destacar no tocante ao registro de preços por dispensa de 

licitação é o prazo. A Lei nº 13.979/20, apesar de prever em seu regime o Sistema e Registro de 

Preços, não trouxe disposição acerca da vigência da Ata de Registro de Preços, mas tão somente 

dos contratos. No caso concreto observa-se que a ARP a ser celebrado com a empresa possui 

vigencia de 6 (seis) meses apenas. A duração máxima das atas de registro de preço (de um ano) 

está prevista no art. 15, § 3º, III, da Lei 8.666/93, não havendo disposição na Lei 13.979/20 que a 

relativize. Não podemos olvidar, entrementes, que a aplicação da Lei nº 13.979/20, pela sua 

própria essência, é temporária, provisória e episódica, aplicável “apenas enquanto perdurar a 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus” (art. 4º, § 

1º, Lei 13.979/20). 

12 Assim, apesar de a natureza jurídica da ata de registro de preços não ser estritamente 

contratual, vemos como possível a aplicação analógica do art. 4º-H à vigência inicial máxima da 

ata. Ademais, a duração da vigência da ata também deve ser compreenda e interpretada como 

pertencente a todo o microssistema da Lei 13.979/20, sendo uma norma temporária por essência, 

de maneira que seria incompatível a duração inicial de uma ata por 12 meses. Nesse sentido, ao 

menos por questões jurídicas, entendemos que a ata de registro de preços entabulada sob o 

regime da Lei nº 13.979/20 tenha a vigência inicial máxima de seis meses, podendo ser 

prorrogadas pelo prazo máximo legal de 1 ano (art. 15, § 3º, III, da Lei 8.666/93), caso perdure a 

situação de calamidade pública. Ademais, prazo de vigência da ata demasiado extenso também 

seria incompatível com a atual e abrupta variação de preços no mercado. 
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13 Quanto a minuta da ARP e da minuta do contrato, observa-se que ambas foram aprovadas 

pela Assessoria Jurídica da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA, conforme 

parecer NSAJ N° 1172/2020, nos termos do Parágrafo Único do art. 38, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

14 Diante da análise da Minuta do Contrato, foi constatado que as cláusulas atendem as 

exigências do art. 55 da Lei nº 8.666/93, tais sejam: da fundamentação legal – cláusula primeira; 

da aprovação da minuta – cláusula segunda; do objeto – 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. 

15 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 OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO, OBJETIVANDO 

FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 

CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM. 

16 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;” 

17 Após a anulação da Ratificação de Dispensa de Licitação nº 047/2020, nos manifestamos 

pelo DEFERIMENTO da solicitação do requerente, quanto a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL 

DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, objetivando fortalecer os procedimentos de 

enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém, desde que 

observados os valores totais e deverá ser discriminado que trata-se de um Registro de Preços. 

18 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 
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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. 

19 Diante da análise dos documentos acostados nos autos, este Núcleo de Controle Interno 

tem a concluir: 

CONCLUSÃO: 

No transcorrer dos trabalhos de análise do Processo em referência, conclui-se, 

sinteticamente, que as minutas da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2020 e do 

CONTRATO nº 306/2020, a ser celebrado com a empresa DOCTORMED E EQUIPAMENTOS 

E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 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 a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2020 e do CONTRATO nº 

306/2020, encontram-se aptos a serem celebrados e a gerarem despesas para a municipalidade, 

com a RESSALVA apresentada na manifestação: 

MANIFESTA-SE: 

a) Pela anulação da Ratificação de Dispensa de Licitação nº 047/2020, e posteriormente nos 

manifestamos pelo DEFERIMENTO da solicitação do requerente, quanto a AQUISIÇÃO 

EMERGENCIAL DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, objetivando fortalecer os 

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

desde que observados os valores totais e que deverá ser discriminado que trata-se de um Registro 

de Preços; 

b) Pela apresentação das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista atualizadas das 

empresas a serem contratadas; 

c) Após, atendidos os itens anteriores, nos manifestamos pela celebração da ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2020 e do CONTRATO nº 306/2020 com a empresa 

DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; 

d) Pela publicação dos Extratos da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e do CONTRATO nº 

306/2020, a ser celebrado com a empresa DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS 



 

 

 
 

 

 

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 

HOSPITALARES LTDA no Diário Oficial do Município, para que tenha eficácia, nos termos do 

art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93. 

e) Pela imediata disponibilidade em sítio oficial específico na rede mundial de computadores 

(internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 

12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita 

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

É o nosso parecer salvo melhor entendimento. À elevada apreciação Superior 

Belém/PA, 23 de junho de 2020. 

ÉDER DE JESUS FERREIRA CARDOSO 

Coordenador do Núcleo de Controle Interno – NCI/SESMA 
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ou=(EM BRANCO), ou=AR 
SERAMA, cn=EDER DE JESUS 
FERREIRA CARDOSO:82236968272 
Dados: 2020.06.23 16:39:24 -03'00'
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DESPACHO 
 

                        Acolho parecer jurídico nº 1172/2020-NSAJ/SESMA e manifestação do Núcleo 
de Controle Interno nº 1854/2020-NCI/SESMA, pela anulação da Ratificação de Dispensa de 
Licitação nº 047/2020 e pela celebração da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2020 e 
do contrato nº 306/2020 com a empresa DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA; 

 
Ao Núcleo de Contratos para providências necessárias de acordo com 

orientações do NSAJ e Núcleo de Controle Interno. 
 

 
Belém, 29 de junho 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 
Dados: 2020.06.29 12:01:58 
-03'00'



6 DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO DE BELÉM
QUARTA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2020

Protocolo n° 21685/2019, homologado pela Secretaria Municipal de Saúde em 
15/04/2019.

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS DA CATEGORIA FILMES 
RADIOLÓGICOS”

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura

ENCARTE
Empresa: XTC COMERCIO E INSTRUMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME, 

CNPJ n° 10.721.848/0001-63, com sede na Av. Dr. Freitas, n° 2556, bairro: Marco, 
CEP: 66.087-810, Belém /PA

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
(R$)

VALOR
TOTAL

(R$)

19

Papel para ultrassonografia compatível com o modelo 
upp 110s, dimensões de 110mm x 20m, embalagem: 
rolo com 20 (vinte) metros, acondicionados em caixa 
com 10 unidades. O produto deve ser original do fabri-
cante. A embalagem deve conter informações sobre o 
produto, data de fabricação e validade. Com registro 
na ANVISA.

CX 714 R$ 539,00 R$ 384.846,00

20

Papel para ultrassonografia compatível com o modelo 
upp 110s, dimensões de 110mm x 20m, embalagem: 
rolo com 20 (vinte) metros, acondicionados em caixa 
com 10 unidades. O produto deve ser original do fabri-
cante. A embalagem deve conter informações sobre o 
produto, data de fabricação e validade. Com registro 
na ANVISA.

CX 136 R$ 539,00 R$ 73.304,00

VALOR TOTAL R$ R$ 458.150,00

Valor por extenso: Quatrocentos e cinquenta e oito mil cento e cinquenta reais

Assinam: SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO – Contratante e GRAYCE 
THAYANNA SANTOS VIEIRA - Contratado.

DATA: 16 Abril de 2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/2020

Ata de Registro de Preços, Decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 010/2020, 
Protocolo n° 21685/2019, homologado pela Secretaria Municipal de Saúde em 
15/04/2019.

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS DA CATEGORIA FILMES 
RADIOLÓGICOS”

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura

ENCARTE
Empresa: RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVIÇOS EIRELI, 

CNPJ n° 20.873.575/0001-26, com sede na Passagem J-2, 80 Conj COHAB Gleba 1, 
Marambaia, CEP: 66623-288 - Cidade: Belém - Estado: PA,

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
(R$)

VALOR
TOTAL

(R$)

17
Filmes para impressão: modelo DT2 mammo, Tama-
nho 25x30 cm. Compatível com impressora AGFA 
Drystar 5503. Caixa contendo no mínimo 100 unida-
des cada.

CX 130 R$ 452,00 R$ 58.760,00

VALOR TOTAL R$ R$ 58.760,00

Valor por extenso: Cinquenta e oito mil setecentos e sessenta reais

Assinam: SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO – Contratante e FERNANDO 
CARDOSO HENRIQUE - Contratado.

DATA: 16 Abril de 2020.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2020
PROCESSO GDOC Nº 11046/2020 - SESMA

AUTORIZO e RATIFICO a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo 
objeto é a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXÍMETRO DE PULSO PARA 
DEDO, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFREN-
TAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE 
BELÉM junto ao fornecedor DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.169.056/0001-16, no valor global 
de R$ 65.800,00 (Sessenta e cinco mil e oitocentos reais), com amparo no parecer do 
Núcleo de Assessoria Jurídica, nos termos do art. 4 da Lei nº 13.979/2020.

Belém/PA, 09 de junho de 2020.

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 394/2019

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 
– SESMA

CONTRATADO: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 04.933.933/0001-92
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento no art. 

65, §1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo 
de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor original 
do CONTRATO Nº 394/2019, conforme estipulado na 
Cláusula Quarta:

ITEM

ESPECIFICAÇÃO CLARA E DETALHADA 
do Medicamento ofertado, e ainda informação 
de: Nome Genérico, Nome Fantasia, Formulação, 
Dosagem, Forma Farmacêutica, Tipo de Em-
balagem, Marca, Fabricante, Procedência, nº 
Registro e Garantia/Validade.

UNID. QUANT.
VALOR

UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL

(R$)

08

Ventilador Pulmonar de Transporte: Equipamento 
portátil, Compatível com uso adulto, pediátrico e 
neonatal. Tipo microprocessado. Para utilização em 
unidades móveis e prontos socorros. Possui display 
LCD para fácil visualização dos parâmetros. Moda-
lidades ventilatórias de suporte e controlada. Ven-
tilação controlada nas configurações VCV, PCV, 
PSV. Com opção de ajuste do peso para pacientes 
infantis. Configurações mínimas:
FiO2: 21 – 100%
Tempo inspiratório: 0,1 – 10 seg;
Frequência ventilador: 0 – 150 RPM;
Volume corrente: 10 a 2500 ml;
Pressão inspiratória: 0 – 100 cmH2O;
PEEP: 0-20 cm H2O;
Fluxo inspiratório: 0-60 Ipm;
Alarmes de: pressão inspiratória máxima de via 
aérea, pressão inspiratória mínima de via aérea, 
alarme de pressão continua, alarme de baixo volu-
me tidal, falha na rede de gases, queda de energia 
elétrica, baixa varga de bateria.
Acessórios:
- 02 Válvulas exaladoras;
- 01 FLuxometro e umidificador
- 02 Circuitos para pacientes adultos
- 02 Circuitos para pacientes pediátricos
- 02 Circuitos para pacientes neonatais
- 01 Bateria recarregável com duração mínima de 
04 horas
- 01 mangueira de Oxigenio
01 Mangueira de ar comprimido

GRAMA 1 R$ 19.900,00 R$ 19.900,00

VALOR TOTAL R$ 19.900,00

Valor por extenso: Dezenove mil e novecentos reais

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA :
 Funcional Programática: 2.09.22.10.302.0001.2003
 Fonte: 1211010100
 Elemento: 44.90.52
ASSINAM: SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO/Secretário 

Municipal de Saúde,– CONTRATANTE e ERNANI 
LUIZ KUROWSKY – CONTRATADA.

