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Encaminhamentos (Tramitações)

13/08/2020 11:04 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: DEAD / CONTRATO / ASS. DE NÚCLEO DE

Recebido por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO 13/08/2020 11:05Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

13/08/2020 10:42 Tramitador por: OSMAR DE SOUZA REIS JUNIOR Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 13/08/2020 11:04Data de Recebimento:
Despacho:
Encaminhamos conforme solicitação desse núcleo. Em tempo informo que esta referencia está no aguardo das adequações solicitadas a empresa Bordados, pois a
máscara apresentada não apresentava o clip para fixação nasal.

Data:

10/07/2020 11:00 Tramitador por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO Para: NUPS / RT MATERIAL TÉCNICO/SESMA

Recebido por: OSMAR DE SOUZA REIS JUNIOR 27/07/2020 12:05Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

23/06/2020 11:09 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: DEAD / CONTRATO / ASS. DE NÚCLEO DE

Recebido por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO 25/06/2020 09:45Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

22/06/2020 13:38 Tramitador por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 23/06/2020 11:03Data de Recebimento:

Despacho: Para providências, conforme despacho.

Data:

19/06/2020 11:50 Tramitador por: MONICA DA SILVA COSTA Para: DIRETOR GERAL/SESMA

Recebido por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA 22/06/2020 13:23Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

19/06/2020 11:45 Tramitador por: EDER DE JESUS FERREIRA Para: SECRETARIO /SESMA

Recebido por: MONICA DA SILVA COSTA 19/06/2020 11:49Data de Recebimento:

Despacho: Para analise e deliberação superior

Data:

17/06/2020 08:51 Tramitador por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA Para: CONTROLE INTERNO/SESMA

Recebido por: MILENA DE NAZARE DOS SANTOS 17/06/2020 14:37Data de Recebimento:
Despacho: Certifico que foram juntados aos presentes autos , os GDOCS:

13240/2020- empresa ELO - INABILITADO (análise da comissão anexado nos autos)

13248/2020- empresa SOCITECH - INABILITADO (análise da comissão anexado nos autos)

13238/2020 - empresa BORDADOS - HABILITADO (análise da comissão anexado nos autos)

Segue o Parecer nº 1170/2020- NSAJ - que analisou o credenciamento da empresa BORDADOS. 

Encaminho os autos para análise do controle interno e posterior Homologação do Sr. Secretário. 

Bem como para notificação das empresas INABILITADAS , caso queiram apresentar recurso contra a decisão. 

Data:

09/06/2020 11:40 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: NSAJ / ASSESSORIA 3/SESMA

Recebido por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA 09/06/2020 13:36Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

21/05/2020 19:26 Tramitador por: DEBORA PAULA LUCAS LIMA Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 22/05/2020 22:34Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

21/05/2020 17:44 Tramitador por: CLEIDE FERREIRA DA SILVA Para: DEAD/SESMA

Recebido por: DEBORA PAULA LUCAS LIMA 21/05/2020 18:55Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

20/05/2020 17:47 Tramitador por: JOSELMA DA CONCEIÇÃO Para: DEAD / COORD. FIN / EMPENHO/SESMA

Recebido por: CLEIDE FERREIRA DA SILVA 21/05/2020 11:45Data de Recebimento:

Despacho: Para Empenhar

Data:
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20/05/2020 16:28 Tramitador por: SAMUEL ALVES ROCHA Para: DEAD/SESMA

Recebido por: JOSELMA DA CONCEIÇÃO 20/05/2020 17:47Data de Recebimento:

Despacho: Considerando o autorizo do Sr. Secretário em proceder a
realização da dispensa, em observância a Lei nº 13.979/2020;
Considerando que este Núcleo de Contratos já procedeu com a confecção dos devidos termos e envio da ratificação para publicação no D.O.M e D.O.U, bem como
no site da prefeitura;

Considerando que a Inexigibilidade nº 006/2020 já está cadastrada no GIIG e aguarda a publicação para finalização no TCM.

Considerando que os contratos já encontram-se devidamente assinados pelas partes e cadastrados no GIIG;

Considerando a urgência do abastecimento da rede;

Encaminho os autos para emissão das notas de empenho do contratos decorrentes da Inexigibilidade nº
006/2020 autorizadas pelo Sr. Secretário.

Data:

18/05/2020 20:08 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: DEAD / CONTRATO / ASS. DE NÚCLEO DE

Recebido por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO 19/05/2020 09:31Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 19:57 Tramitador por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 18/05/2020 20:00Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 19:46 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: DIRETOR GERAL/SESMA

Recebido por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA 18/05/2020 19:52Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 19:43 Tramitador por: EDER DE JESUS FERREIRA Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 18/05/2020 19:43Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 18:19 Tramitador por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO Para: CONTROLE INTERNO/SESMA

Recebido por: EDER DE JESUS FERREIRA 18/05/2020 18:49Data de Recebimento:
Despacho: Para análise e parecer da minuta do contratos 267/2020, 673/2020 e 274/2020.

em tempo certifico que foi feita uma alteração na cláusula quinta pois no edital falava que so podia ser feito o pagamento em conta do bradesco

Data:

18/05/2020 16:19 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: DEAD / CONTRATO / ASS. DE NÚCLEO DE

Recebido por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO 18/05/2020 16:20Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 15:37 Tramitador por: PAULA CORDOVIL MONTEIRO Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 18/05/2020 16:19Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 15:16 Tramitador por: ANTONIETA DE FATIMA DE Para: FMS / EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Recebido por: PAULA CORDOVIL MONTEIRO 18/05/2020 15:24Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 14:23 Tramitador por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO Para: FMS/SESMA

Recebido por: ANTONIETA DE FATIMA DE 18/05/2020 15:03Data de Recebimento:
Despacho: Para indicação de dotação orçamentária para a empresa dimatex - Gdoc 11261/2020 - pois não possui uma dotação específica para a mesma com a rms
presa

Data:

18/05/2020 12:48 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: DEAD / CONTRATO / ASS. DE NÚCLEO DE

Recebido por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO 18/05/2020 12:50Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:
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18/05/2020 12:33 Tramitador por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 18/05/2020 12:48Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 12:16 Tramitador por: MONICA DA SILVA COSTA Para: DIRETOR GERAL/SESMA

Recebido por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA 18/05/2020 12:20Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 12:03 Tramitador por: EDER DE JESUS FERREIRA Para: SECRETARIO /SESMA

Recebido por: MONICA DA SILVA COSTA 18/05/2020 12:16Data de Recebimento:

Despacho: Para analise e deliberação superior

Data:

18/05/2020 09:25 Tramitador por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA Para: CONTROLE INTERNO/SESMA

Recebido por: EDER DE JESUS FERREIRA 18/05/2020 09:37Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

15/05/2020 15:46 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: NSAJ / ASSESSORIA 3/SESMA

Recebido por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA 15