DATA: 05 de Junho de 2020.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 004/2017

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 
– SESMA

CONTRATADO: MATERNIDADE DO POVO
CNPJ: 04.933.933/0001-92
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento no art. 65, 

§1º da Lei Federal nº 8.666/93 c/c os termos da Portaria 
GM/MS nº 1.393, de 21 de maio de 2020, bem como os 
termos do Convênio nº 004/2017.

OBJETO: O presente instrumento tem por finalidade o acréscimo 
de recursos de auxílio financeiro emergencial para o 
controle da Pandemia da COVID-19, conforme anexo da 
Portaria GM/MS nº 1.393, de 21 de maio de 2020, parte 
integrante e indissociável do presente Termo Aditivo.

 O presente Termo Aditivo o valor global de R$ 60.002,14 
(Sessenta mil, dois reais e quatorze centavos) e seu pa-
gamento à CONVENENTE será efetuado nos termos da 
Portaria GM/MS nº 1.393, de 21 de maio de 2020.

 Conforme artigo 67, da Lei nº 8.666/93, a execução do 
presente Convênio será objeto de acompanhamento, 
controle, fiscalização e avaliação pela servidora ANA 
CONCEIÇÃO CARDOSO BEZERRA, matricula: 
0073253-014, devendo indicar formalmente seu (a) 
substituto nos impedimentos.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 Funcional Programática: 2.09.22.10.122.0001/2176
 Fonte: 1214010500
 Elemento: 33.90.39
ASSINAM: SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO/Secretário 

Municipal de Saúde,– CONTRATANTE e EDUARDO 
PARRY DE CASTRO– CONTRATADA.

DATA: 05 de Junho de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SESAN

EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/2020-SESAN/PMB

Partes: Secretaria Municipal de Saneamento e Hícaro S. Comércio 
Atacadista de Roupas e Acessórios para uso Profissional 
Eireli.

Objeto: Aquisição Emergencial de Material de Segurança, 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI.

Vigência: O prazo de Vigência deste contrato é de 06 (seis) meses, 
contados da data de sua assinatura, com validade e 
eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário 
Oficial do Município.

Valor do Contrato: O valor total do contrato é de R$ - 36.718,50 (trinta e seis 
mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta centavos).

Dotação Orçamentária: Órgão: 2.10 / Unidade: 21 / Função: 17 / Sub Função: 122 
/ Programa: 0007 / Projeto/atividade: 2162 / Elemento de 
Despesa: 3390300000 / Fonte de Recurso: 10010100007 
/ Fundo: 999.

Data da Assinatura: 29/05/2020.
Nomes das Partes que Assinam o Contrato: Claudio Augusto Chaves das Mercês – 

Contratante /Hícaro Oliveira da Mota Andrade Paiva – 
Contratado.

Ano LXI - Nº 14.012
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPÚ
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2020-04 FMS

A Comissão de Licitação do Município de Anapu, através do Fundo Municipal de
Saúde, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. Layane Santos Sousa, Secretária
Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação
a seguir: Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos
essências, para atender as necessidades de pacientes com casos confirmados e suspeitas
do novo coronavirus (COVID -19) no Hospital Municipal e as Unidades Básicas de Saúde, do
município de Anapu/PA; Contratado: Almeida Distribuidora Eireli - Me; Fundamento Legal:
processo de dispensa de licitação baseado no Art. 24 inciso IV da Lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de
Licitação e ratificado pela Sra. Layane Santos Sousa, Secretária Municipal de Saúde.

Anapu/Pa, 9 de junho de 2020
LAYANE SANTOS SOUSA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 20200130; DISPENSA Nº 002/2020-04 FMS; Contratante: Fundo Municipal
de Saúde de Anapu; Contratada: Almeida Distribuidora Eireli - Me; Objeto: Contratação de
empresa especializada no fornecimento de medicamentos essências, para atender as
necessidades de pacientes com casos confirmados e suspeitas do novo coronavirus (COVID
-19) no Hospital Municipal e as Unidades Básicas de Saúde, do município de Anapu/Pa;
Valor Total: R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Programa de Trabalho: Exercício 2020
Atividade 0908.103010245.2.080 Enfrentamento da Emergência COVID 19 , Classificação
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.48, no valor de R$
15.000,00; Vigência: 09 de Junho de 2020 a 09 de Julho de 2020; Data da Assinatura: 09
de Junho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Após análise conjunta do Secretário Municipal de Assistência Social e da
Pregoeira Suplente da CPL, responsável pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-023/2020, e
considerando a publicidade dada ao processo licitatório, o qual foi devidamente publicado
no quadro de avisos da Prefeitura, no Diário Oficial da União seção 3, nº 74, página 154,
Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará da FAMEP, n°2469, Jornal Diário do Pará,
página B12, no Portal da Transparência Municipal e no sistema Comprasnet, ambos de
17/04/2020, em conformidade com o Art. 21 da Lei nº. 8.666/93, Art. 4º, inciso I da Lei n°.
10.520/2002 e Art. 11, art. 17 do Decreto Municipal n°. 1216/2017-GPMB.

Sendo assim, decido pela HOMOLOGAÇÃO do resultado do pregão em
destaque, tendo por objeto o registro de preço para prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva com fornecimento de peças de aparelhos condicionadores de ar frio,
freezers, refrigeradores, frigobares e bebedouros para atender as necessidades da
Secretaria Municipal Assistência Social de Barcarena/Pa, em conformidade com seu termo
de referência e demais anexos.

Empresa vencedora e valor: Tam Comércio de Peças e Serviços de Refrigeração
Ltda - Epp - R$ 813.330,27 (oitocentos e treze mil, trezentos e trinta reais e vinte e sete
centavos). Data da Homologação: 08 de junho de 2020.

Barcarena/Pa, 9 de junho de 2020
FELLIPE AUGUSTO CARNEVALLE DOS PASSOS

Secretário Municipal de Assistência Social
Interino

AVISO DE RESCISÃO

INTENÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO.
Referência: contrato nº 20200699, oriundo o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-011/2020, cujo
objeto é a aquisição de lanches, salgados para atender as necessidades das secretarias do
município de Barcarena/Pa.

A Prefeitura Municipal de Barcarena/Pa, através de seu prefeito infra-assinado,
em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, torna público a INTENÇÃO DE RESCINDIR
UNILATERALEMNTE O CONTRATO Nº 20200699, Oriundo DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-
011/2020, com fulcro na fundamentação e recomendação expedida pelo Procurador Geral
do Município de Barcarena/PA, consoante se infere de seu parecer jurídico, o qual integra
a presente decisão e está disponível para vista de qualquer interessado no portal da
transparência desta prefeitura.

Assim, notificamos o(s) herdeiro(s) e sucessor(es) da empresa R. Cardoso Dias-
Epp, inscrita no CNPJ nº 05.245.371/0001-57 sobre a intenção desta administração pública
municipal em rescindir o contrato nº 20200699, no qual figura como contratada,
facultando-lhes, desde já a possibilidade de se manifestarem a respeito, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, inc. I, alínea "e", c/c § 1°, da Lei n°.
8.666/93, a contar da data de publicação deste ato administrativo na Imprensa Oficial, ou
seja, até o final do expediente do dia 18 de junho de 2020, em homenagem aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, aludidos no art. 78, parágrafo único, da Lei 8.666/93,
tudo para análise e decisão definitiva.

Diante das medidas de enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19),
pedimos ao(s) herdeiro(s) e sucessor(es) que entregue(m) o(s) recurso(s) administrativo(s)
no Departamento de Serviços Auxiliares, cujo endereço consta no rodapé, das 08:00 as
13:00h; ou enviem para o e-mail: pregaoeletronico.pmb@gmail.com, visto que estamos
trabalhando, temporariamente, com pessoal reduzido na prefeitura, a fim de evitar ao
máximo o contato físico entre os representantes das empresas e os servidores municipais.
Para confirmar o recebimento do recurso via protocolo ou e-mail, as recorrentes deverão
entrar em contrato através do telefone: (91) 99393-6685.

Barcarena/Pa, 9 de junho de 2020
PAULO SÉRGIO MATOS DE ALCÂNTARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL DO

PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEGEP
DESPACHO DE 9 DE JUNHO DE 2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2020
PROCESSO GDOC Nº 11046/2020 - SESMA

AUTORIZO e RATIFICO a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo
objeto é a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO, OBJETIVANDO
FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO
COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM junto ao fornecedor DOCTORMED E EQUIPAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.169.056/0001-16, no valor global
de R$ 65.800,00 (Sessenta e cinco mil e oitocentos reais), com amparo no parecer do
Núcleo de Assessoria Jurídica, nos termos do art. 4 da Lei nº 13.979/2020.

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
Secretário Municipal de Saúde de Belém

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 47/2020

PROCESSO GDOC Nº 11046/2020 - 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 OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO, OBJETIVANDO
FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO
COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM.
NOME DOS CREDORES:
DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº
13.169.056/0001-16, no valor global de R$ 65.800,00 (Sessenta e cinco mil e oitocentos
reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Funcional programática: 2.09.22.10.122.0001
Atividade: 2176
Elemento: 44.90.52
Fonte: 1211010100
VALOR GLOBAL de R$ 65.800,00 (Sessenta e cinco mil e oitocentos reais).

Belém/PA, 9 de junho de 2020.
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO

Secretário Municipal de Saúde de Belém

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP N° 84/2020-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 24/06/2020 às 09h00 (Horário de Brasília/DF) - Tipo
Menor Preço Global.

OBJETO: Registro de Preços, para futura e eventual "CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE
INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA REDES DE
TELEFONIA E LÓGICA", com fornecimento de materiais, de forma fracionada, para atender
às necessidades de todos os estabelecimentos de Saúde pertencentes da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA/PMB, 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, 9 de junho de 2020.
JOSÉ GUEDES DA COSTA JÚNIOR

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 93/2020-FUNPAPA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM através do órgão interessado a
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, 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 18/06/2020 às 09h00 (Horário de Brasília/DF) - Tipo
Menor Preço por Lote.
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FUNERÁRIOS", objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia
causada pelo COVID-19 no Município de Belém, 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, 9 de junho de 2020.
MARCELO CANTÃO LOPES

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC Nº 19/2020 - ELETRÔNICO

Processo nº 28118/2019-SESMA
O Município de Belém, através da Secretaria Municipal de Coordenação Geral

do Planejamento e Gestão - SEGEP, com sede à Av. Governador José Malcher, n° 2110, São
Brás, através da Comissão Especial de Licitação designada pelo Decreto Municipal nº
96.233 de 04 de maio de 2020, torna público que, conforme autorização do Sr. Secretário
Municipal de Saúde - SESMA, fará a Abertura do RDC Nº 019/2020 conforme os dados
abaixo:
OBJETO: Seleção de proposta(s) mais vantajosa(s) visando a futura e eventual
CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS HOSPITAIS DE PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - HPSM MÁRIO PINOTTI, HPSM HUMBERTO MARADEI PEREIRA E HOSPITAL
MUNICIPAL DE RETAGUARDA DOM VICENTE ZICO, incluindo todos os materiais,
equipamentos e mão-de-obra, necessários à execução dos serviços para a SESMA -
Secretaria Municipal de Saúde, conforme Projeto Básico e demais anexos do Edital de
Licitação.
Modo de Disputa: ABERTO
Critério de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
Regime de Execução: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
Disponibilidade do Edital: exclusivamente pela internet através dos sites
http://www.belem.pa.gov.br e http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
Entrega e abertura das propostas: 03/07/2020, às 09:30h (horário de Brasília).
Local de realização: www.comprasnet.gov.br. UASG: 925387

Belém/PA, 9 de junho de 2020.
MONIQUE SOARES LEITE
Presidente da CEL/RDC

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Contrato nº 20200114-A - CONVITE Nº 1/2020-003 - Contratante - Prefeitura
Municipal de Bom Jesus do Tocantins-PA - Contratado: GM FEITOSA LTDA-ME.
Objeto - Contratação de empresa especializada em serviços de locação de
materiais para eventos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Bom Jesus doo Tocantins -Vigência 04/03/2020 a 31/05/2020 - Valor Global: R$
137.400,00 ( Cento trinta e sete mil e quatrocentos reais) - Data da assinatura:
04/03/2020

Contrato nº 20200153 - CONVITE Nº 1/2020-004 - Contratante - Prefeitura
Municipal de Bom Jesus do Tocantins-PA - Contratado: SUL ELETRICA
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI-EPP. Objeto - Contratação de empresa
especializada para construção de 01(um) quiosque na praça em torno da lagoa -
Vigência 25/03/2020 a 25/05/2020 - Valor Global: R$ 59.876,50 ( Cinquenta nove
mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) - Data da assinatura:
25/03/2020

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 202001531 - O presente termo aditivo
objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 04 de junho de 2020,
nos termos do art. 57 §4º, da Lei Federal nº 8.666/93 - Segundo Termo Aditivo ao
Contrato nº 202001532 - O presente termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo
de vigência do contrato até 03 de agosto de 2020, nos termos do art. 57 §4º, da
Lei Federal nº 8.666/93

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
SESMA
Realce

SESMA
Realce



 

 

 
 

 

 

 

DECISÃO 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM, no uso de suas atribuições 

legais resolve  ANULAR o TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE 

LICITAÇÃO Nº 047/2020, processo Gdoc nº 11046/2020, publicada no D.O.M e D.O.U em 

10/06/2020. 

 

 

Belém/PA, 30 de junho de 2020.  

 

 

 

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 

Secretário Municipal de Saúde de Belém – SESMA/PMB 

 

 

 

SERGIO DE AMORIM 
FIGUEIREDO:24337226
249

Assinado de forma digital por SERGIO DE AMORIM 
FIGUEIREDO:24337226249 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal 
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), 
ou=AR SERAMA, cn=SERGIO DE AMORIM 
FIGUEIREDO:24337226249 
Dados: 2020.07.01 10:07:02 -03'00'



 

 

 
 

 

 

 

 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2020  

PROCESSO GDOC Nº 11046/2020 - SESMA 

 

 

AUTORIZO e RATIFICO a necessidade da presente dispensa de licitação, através do Sistema  

de Registro de Preços, cujo objeto é a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXÍMETRO DE 

PULSO PARA DEDO, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE 

BELÉM, tendo como órgão participante o IASB, junto ao fornecedor  DOCTORMED E 

EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 

13.169.056/0001-16, no valor global de R$ 69.090,00 (Sessenta e nove mil e noventa reais), 

com amparo no parecer do Núcleo de Assessoria Jurídica, nos termos do art. 4 da Lei nº 

13.979/2020.  

 

Belém/PA, 30 de junho de 2020.  

 

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 

Secretário Municipal de Saúde de Belém - SESMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 2020.06.30 16:07:39 -03'00'



 

 

 
 

 

 

 

 

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2020 

PROCESSO GDOC Nº 11046/2020 – 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 OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO, 

OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA 

PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM. 

 

NOME DO CREDOR: DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.169.056/0001-16, no valor global de R$ 65.800,00 (Sessenta e cinco 

mil e oitocentos reais) para a SESMA, no seguinte quantitativo e valores: 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNID. 
QUANT. 

 

VALOR  

UNITÁRIO  

 

VALOR  

TOTAL  

 

01 

 

OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO  

Oxímetro de dedo de alta precisão para 

monitorização da porcentagem de saturação de 

oxigênio no sangue (SpO2) e dos batimentos 

cardíacos por minuto, altamente preciso nas 

leituras. 

Ter Visor em LED de alto contraste, 

facilitando a visualização dos resultados. 

Informar Saturação (SpO2) e Frequência 

Cardíaca 

Acompanha: 

01 Oxímetro de Dedo Sem Curva 

Plestimográfica; 

01 Capa protetora em Silicone; 

01 Cordão de Transporte; 

02 Pilhas Alcalinas AAA; 

01 Manual de Instruções.  

Registro ANVISA e INMETRO 

 

Unidade 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 329,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 65.800,00 

 

VALOR TOTAL  

 

 

R$ 65.800,00 

 

VALOR TOTAL, POR EXTENSO: R$ 65.800,00 (Sessenta e cinco mil e oitocentos reais) 

 

 

 

    Belém/PA, 30 de junho de 2020.  

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 

Secretário Municipal de Saúde de Belém - SESMA 

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: 2020.06.30 16:08:03 -03'00'
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2020 (COVID-19) 

 

 

 

 

 
 

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, considerando a ratificação do Senhor 

Secretário através da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2020, através do sistema de Registro 

de Preços, em 29/06/2020, consoante o processo nº 11046/2020-SESMA, resolve-se registrar o 

preço da proposta apresentada pela empresa DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ n° 13.169.056/0001-16, com sede  na Rua 15, quadra 

49, lote 34, morada nobre, CEP: 72.870-374, neste ato representada pelo Sr. ELIAS GOMES DA 

SILVA, RG nº 17.495.378 – SSP/SP, CPF nº 027.667.478-26, atendendo as condições previstas no 

Termo de Referência, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020 e suas alterações,  Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no 

Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para AQUISIÇÃO EMERGENCIAL 

DE OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO, OBJETIVANDO FORTALECER OS 

PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-

19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM, conforme especificações constante do Termo de Referência, 

que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta registrada, independentemente de 

transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) 

proposta(s) são as que seguem:  

ELIAS 
GOMES DA 
SILVA:0276
6747826

Assinado de forma 
digital por ELIAS 
GOMES DA 
SILVA:0276674782
6 
Dados: 2020.06.30 
17:03:10 -03'00'
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ITEM 
DESCRIÇÃO DO 

MATERIAL 
UNID. 

 

QUANTITATIVO 

SESMA 

 

 

 

 

QUANTITATIVO 

IASB 

 

VALOR  

UNITÁRIO  

 

VALOR  

TOTAL  

 

01 

 

OXÍMETRO DE PULSO 

PARA DEDO  

 

Oxímetro de dedo de alta 

precisão para monitorização 

da porcentagem de 

saturação de oxigênio no 

sangue (SpO2) e dos 

batimentos cardíacos por 

minuto, altamente preciso 

nas leituras. 

 

Ter Visor em LED de alto 

contraste, facilitando a 

visualização dos resultados. 

 

Informar Saturação (SpO2) 

e Frequência Cardíaca 

 

Acompanha: 

 

01 Oxímetro de Dedo Sem 

Curva Plestimográfica; 

 

01 Capa protetora em 

Silicone; 

 

01 Cordão de Transporte; 

 

02 Pilhas Alcalinas AAA; 

 

01 Manual de Instruções.  

 

Registro ANVISA e 

INMETRO 

 

Unid. 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 329,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 69.090,00 

 

VALOR GLOBAL DA ATA   

 

 

R$ 69.090,00 

VALOR TOTAL, POR EXTENSO, DA ATA: R$ 69.090,00 (Sessenta e nove mil e noventa reais)  

 
 

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 

3.1. O órgão gerenciador será a 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.  

3.2. O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE BELÉM – IASB, é órgão participantes do registro de preços,conforme 

especificado no subitem anterior. 

ELIAS 
GOMES DA 
SILVA:0276
6747826

Assinado de forma 
digital por ELIAS 
GOMES DA 
SILVA:0276674782
6 
Dados: 2020.06.30 
17:03:20 -03'00'
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4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

4.1    Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5. VALIDADE DA ATA  

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 6 (seis) meses.  

5.2.  A Ata de Registro de Preços será automaticamente cancelada caso advenha a causa de 

cessação de vigência da Lei nº 13.979/20 prevista no seu art. 8º. 

5.3. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 

superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados 

nesta Ata. 

5.4. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 

Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

5.5. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

5.6. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.7. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.7.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

5.7.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

5.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 

desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

5.9. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.9.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

5.9.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

ELIAS 
GOMES DA 
SILVA:02766
747826

Assinado de forma 
digital por ELIAS 
GOMES DA 
SILVA:02766747826 
Dados: 2020.06.30 
17:03:31 -03'00'
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5.9.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 

5.9.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 

contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

5.10. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 

será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

5.11. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

5.11.1. por razão de interesse público; ou 

5.11.2. a pedido do fornecedor.  

6. DAS PENALIDADES 

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Edital. 

6.1.1. As sanções do item acima também se aplicam a eventuais integrantes do 

cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não 

honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º 

do Decreto nº 10.024/19.  

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 

7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos 

órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da 

penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

6.3.   O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 

previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento 

para cancelamento do registro do fornecedor. 

7. CONDIÇÕES GERAIS 

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 

objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 

condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência. 

ELIAS 
GOMES DA 
SILVA:027
66747826

Assinado de forma 
digital por ELIAS 
GOMES DA 
SILVA:0276674782
6 
Dados: 2020.06.30 
17:03:42 -03'00'
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7.2. É vedado efetuar alterações nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 

inclusive as de que trata o art. 4º-I da Lei nº 13.979/20, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 

7.892/13. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual 

teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia ao 

órgão participante.  

 

 

 

Belém /PA, 30 de junho de 2020.    

 

 
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

 

ELIAS GOMES DA SILVA 

DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
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CONTRATO Nº 306/2020 

 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

BELÉM DO PARÁ, REPRESENTADO PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA E A EMPRESA 

DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA. 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE BELÉM, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 

SESMA, com sede na Av. Governador José Malcher, 2821 (entre Av. Almirante Barroso e Av. José 

Bonifácio), bairro: São Brás, CEP: 66.090-100, Belém/PA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

07.917.818/0001-12, neste ato representado por seu representante legal, Sr. SÉRGIO DE AMORIM 

FIGUEIREDO, brasileiro, casado, Bacharel em Administração Pública e Empresarial, portador do RG 

nº 2472473 – SSP/PA e inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF nº 243.372.262-49, residente e 

domiciliado nesta capital, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa 

DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ 

n° 13.169.056/0001-16, com sede  na Rua 15, quadra 49, lote 34, morada nobre, CEP: 72.870-374, 

doravante denominada CONTRATADA e neste ato representada por seu Sr. ELIAS GOMES DA 

SILVA, RG nº 17.495.378 – SSP/SP, CPF nº 027.667.478-26, doravante denominada 

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO Nº 306/2020, 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 050/2020, 

CONSOANTE O PROCESSO Nº 11046/2020-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 050/2020.  
 

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° 1.172/2020, nos termos do Parágrafo Único 

do art. 38, da Lei Federal nº 8.666/93 e inciso X, do art. 10, do Decreto Municipal nº 47.429/05. 

2.2  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 

 

3.1 O presente Contrato tem como objeto a “AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXÍMETRO DE 

PULSO PARA DEDO, 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 MATERIAL UNID. 
QUANT. 

 

VALOR  

UNITÁRIO  

 

VALOR  

TOTAL  

 

01 

 

OXÍMETRO DE PULSO PARA 

DEDO  

 

Oxímetro de dedo de alta precisão para 

monitorização da porcentagem de 

saturação de oxigênio no sangue 

(SpO2) e dos batimentos cardíacos por 

minuto, altamente preciso nas leituras. 

 

Ter Visor em LED de alto contraste, 

facilitando a visualização dos 

resultados. 

 

Informar Saturação (SpO2) e 

Frequência Cardíaca 

 

Acompanha: 

 

01 Oxímetro de Dedo Sem Curva 

Plestimográfica; 

 

01 Capa protetora em Silicone; 

 

01 Cordão de Transporte; 

 

02 Pilhas Alcalinas AAA; 

 

01 Manual de Instruções.  

 

Registro ANVISA e INMETRO 

 

Unidade 

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 329,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 65.800,00 

 

VALOR TOTAL DO CONTRATO  

 

 

R$ 65.800,00 

VALOR TOTAL, POR EXTENSO, DO CONTRATO: R$ 65.800,00 (Sessenta e cinco mil e oitocentos 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: DRM – Anexo – AV. MUNICIPALIDADE C/ PRAÇA 

MAGALHÃES, S/N, BAIRRO DO REDUTO, BELÉM – PA - Horário de 08h às 17h, de 

2ª a 6ª-feira.  
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b) Prazo de Entrega: IMEDIATO,  após o recebimento da nota de empenho e de acordo com a 

solicitação formal do órgão.   

 

4.2     O recebimento e a aceitação dos material estarão condicionados após avaliação pelo responsável, 

sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável. 

 

4.3 O recebimento dos material estarão condicionados à observância de suas descrições técnicas, 

cabendo à verificação pelo CONTRATANTE. 

 

4.4 No ato da entrega, os material, não poderá conter prazo de validade “INFERIOR A 75% 

(SETENTA E CINCO POR CENTO)” da validade total do material ofertado. 

 

4.5 O material 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. 

 

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: 
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6.1.1 Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações; 

 

6.1.2 Rejeitar os material 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 material, 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 material 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; 

 

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; 
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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. 

 

 

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 material entregues em desacordo com o especificado neste instrumento convocatório e 

na proposta da CONTRATADA serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso, 

obrigando-se a CONTRATADA a repará-los ou substituí-los (por completo) no prazo máximo de 

até 05 (cinco) dias úteis, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
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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 JOÃO SÉRGIO BOGÉA 

SILVA, MATRICULA Nº 0428167-20 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 será efetuado em até 10 (dez) dias subsequentes ao fornecimento, mediante a 

apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada e visada pelo setor competente, após conferência das 

quantidades e da qualidade do mesmo. 

 

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: 

 

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. 
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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: 44.90.52 

Fonte: 1211010100 

 

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$ 65.800,00 (Sessenta e cinco mil e oitocentos reais).  

 

12.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

13.1     Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 4º-I da Lei Federal nº 

13.979/2020: 

 

13.1.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 50% (cinquenta por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

 

13.2    A CONTRATANTE poderá solicitar modificações, acréscimos ou reduções no fornecimento 

dos produtos, objeto deste contrato, desde que as mesmas sejam consideradas viáveis. 
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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: 

 

 

 
Ocorrência Penalidades que poderão ser aplicadas 

Não assinar o Contrato ou não retirar a Nota de 

Empenho, quando convocada dentro do prazo de 

validade de sua proposta. 

1. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período 

de 2 (dois) anos, e/ou, 

2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado na 

Ata/Contrato, a juízo da Administração. 

Entregar o objeto fora do prazo estabelecido. 

3. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o 

valor do material 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 material 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 
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GOMES DA 
SILVA:02766747826 
Dados: 2020.06.30 
17:13:39 -03'00'
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Apresentar documentação falsa.  

11. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período 

de 5 (cinco) anos, e/ou,  

12. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de 

empenho.  

13. Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Cometer fraude fiscal.  

14. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo 

período de 5 (cinco) anos, e/ou,  

15. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de 

empenho.  

16. Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou 

prevista em lei e no Termo de Referência, em que 

não se comine outra penalidade.  

17. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre 

o valor do instrumento contratual, limitada a 20 (vinte) dias. Após o 

vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada 

inexecução total ou parcial do objeto.  

Inexecução total.  

18. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período 

de 2 (dois) anos, e/ou, 

19. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata. 

Inexecução parcial do objeto.  

20. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Belém 

pelo período de 1 (um) ano, e/ou, 

21. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a 

parte não executada.  

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

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, 30 de junho de 2020.    

 

 
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

 

ELIAS GOMES DA SILVA 

DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
 

 

TESTEMUNHAS: 

1.  

NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 

 

2.  

NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 
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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

011974IDENTIFICAÇÃO:CONTRATO Nº: 306 / 2020

Tipo do Contrato: 3 - Compras

Razão Social : 

Nome Fantasia :

Endereço :

Bairro :

CEP :

CNPJ/CPF :

72870374

MORADA NOBRE

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS

13169056000116

RUA 15.,

VALPARAISO DE GOIAS-GO

Contas Corrente do Contratado

Banco:001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência:7006-ASA SUL 504 Conta Corrente:5889 Dt.Desativação:

30/06/2020  65800,00 Valor:Fim: 30/12/2020Data do Contrato:

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM

Objeto do Contrato:

Inicio: 30/06/2020

Processo Licitatório: Assinatura: 30/06/2020Processo de Dispensa Nº 50/2020 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 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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:

 65.800,00

 0,00

 65.800,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Total Inexecução:  0,00

 65.800,00Saldo à Pagar:

 65.800,00

Total Anulação:  0,00

E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\contrato\RelCntContratoExtrato.rpt

Pagina:1 de 1 quarta-feira, 1 de julho de 2020 -  16:17:42                                        













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 05302020070200193

193

Nº 125, quinta-feira, 2 de julho de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 20191042. Concorrência Pública Nº 3-003/2019.
Contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. Contratado: BEST Transporte e
Construções Ltda. Objeto: Contratação de Empresa Visando a Execução de Obras e Serviços
de Engenharia Para Fornecimento e Aplicação de TST (Pavimentação - Tratamento
Superficial Triplo), no Município de Barcarena/Pa. Cláusula Primeira - Do Prazo de Execução
- O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução do
contrato por mais 120 (cento e vinte) dias consecutivos (corridos), contados a partir do dia
26/06/2020 até o dia 24/10/2020. Cláusula Segunda - Do Prazo de Vigência - O presente
termo também tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência por mais 120 (cento
e vinte) dias consecutivos (corridos), contados a partir do dia 27/07/2020 até o dia
24/11/2020.

AV I S O S

AVISO DE INTENÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. REFERÊNCIA:
contrato nº 20200015, oriundo o pregão presencial nº 9-013/2019, cujo objeto é a
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. A Prefeitura
Municipal de Barcarena/PA, através da Secretária infra-assinada, em conformidade com a
Lei Federal nº 8.666/93, torna público a Intenção de Rescindir Unilateralemnte o
CONTRATO Nº 20200015, Oriundo do PREGÃO PRESENCIAL Nº 9-013/2019, com fulcro na
fundamentação e recomendação expedida pelo Procurador Geral do Município de
Barcarena/PA, consoante se infere de seu parecer jurídico, o qual integra a presente
decisão e está disponível para vista de qualquer interessado no portal da transparência
desta prefeitura. Assim, notificamos o(s) herdeiro(s) e sucessor(es) da empresa R. Cardoso
Dias-Epp, inscrita no CNPJ nº 05.245.371/0001-57 sobre a intenção desta administração
pública municipal em rescindir o contrato nº 20200015, no qual figura como contratada,
facultando-lhes, desde já a possibilidade de se manifestarem a respeito, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, inc. I, alínea "e", c/c § 1°, da Lei n°.
8.666/93, a contar da data de publicação deste ato administrativo na Imprensa Oficial, ou
seja, até o final do expediente do dia 09 de julho de 2020, em homenagem aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, aludidos no art. 78, parágrafo único, da Lei 8.666/93,
tudo para análise e decisão definitiva. Pedimos ao(s) herdeiro(s) e sucessor(es) que
entregue(m) o(s) recurso(s) administrativo(s) no Departamento de Licitações e Contratos,
cujo endereço consta no rodapé, das 08:00 as 17:00h; ou enviem para o e-mail:
pregaoeletronico.pmb@gmail.com. Para confirmar o recebimento do recurso via e-mail, as
recorrentes deverão entrar em contrato através do telefone: (91) 99393-6685.

AVISO DE INTENÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. REFERÊNCIA:
contrato nº 20200479, oriundo o pregão eletrônico nº 9-095/2019, cujo objeto é a
contratação de empresa para o fornecimento de materiais didáticos e pedagógicos a serem
utilizados nas creches/pré-escolas padrão FNDE, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. A Prefeitura
Municipal de Barcarena/PA, através da Secretária infra-assinada, em conformidade com a
Lei Federal nº 8.666/93, torna público a Intenção de Rescindir Unilateralemnte o
CONTRATO Nº 20200479, Oriundo do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-095/2019, com fulcro na
fundamentação e recomendação expedida pelo Procurador Geral do Município de
Barcarena/PA, consoante se infere de seu parecer jurídico, o qual integra a presente
decisão e está disponível para vista de qualquer interessado no portal da transparência
desta prefeitura. Assim, notificamos o(s) herdeiro(s) e sucessor(es) da empresa R. Cardoso
Dias-Epp, inscrita no CNPJ nº 05.245.371/0001-57 sobre a intenção desta administração
pública municipal em rescindir o contrato nº 20200479, no qual figura como contratada,
facultando-lhes, desde já a possibilidade de se manifestarem a respeito, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, inc. I, alínea "e", c/c § 1°, da Lei n°.
8.666/93, a contar da data de publicação deste ato administrativo na Imprensa Oficial, ou
seja, até o final do expediente do dia 09 de julho de 2020, em homenagem aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, aludidos no art. 78, parágrafo único, da Lei 8.666/93,
tudo para análise e decisão definitiva. Pedimos ao(s) herdeiro(s) e sucessor(es) que
entregue(m) o(s) recurso(s) administrativo(s) no Departamento de Licitações e Contratos,
cujo endereço consta no rodapé, das 08:00 as 17:00h; ou enviem para o e-mail:
pregaoeletronico.pmb@gmail.com. Para confirmar o recebimento do recurso via e-mail, as
recorrentes deverão entrar em contrato através do telefone: (91) 99393-6685.

Barcarena/PA, 1º de julho de 2020
IVANA RAMOS DO NASCIMENTO

Secretária Municipal de Educação,
Cultura e Desenvolvimento Social

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 9-017/2020

Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BOLSAS, CHAPÉUS E BOTAS para os Agentes Comunitários de
Saúde, Agentes de Combate Endemias, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU), Programas de Atenção Básica de Saúde e demais servidores, a fim de suprir as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, estado do Pará, conforme
especificações constantes no termo de referência e demais anexos. Data de abertura:
14/07/2020 às 09h00min. O Edital 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, 1º de julho de 2020
AUGUSTO CEZAR MARTINS BARBOSA JUNIOR

Pregoeiro da CPL-SEMUSB

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 6º termo aditivo do contrato n° 20181170. Dispensa nº 7-356/2018. Contratante:
Secretaria Municipal de Saúde. Contratado Franscico Trindade dos Santos, CPF:
208.246.452-00. Objeto: Locação de Imovel Para Funcionamento da Unidade Ambulatorial
Especializado. Fundamento Legal: Lei nº 866/93. Valor Global: R$ 24.000,00. Vigência do
Contrato de 02/04/2020 a 02/07/2020, 10.15 - Fundo Municipal De Saúde; 10 302 0059
2.101; 3.3.90.36.00; 3.3.90.36.15. Assinatura do contrato: 26/03/2020.

R E T I F I C AÇ ÃO

Na Publicação da Tomada de Preços nº 2-011/2019. Contrato nº 20200776.
ONDE SE LÊ: Vigência 180 dias. LEIA-SE: Vigência 270 dias. As demais informações
permanecem inalteradas conforme publicação no Diário Oficial dos Municípios (FAMEP),
Ano XI Nº 2490 página nº 22 publicado no dia 20/05/2020,e Diário Oficial da União (DOU),
Seção 3, nº 96 pág. 159, Diário do Pará B10 e DOE Nº 34..226 pág. 52, e os restantes
publicados no dia 21/05/2020 (quinta - feira).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL DO

PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEGEP
D ES P AC H O

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2020 - PROCESSO GDOC Nº
11046/2020 - SESMA.

AUTORIZO e RATIFICO a necessidade da presente dispensa de licitação, através
do Sistema de Registro de Preços, cujo objeto é a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXÍMETRO
DE PULSO PARA DEDO, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM,
tendo como órgão participante o IASB, junto ao fornecedor DOCTORMED E
EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.169.056/0001-
16, no valor global de R$ 69.090,00 (Sessenta e nove mil e noventa reais), com amparo no
parecer do Núcleo de Assessoria Jurídica, nos termos do art. 4 da Lei nº 13.979/2020.

Belém/PA, 30 de junho de 2020.
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO

Secretário Municipal de Saúde de Belém - SESMA

EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 50/2020

PROCESSO GDOC Nº 11046/2020 - SESMA
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2020 PROCESSO GDOC
Nº 11046/2020 - 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 OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO, OBJETIVANDO
FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO
COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM.
NOME DO CREDOR: DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
inscrita no CNPJ nº 13.169.056/0001-16, no valor global de R$ 65.800,00 (Sessenta e cinco
mil e oitocentos reais) para a SESMA, no seguinte quantitativo e valores:
DESCRIÇÃO DO MATERIAL:
OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO
Oxímetro de dedo de alta precisão para monitorização da porcentagem de saturação de
oxigênio no sangue (SpO2) e dos batimentos cardíacos por minuto, altamente preciso nas
leituras.
Ter Visor em LED de alto contraste, facilitando a visualização dos resultados.
Informar Saturação (SpO2) e Frequência Cardíaca
Acompanha: 01 Oxímetro de Dedo Sem Curva Plestimográfica; 01 Capa protetora em
Silicone; 01 Cordão de Transporte;
02 Pilhas Alcalinas AAA; 01 Manual de Instruções. Registro ANVISA e INMETRO
UNIDADE: Unidade
QUANTIDADE: 200
VALOR UNITARIO R$ 329,00
VALOR TOTAL R$ 65.800,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO: R$ 65.800,00 (Sessenta e cinco mil e oitocentos reais)

AVISO DE ANULAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM, no uso de suas atribuições
legais resolve ANULAR o TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2020,
processo Gdoc nº 11046/2020, publicada no D.O.M e D.O.U em 10/06/2020.

Belém/PA, 30 de junho de 2020.
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO

Secretário Municipal de Saúde de Belém - SESMA/PMB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 95/2020 - 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 16/07/2020 às
09h00 (Horário de Brasília/DF) - Tipo Menor Preço por item.
OBJETO: Registro de Preços em ata, para futura e eventual "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
TÉCNICOS HOSPITALARES" NA CATEGORIA IDENTIFICAÇÃO, objetivando o abastecimento de
Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Belém - SESMA, de acordo com os prazos,
especificações e quantitativos discriminados 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, 1º de julho de 2020.
SCHEILA LIMA DE SOUSA

P r e g o e i r o / CG L / S EG E P / P M B
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2020

OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE HIGIENE, a
fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Benevides -
SEMED. ABERTURA: 14/07/2020, às 10:00 horas no site www.comprasnet.gov.br. local para
retirada de edital e informações: sede da Prefeitura situada na Av. Augusto Meira Filho nº
1379 - Altos, Centro, - Benevides, CEP: 68.795-000, das 08:00 às 12:00 horas ou através dos
sites www.comprasgovernamentais.gov.br, www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações) e
www.benevides.pa.gov.br.

Benevides, 1º de julho de 2020.
RODRIGO BACELLAR CRUZ NUNES

Pregoeiro

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2020

O Município de Benevides, por meio do Fundo Municipal de Saúde,
torna público aos interessados que a autoridade competente homologou o
resultado do Pregão Eletrônico n°. 23/2020, e ratificou a adjudicação à seguinte
empresa: WHITE MARTINS GASES INDS.NORTE LTDA (CNPJ: 34.597.955/0013-23)
- item único no valor global de R$72.000,00.

Benevides, 1º de julho de 2020.
FLAVIANO GOMES MÉLO JÚNIOR

Pregoeiro

marcia.yamaguchi
Realce

marcia.yamaguchi
Realce

marcia.yamaguchi
Realce

marcia.yamaguchi
Realce

marcia.yamaguchi
Realce



ASSINAM: SÉRGIO DE AMORIM FIGUEREDO – Secretária 
Municipal de Saúde– em exercício Contratante e ALES-
SANDRA CRISTINA CHAVES ALVES – Contratado (a).

DATA: BELÉM,13 DE JUNHO DE 2020.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 237/2019 – SESMA

PROTOCOLO: 1867253
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 

– SESMA
CONTRATADO: GLAUCIANA REGINA ANDRADE PANTOJA
C.P.F.: 005.114.822-64
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 37, inciso IX, da Constituição da Federal, c/c 

Art. 13, I e parágrafos, da Lei Municipal 7.453/89, de 
05/07/1989.

OBJETO: Prorrogar o contrato temporário nº 237/2019, para o exer-
cício da função de TECNICO EM HIGIENE DENTAL, 
do (a) Senhor (a)GLAUCIANA REGINA ANDRADE 
PANTOJA, com lotação na Secretaria Municipal de Saú-
de.

VIGÊNCIA: O prazo desta tratativa é de até 01 (um) ano, a contar da 
data de sua assinatura.

ASSINAM: SÉRGIO DE AMORIM FIGUEREDO – Secretária 
Municipal de Saúde– em exercício Contratante e GLAU-
CIANA REGINA ANDRADE PANTOJA – Contratado (a).

DATA: BELÉM,13 DE JUNHO DE 2020.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 238/2019 – SESMA

PROTOCOLO: 1867253
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 

– SESMA
CONTRATADO: ANA PAULA CORREA SOUZA
C.P.F.: 805.006.332-15
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 37, inciso IX, da Constituição da Federal, c/c 

Art. 13, I e parágrafos, da Lei Municipal 7.453/89, de 
05/07/1989.

OBJETO: Prorrogar o contrato temporário nº 238/2019, para o 
exercício da função de MÉDICO, do (a) Senhor (a)ANA 
PAULA CORREA SOUZA, com lotação na Secretaria 
Municipal de Saúde.

VIGÊNCIA: O prazo desta tratativa é de até 01 (um) ano, a contar da 
data de sua assinatura.

ASSINAM: SÉRGIO DE AMORIM FIGUEREDO – Secretária Mu-
nicipal de Saúde– em exercício Contratante e ANA PAU-
LA CORREA SOUZA– Contratado (a).

DATA: BELÉM,18 DE JUNHO DE 2020.

CONTRATO Nº 306/2020 - SESMA

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 
– SESMA

CONTRATADO: DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16
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 050/2020.

OBJETO: “AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXÍMETRO DE 
PULSO PARA DEDO, OBJETIVANDO FORTALE-
CER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO 
DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO 
MUNICÍPIO DE BELÉM”

VALOR: R$ 65.800,00 (Sessenta e cinco mil e oitocentos reais)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.
ASSINAM: SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA – contratante e 
ELIAS GOMES DA SILVA - DOCTORMED E EQUI-
PAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
– contratado.

DATA: 30 de junho de 2020

TORNAR SEM EFEITO

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 
– SESMA

CONTRATADO: LUIS FERNANDO DA SILVA LIMEIRA
C.P.F.: 68844296287
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 37, inciso IX, da Constituição da Federal, c/c 

Art. 13, I e parágrafos, da Lei Municipal 7.453/89, de 
05/07/1989 bem como, com fulcro no art. 3°, parágrafo 
único e Art. 22, Parágrafo Único, I e II, ambos da Lei 
Municipal 7.502/90, de 20/12/1990.

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

REMUNERAÇÃO: Pela prestação dos serviços, o contratado receberá o valor 
mensal de R$ 3.209,86 (três mil duzentos e nove reais e 
oitenta e seis centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 .Funcional Programática: 2.09.22.10.122.0007
 2159
 Elemento de Despesa: 31.90.04
 Fonte de Recurso: 121.101.0100

VIGÊNCIA: O prazo desta tratativa será contado a partir da data de sua 
assinatura, não podendo ultrapassar um ano civil, sendo 
permitida a renovação por mais um período, não superior 
a 12 (doze) meses.

ASSINAM: Sérgio de Amorim Figueiredo – Secretário Municipal de 
Saúde – Contratante e

 LUIS FERNANDO DA SILVA LIMEIRA. – Contratado (a).
DATA: BELÉM, 01 DE JUNHO DE 2020.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 049/2020 – GDOC Nº 37211/2019

AUTORIZO e RATIFICO a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo 
objeto é a locação de imóveis para fins não residenciais, localizado no Conj. Paracuri 
II, Tv. 5, Qd. M, nº 18, CEP.: 66800-000, Bairro Paracuri, Distrito de Icoaraci, Be-
lém/PA, de propriedade do Locador destinado à instalação e funcionamento da sede 
da UBS PARACURI II/SESMA/PMB, no Valor Global de R$30.000,00 (Trinta mil 
reais), junto ao locador FERNANDO AUGUSTO RIBEIRO DE OLIVEIRA, inscrito 
sob o CPF nº 032.610.422-49, com amparo no parecer do Núcleo de Assessoria Ju-
rídica e em obediência aos termos do art. 24, X, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores.

Belém/PA, 01 de julho de 2020.

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
Secretário Municipal de Saúde de Belém – SESMA.

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 050/2020 PROCESSO GDOC Nº 11046/2020 – 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 consonân-
cia ao Parecer Jurídico acostado aos autos.

OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXÍMETRO DE PULSO PARA 
DEDO, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFREN-
TAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE 
BELÉM.

NOME DO CREDOR: DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.169.056/0001-16, no valor global 
de R$ 65.800,00 (Sessenta e cinco mil e oitocentos reais) para a SESMA, no seguinte 
quantitativo e valores:

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNID. QUANT. VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

01

OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO 
Oxímetro de dedo de alta precisão para monito-
rização da porcentagem de saturação de oxigênio 
no sangue (SpO2) e dos batimentos cardíacos por 
minuto, altamente preciso nas leituras.
Ter Visor em LED de alto contraste, facilitando a 
visualização dos resultados.
Informar Saturação (SpO2) e Frequência Cardíaca
Acompanha:
01 Oxímetro de Dedo Sem Curva Plestimográfica;
01 Capa protetora em Silicone;
01 Cordão de Transporte;
02 Pilhas Alcalinas AAA;
01 Manual de Instruções.
Registro ANVISA e INMETRO

Unidade 200 R$ 329,00 R$ 65.800,00

VALOR TOTAL R$ 65.800,00

VALOR TOTAL, POR EXTENSO: R$ 65.800,00 (Sessenta e cinco mil e oitocentos reais)

Belém/PA, 30 de junho de 2020.

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2020 (COVID-19)

Ata de Registro de Preços, Decorrente do Dispensa de Licitação nº 050/2020, Pro-
tocolo n° 11046/2020, ratificado pela Secretaria Municipal de Saúde em 30/06/2020.

OBJETO: “AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXÍMETRO DE PULSO PARA 
DEDO, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFREN-
TAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE 
BELÉM”

VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, a partir da data de sua assinatura

ENCARTE
Empresa: DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA-

RES LTDA, CNPJ n° 13.169.056/0001-16, situada na Rua 15, quadra 49, lote 34, 
morada nobre, CEP: 72.870-374

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNID.
QUANTI-
TATIVO 
SESMA

QUANTI-
TATIVO

IASB
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

01

OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO
Oxímetro de dedo de alta precisão para 
monitorização da porcentagem de satura-
ção de oxigênio no sangue (SpO2) e dos 
batimentos cardíacos por minuto, altamente 
preciso nas leituras.
Ter Visor em LED de alto contraste, facili-
tando a visualização dos resultados.
Informar Saturação (SpO2) e Frequência 
Cardíaca
Acompanha:
01 Oxímetro de Dedo Sem Curva Plesti-
mográfica;
01 Capa protetora em Silicone;
01 Cordão de Transporte;
02 Pilhas Alcalinas AAA;
01 Manual de Instruções.
Registro ANVISA e INMETRO

Unid. 200 10 R$ 329,00 R$ 69.090,00

VALOR GLOBAL DA ATA R$ 69.090,00

VALOR TOTAL, POR EXTENSO, DA ATA: R$ 69.090,00 (Sessenta e nove mil e noventa reais)
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Assinam: SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO – Contratante e ELIAS GOMES 
DA SILVA - Contratado.

DATA: 30 de junho de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 95/2020 – SESMA

A Prefeitura Municipal de Belém, através do órgão interessado, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde - SESMA, por intermédio da Coordenação Geral de Licitações/PMB, 
torna público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 16/07/2020 
às 09h00 (Horário de Brasília/DF) – Tipo Menor Preço por item.

OBJETO: Registro de Preços em ata, para futura e eventual “AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES” NA CATEGORIA IDENTIFICAÇÃO, 
objetivando o abastecimento de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Belém - 
SESMA, de acordo com os prazos, especificações e quantitativos discriminados 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, 01 de julho de 2020.

Scheila Lima de Sousa
Pregoeiro/CGL/SEGEP/PMB

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2020
PROCESSO GDOC Nº 11046/2020 - SESMA

AUTORIZO e RATIFICO a necessidade da presente dispensa de licitação, atra-
vés do Sistema de Registro de Preços, cujo objeto é a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL 
DE OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO, OBJETIVANDO FORTALECER OS 
PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO 
COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM, tendo como órgão participante o IASB, 
junto ao fornecedor DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPI-
TALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.169.056/0001-16, no valor global de R$ 
69.090,00 (Sessenta e nove mil e noventa reais), com amparo no parecer do Núcleo de 
Assessoria Jurídica, nos termos do art. 4 da Lei nº 13.979/2020.

Belém/PA, 30 de junho de 2020.

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

DECISÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM, no uso de suas atri-
buições legais resolve ANULAR o TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 047/2020, processo Gdoc nº 11046/2020, publicada no D.O.M 
e D.O.U em 10/06/2020.

Belém/PA, 30 de junho de 2020.

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
Secretário Municipal de Saúde de Belém – SESMA/PMB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SESAN

PORTARIA Nº 553/2019/GABS/SESAN

O Secretário Municipal de Saneamento, no uso de suas atribuições legais estabe-
lecidas pelo decreto nº 90.769/2018/PMB, de 01 de março de 2018;

Considerando o art. 3º, XIV, do Decreto Municipal nº 74.245, de 14 de fevereiro 
de 2013;

R E S O L V E :
Art. 1º - Designar ALBÉRIO KAYTON FARIAS MARQUES, lotado no 

Gabinete, matricula nº 2032066-020, para exercer o encargo de gestor do contrato nº 
07/2019-SESAN, que tem como objeto execução de obras de implantação de pavimen-
tação na Avenida Magalhães Barata – Ilha de Cotijuba, Município de Belém/PA, cele-
brado com a empresa RKL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ nº 12.669.568/0001-89.

Art. 2º - Designar JORGE MOACYR GONÇALVES AMARAL, lotado na Nú-
cleo Setorial de Planejamento matricula nº 62995-014, como suplente do gestor.

Art. 3º - Designar EVALDO RAIMUNDO PINHEIRO DE MELO, lotado na 
Assessora Técnica, matricula nº 0064335-011, como fiscal de obra.

Art. 4º - Designar ADRIANA MAGALHÃES ALVES, lotada no Núcleo Setorial 
de Planejamento, Matricula nº 0066150-043, como fiscal de obra.

Art. 5º - Designar MARCO ANTONIO FORTES SAMPAIO, lotado no Departa-
mento de Obras Viárias, matricula nº 0063231-018, como suplente.

Art. 6º - Revogar todas as disposições em contrário contidas na Portaria nº 
377/2019/GABS/SESAN.

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá vigência até 
o vencimento do contrato.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém/PA, 08 de novembro de 2019.

CLAUDIO AUGUSTO CHAVES DAS MERCÊS
Secretário Municipal de Saneamento.

CIENTE:
_________________          ________________________                _________________
Assinatura                      Assinatura/Chefe da ATEC             Assinatura
_________________       ________________________           _________________
Assinatura                      Assinatura/Dir. DEOV                    Assinatura
_________________
Assinatura

SECRET. MUNIC. DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTÃO - SEGEP

ERRATA

PORTARIA Nº 037/2020-DEAD/GABS/SEGEP DE 11 DE MARÇO DE 2020.

A Portaria nº 037/2020-DEAD/GABS/SEGEP de 11 de março de 2020, publicada 
em 08 de junho de 2020, no Diário Oficial do Município de Belém de nº 14.010, tem 
pela presente, por lapso de digitação a seguinte correção:

Onde se lê:
I – Autorizar que seja empenhado em nome da Secretaria Municipal de Coordenação 

Geral do Planejamento e Gestão – SEGEP, tendo como portadora a servidora MARIA 
VALDIZIA MONTEIRO MORAES, matrícula nº 1991213-023, a importância de 
R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), no Projeto/Atividade 2162, fonte 1001010000, sendo 
R$1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS),natureza de despesa 33903000-material 
de consumo e R$-800,00 (OITOCENTOS REAIS), natureza de despesa 33903900-serviços 
pessoa jurídica, para atender as despesas urgentes de Pronto Pagamento, no pe ríodo de 
10 (dez) dias a contar do recebimento dos recursos pela portadora do cartão, mediante 
documento de comprovação bancária.

Leia-se:
I – Autorizar que seja empenhado em nome da Secretaria Municipal de Coorde-

nação Geral do Planejamento e Gestão – SEGEP, tendo como portadora a servidora MARIA 
VALDIZIA MONTEIRO MORAES, matrícula nº 1991213-023, a importância de 
R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), no Projeto/Atividade 2162, fonte 1001010000, sendo 
R$1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS),natureza de despesa 33903000-material 
de consumo e R$-800,00 (OITOCENTOS REAIS), natureza de despesa 33903900-ser-
viços pessoa jurídica, para atender as despesas urgentes de Pronto Pagamento, no período 
de 30 (trinta) dias a contar do recebimento dos recursos pela portadora do cartão, 
mediante documento de comprovação bancária.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Belém, em 30 de junho de 2020.

MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA COSTA
Secretária Municipal de Coordenação Geral

do Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

PORTARIA Nº 068/2020-GABS/SEMMA, DE 29 DE JUNHO DE 2020.

O SECRETÁRO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais;

Considerando a declaração pública de pandemia em relação ao novo Coronavírus 
pela Organização Mundial da Saúde – OMS, de 11 de março de 2020, assim como a 
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da OMS, 
de 30 de janeiro de 2020;

Considerando a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre me-
didas para enfrentamento da situação de emergência em saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo Coronavírus, bem como a Declaração de Emergência 
em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN – veiculada pela Portaria no 188/
GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020;

Considerando o Decreto Municipal n.º 95.955/2020, de 18.03.2020, publicado 
no DOM n.º 13.955 em 18.03.2020, que declara situação de emergência no âmbito 
do Município de Belém para enfrentamento preventivo da pandemia de coronavírus 
declarada pela Organização Mundial de Saúde – OMS e alterações;

Considerando que as autoridades públicas médicas e sanitárias já declararam a 
existência de transmissão comunitária em unidades da Federação, em que não se con-
segue identificar a trajetória de infecção pelo novo Coronavírus;

Considerando o teor do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em seu 
artigo primeiro reconhece o Estado de Calamidade Pública em que se encontra nosso 
País, atendendo solicitação do Sr. Presidente da República;

Considerando a necessidade de uniformizar o entendimento quanto à retomada 
dos prazos processuais administrativos no âmbito da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente – SEMMA.

R E S O L V E :
Art. 1º: Estabelecer medidas de retomada de prazos processuais no âmbito adminis-

trativo desta Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, por conta do Novo 
Coronavírus (COVID-19).

Art. 2º: Para os fins desta Portaria, ficam mantidas as disposições dos protocolos 
sanitários recomendados pelas Autoridades de Saúde e Sanitárias, especialmente àque-
las previstas pelo Decreto Municipal nº 96.340, de 25 de maio de 2020, responsável por 
dispor sobre plano de retomada econômica, em regime de cooperação com o Estado 
do Pará, visando o enfrentamento à pandemia da COVID-19, no âmbito do Município 
de Belém.
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 PARECER Nº  1521/2020 – NSAJ/SESMA/PMB

 

 

PROTOCOLO Nº: 11046/2020 

INTERESSADA: DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-DEUE 

EMPRESA: DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA 

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO 

ANÁLISE: POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL 

 

 

 

Senhor Secretário, 

 

  Tratam os autos sobre análise da possibilidade de anulação da dispensa nº 

047/2020-SESMA, bem como rescisão do contrato nº 306/2020-SESMA devido à doação de 

oxímetros que será realizado pela CONASEMS.  

I – DOS FATOS 

   Recebo os presentes autos no estado em que se encontram, via GDOC. 

Trata-se de análise sobe a possibilidade de anulação da dispensa nº 047/2020-

SESMA, bem como a rescisão do contrato nº 306/2020 firmado com a empresa 

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 

 O referido contrato tem por objeto o fornecimento de oxímetros para atender 

as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. 

Verifica-se que a solicitação de anulação ocorreu devido a CONASEMS ter 

se manifestado para doar de 198 oxímetros para SESMA, conforme e-mail anexado aos 

autos.  

Verifica que se trata de processo de Dispensa de Licitação por Sistema de 

Registro de Preços tendo por órgão participante o Instituto de Assistência à Saúde dos 

Servidores Públicos do Município de Belém –IASB.  

mailto:sesmagab@gmail.com


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

NÚCLEO DE SETORIAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 

 

  

 
 

 

Av. Governador José Malcher  nº 2821 – São Brás, CEP 66090-100 
E-mail: sesmagab@gmail.com 

Tel: (91) 3184-6109 
2 

 

Consta nos autos: Memo nº 192/2020-DEUE; Termo de Referência ; Aprovo 

do Gestor; Segundo termo de Referência Ajustado; Publicação no DOM, Publicação no 

DOU, publicação no site PMB, Publicação no DOM –Retificação do TR; Publicação no 

DOU – Retificação do TR; Publicação sie da PMB – Retificação do TR; E-mail sobre 

autorização de SRP; TR ajustado assinado; Aprovo do Gestor; Mapa Excel; Arquivo único; 

Parecer nº 971/2020-NSAJ; Parecer nº 1431/2020-NCI; Dotação Orçamentária; Autorização 

do Secretário; e-mail para empresa;  proposta atualizada da empresa; termo de ratificação da 

dispensa nº 047/2020-SESMA; Minuta do contrato nº 306/2020-SESMA; Minuta da Ata de 

Registro de Preços nº 144/2020; Parecer NSAJ nº 1172/2020; Parecer nº 1854/2020-NCI, 

Autorizo do Gestor; Publicação no DOM –DISPENSA ; Publicação no DOU –Dispensa ; 

Decisão de Anulação do Termo de Ratificação; Termo de Ratificação de Dispensa; Termod 

e Reconhecimento da Dispensa; Ata de Registro de Preços; Contrato nº 306/2020; 

Publicação DOU – Anulação de Dispensa e Dispensa nº 050/2020; Publicação DOM – 

Anulação Dispensa e Dispensa  nº 050/2020.  

Foram os autos remetidos a este Núcleo de Assuntos Jurídicos para efeito de 

análise sobre a possibilidade de rescisão contratual e anulação da Dispensa 

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.   

A vigente legislação que trata da matéria de contratos no âmbito da 

Administração pública (Lei nº 8.666, de 1993) prevê a possibilidade de a avença ser 

rescindida unilateralmente (art. 79, inciso I, do citado diploma normativo). 

Diz o seguinte o referido dispositivo legal, textualmente: 

“Art. 79. Rescisão do contrato pode ser: 
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I – determinada por ato unilateral e escrito da Administração, 

nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 

anterior;” 

Informa o art. 78, inciso XII, do mesmo diploma legal anteriormente citado, 

que constitui motivo para rescisão do contrato quando ocorrer “razões de interesse público, 

de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima 

autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no 

processo administrativo a que se refere o contrato”. 

A possibilidade de rescisão de contrato administrativo com base no interesse 

público está disciplinada no artigo 78, inciso XII da Lei nº 8666/1993. Esta forma de 

rescisão pauta-se, no poder discricionário de que dispõe a administração pública em poder 

atuar com base em critérios de oportunidade e conveniência. Segundo Volnei Ivo Carlin 

(2007, p. 161). 

Alexandrino, afirma que :  

 “Os atos administrativos discricionários são aqueles que administração pode 

praticar com certa liberdade de escolha nos termos e limites da lei, quanto a seu 

conteúdo, seu modo de realização, sua oportunidade e sua conveniência 

administrativas (ALEXANDRINO; PAULO, 2013, p. 446)”.  

Sabe-se que a tomada de decisão em se levar adiante a rescisão unilateral de 

um contrato administrativo, deve estar pautada e fundamentada em motivos de real interesse 

público. De modo contrário, o administrador público estará sujeito a incorrer em ilegalidade 

e responder pelos prejuízos suportados pelo fornecedor que teve o contrato rescindido e 

ainda os prejuízos causados para administração pública. 

Conforme é possível depreender-se das informações acostadas nos autos, o 

CONASEMS se manifestou acerca da doação de 192 oxímetros, o mesmo objeto do 

presente contrato, destaca-se que tal doação veio posterior à assinatura do mesmo. Portanto, 

constata-se que não há mais interesse da Administração em continuar com o contrato, uma 

vez que demonstra-se desvantajoso a manutenção do mesmo em detrimento ao interesse 

público, que é o recebimento do mesmo objeto por doação. 
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No que concerne a rescisão unilateral do contrato administrativo em análise, 

deverá ser garantido ao contratado o exercício do direito do contraditório e ampla defesa, 

nos termo do paragrafo único, do artigo 78 da Lei 8.666/93, vejamos:  

Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato: 

(...) 

Parágrafo único.  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados 

nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

   

Neste sentido tem se firmado os tribunais, quando ocorre a rescisão unilateral. 

Vejamos: 

“[…]1. A legislação fixa a possibilidade de que o contrato administrativo seja 

rescindido unilateralmente pela conveniência da administração (art. 78 , 

caput, da Lei n. 8666 /93); no entanto, a prerrogativa deve observar 

estritamente as hipóteses previstas no art. 78 , da Lei de Licitações 

e Contratos. 2. Na hipótese de rescisão por interesse público (art. 78 , XII , da 

Lei n. 8666 /93), deve haver oportunidade de manifestação ao contratado, 

motivação e caracterização do interesse público, bem como a apuração de perdas e 

danos – se for do interesse do contratado. 3. No caso concreto, o contratado foi 

chamado a manifestar-se sobre o valor da contrapartida, bem como houve estudo 

de alternativas mais rentáveis à administração; logo, foi regular e amparada 

legalmente a rescisão; o respeito ao contrato – sob o pleito de pacta sunt 

servanda – não pode se dar contra o interesse público. 4. Não existe direito 

líquido e certo contra a realização de licitação regular para a escolha de 

contratado, com base no pretenso direito de manutenção de contrato mais 

oneroso, ou menos favorável à administração; inteligência do art. 78 , XII , da 

Lei n. 8.666 /93. 5. O único direito que assistiria ao contratado seria pugnar 

pelo ressarcimento de eventuais perdas e danos advindos 

da rescisão unilateral que, todavia, não foi objeto de pedido. Recurso ordinário 

improvido.( TJ – RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

RMS 27759 SP 2008/0202857-2010)”. (grifo nosso) 

Portanto, observa-se que no caso da rescisão unilateral do contrato administrativo, 

deve-se ter presente o interesse público, de forma que antes da efetiva solução do contrato, o 

gestor público observe o princípio constitucional da razoabilidade, que conforme verifica-se 

nos autos não houve nota de empenho para o contrato em análise, o que não ensejou em 

despesas e recursos expendidos pelas partes do contrato.  

Tem-se assim que a Administração encontra motivação juridicamente válida para 

rescindir o contrato noticiado, unilateralmente, devendo ser assegurado o contraditório e a 

ampla defesa da empresa.  

Ultrapassada esta questão, passa-se a análise da solicitação de anulação da 

Dispensa, conforme despacho do Gestor Municipal. 
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Verifica- se que decorre de processo de dispensa de licitação por Sistema de 

Registro de Preço, nos termo do artigo 4º, § 5º da lei 13.979/2020. Tendo por base o previsto 

no Decreto nº 7.982/2013, em seu artigo 3º, inciso III, que prevê : “quando for conveniente a 

aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou 

entidade, ou a programas de governo;” 

Nesse sentido, foi realizado o SRP para atender também a demanda do IASB, que 

tinha a demanda de 10 oximetros para adquirir. Desse modo a SEGEP encaminhou a 

solicitação sobre a possibilidade de atender a referida demanda através do SRP, para que não 

comprometesse a aquisição daquela instituição, por ser muito inexpressiva a quantidade que 

poderia prejudicar na cotação de preços.     

Sabe-se que o procedimento de Sistema de Registro de Preços tem por 

características a eventual e futura contratação, o registro de preço de uma quantidade 

ESTIMADA, portanto sem que haja a obrigação de contratar com a empresa a quantidade 

registrada em Ata. 

Tendo em vista que o IASB é um órgão participante e deve ter realizado todos os 

tramites para contratação com a empresa vencedora, bem como, não se vislumbra prejuízo 

para Administração a manutenção da Ata de registro de preços, que por vigência apenas 06 

meses, que findará em dezembro/2020. 

A luz do principio da razoabilidade e proporcionalidade, este jurídico entende que 

não será conveniente e nem oportuno à anulação da dispensa, uma vez que não houve 

ilegalidade e/ou irregularidade no procedimento adotado, podendo o processo seguir apenas 

com a Ata de Registro de Preços para aquele item, já que não consta nos autos informação 

de não será mais necessário o item registrado, bem como a eventual anulação da dispensa 

poderia prejudicar a contratação do IASB que é órgão participante e tem a sua demanda 

vinculada no processo, e como não há informações de que a mesma já se beneficiou ou não 

da contratação decorrente da Ata vigente, poderia acarretar prejuízos para aquela instituição. 

   

III – DA CONCLUSÃO 

   Ex positis, sugere-se pela POSSIBILIDADE DE RESCISÃO do contrato nº 
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306/2020-SESMA, com fulcro no art. 78, inciso XII e do artigo 79, inciso I, da Lei 8.666/93. 

Bem como SUGERE PELA NÃO ANULAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 

50/2020-SESMA, por conseguinte a manutenção da Ata de Registro de Preço nº 144/2020, 

tendo em vista o princípio da razoabilidade, com o fito de não prejudicar a demanda e a 

contratação do IASB, que é órgão participante neste processo, pelos fundamentos acima 

expostos. 

 Encaminhando-se os presentes autos, após o autorizo do Senhor Secretário, ao 

setor competente para providencias cabíveis, em tudo observadas as formalidades legais.  

         Por fim, ressalta-se o caráter MERAMENTE OPINATIVO da presente manifestação 

cabendo ao Senhor Secretário Municipal de Saúde o desfecho da demanda. 

 

É o parecer. S.M.J. 

Belém, 04 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

IZABELA BELÉM 

Assessoria NSAJ/SESMA 

De acordo; 

Ao Controle Interno.  

 

 

CYDIA EMY RIBEIRO 

Diretora do Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos – NSAJ/SESMA 

CYDIA EMY 
PEREIRA 
RIBEIRO:36
167851204

Assinado de forma digital por 
CYDIA EMY PEREIRA 
RIBEIRO:36167851204 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, 
ou=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, 
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM 
BRANCO), ou=AR SERAMA, 
cn=CYDIA EMY PEREIRA 
RIBEIRO:36167851204 
Dados: 2020.08.04 16:23:51 
-03'00'
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ASSINAM: SÉRGIO DE AMORIM FIGUEREDO – Secretária 
Municipal de Saúde– em exercício Contratante e ALES-
SANDRA CRISTINA CHAVES ALVES – Contratado (a).

DATA: BELÉM,13 DE JUNHO DE 2020.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 237/2019 – SESMA

PROTOCOLO: 1867253
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 

– SESMA
CONTRATADO: GLAUCIANA REGINA ANDRADE PANTOJA
C.P.F.: 005.114.822-64
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 37, inciso IX, da Constituição da Federal, c/c 

Art. 13, I e parágrafos, da Lei Municipal 7.453/89, de 
05/07/1989.

OBJETO: Prorrogar o contrato temporário nº 237/2019, para o exer-
cício da função de TECNICO EM HIGIENE DENTAL, 
do (a) Senhor (a)GLAUCIANA REGINA ANDRADE 
PANTOJA, com lotação na Secretaria Municipal de Saú-
de.

VIGÊNCIA: O prazo desta tratativa é de até 01 (um) ano, a contar da 
data de sua assinatura.

ASSINAM: SÉRGIO DE AMORIM FIGUEREDO – Secretária 
Municipal de Saúde– em exercício Contratante e GLAU-
CIANA REGINA ANDRADE PANTOJA – Contratado (a).

DATA: BELÉM,13 DE JUNHO DE 2020.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 238/2019 – SESMA

PROTOCOLO: 1867253
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 

– SESMA
CONTRATADO: ANA PAULA CORREA SOUZA
C.P.F.: 805.006.332-15
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 37, inciso IX, da Constituição da Federal, c/c 

Art. 13, I e parágrafos, da Lei Municipal 7.453/89, de 
05/07/1989.

OBJETO: Prorrogar o contrato temporário nº 238/2019, para o 
exercício da função de MÉDICO, do (a) Senhor (a)ANA 
PAULA CORREA SOUZA, com lotação na Secretaria 
Municipal de Saúde.

VIGÊNCIA: O prazo desta tratativa é de até 01 (um) ano, a contar da 
data de sua assinatura.

ASSINAM: SÉRGIO DE AMORIM FIGUEREDO – Secretária Mu-
nicipal de Saúde– em exercício Contratante e ANA PAU-
LA CORREA SOUZA– Contratado (a).

DATA: BELÉM,18 DE JUNHO DE 2020.

CONTRATO Nº 306/2020 - SESMA

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 
– SESMA

CONTRATADO: DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16
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 050/2020.

OBJETO: “AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXÍMETRO DE 
PULSO PARA DEDO, OBJETIVANDO FORTALE-
CER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO 
DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO 
MUNICÍPIO DE BELÉM”

VALOR: R$ 65.800,00 (Sessenta e cinco mil e oitocentos reais)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.
ASSINAM: SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA – contratante e 
ELIAS GOMES DA SILVA - DOCTORMED E EQUI-
PAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
– contratado.

DATA: 30 de junho de 2020

TORNAR SEM EFEITO

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 
– SESMA

CONTRATADO: LUIS FERNANDO DA SILVA LIMEIRA
C.P.F.: 68844296287
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 37, inciso IX, da Constituição da Federal, c/c 

Art. 13, I e parágrafos, da Lei Municipal 7.453/89, de 
05/07/1989 bem como, com fulcro no art. 3°, parágrafo 
único e Art. 22, Parágrafo Único, I e II, ambos da Lei 
Municipal 7.502/90, de 20/12/1990.

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

REMUNERAÇÃO: Pela prestação dos serviços, o contratado receberá o valor 
mensal de R$ 3.209,86 (três mil duzentos e nove reais e 
oitenta e seis centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 .Funcional Programática: 2.09.22.10.122.0007
 2159
 Elemento de Despesa: 31.90.04
 Fonte de Recurso: 121.101.0100

VIGÊNCIA: O prazo desta tratativa será contado a partir da data de sua 
assinatura, não podendo ultrapassar um ano civil, sendo 
permitida a renovação por mais um período, não superior 
a 12 (doze) meses.

ASSINAM: Sérgio de Amorim Figueiredo – Secretário Municipal de 
Saúde – Contratante e

 LUIS FERNANDO DA SILVA LIMEIRA. – Contratado (a).
DATA: BELÉM, 01 DE JUNHO DE 2020.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 049/2020 – GDOC Nº 37211/2019

AUTORIZO e RATIFICO a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo 
objeto é a locação de imóveis para fins não residenciais, localizado no Conj. Paracuri 
II, Tv. 5, Qd. M, nº 18, CEP.: 66800-000, Bairro Paracuri, Distrito de Icoaraci, Be-
lém/PA, de propriedade do Locador destinado à instalação e funcionamento da sede 
da UBS PARACURI II/SESMA/PMB, no Valor Global de R$30.000,00 (Trinta mil 
reais), junto ao locador FERNANDO AUGUSTO RIBEIRO DE OLIVEIRA, inscrito 
sob o CPF nº 032.610.422-49, com amparo no parecer do Núcleo de Assessoria Ju-
rídica e em obediência aos termos do art. 24, X, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores.

Belém/PA, 01 de julho de 2020.

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
Secretário Municipal de Saúde de Belém – SESMA.

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 050/2020 PROCESSO GDOC Nº 11046/2020 – 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 consonân-
cia ao Parecer Jurídico acostado aos autos.

OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXÍMETRO DE PULSO PARA 
DEDO, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFREN-
TAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE 
BELÉM.

NOME DO CREDOR: DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.169.056/0001-16, no valor global 
de R$ 65.800,00 (Sessenta e cinco mil e oitocentos reais) para a SESMA, no seguinte 
quantitativo e valores:

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNID. QUANT. VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

01

OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO 
Oxímetro de dedo de alta precisão para monito-
rização da porcentagem de saturação de oxigênio 
no sangue (SpO2) e dos batimentos cardíacos por 
minuto, altamente preciso nas leituras.
Ter Visor em LED de alto contraste, facilitando a 
visualização dos resultados.
Informar Saturação (SpO2) e Frequência Cardíaca
Acompanha:
01 Oxímetro de Dedo Sem Curva Plestimográfica;
01 Capa protetora em Silicone;
01 Cordão de Transporte;
02 Pilhas Alcalinas AAA;
01 Manual de Instruções.
Registro ANVISA e INMETRO

Unidade 200 R$ 329,00 R$ 65.800,00

VALOR TOTAL R$ 65.800,00

VALOR TOTAL, POR EXTENSO: R$ 65.800,00 (Sessenta e cinco mil e oitocentos reais)

Belém/PA, 30 de junho de 2020.

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2020 (COVID-19)

Ata de Registro de Preços, Decorrente do Dispensa de Licitação nº 050/2020, Pro-
tocolo n° 11046/2020, ratificado pela Secretaria Municipal de Saúde em 30/06/2020.

OBJETO: “AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXÍMETRO DE PULSO PARA 
DEDO, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFREN-
TAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE 
BELÉM”

VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, a partir da data de sua assinatura

ENCARTE
Empresa: DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA-

RES LTDA, CNPJ n° 13.169.056/0001-16, situada na Rua 15, quadra 49, lote 34, 
morada nobre, CEP: 72.870-374

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNID.
QUANTI-
TATIVO 
SESMA

QUANTI-
TATIVO

IASB
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

01

OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO
Oxímetro de dedo de alta precisão para 
monitorização da porcentagem de satura-
ção de oxigênio no sangue (SpO2) e dos 
batimentos cardíacos por minuto, altamente 
preciso nas leituras.
Ter Visor em LED de alto contraste, facili-
tando a visualização dos resultados.
Informar Saturação (SpO2) e Frequência 
Cardíaca
Acompanha:
01 Oxímetro de Dedo Sem Curva Plesti-
mográfica;
01 Capa protetora em Silicone;
01 Cordão de Transporte;
02 Pilhas Alcalinas AAA;
01 Manual de Instruções.
Registro ANVISA e INMETRO

Unid. 200 10 R$ 329,00 R$ 69.090,00

VALOR GLOBAL DA ATA R$ 69.090,00

VALOR TOTAL, POR EXTENSO, DA ATA: R$ 69.090,00 (Sessenta e nove mil e noventa reais)
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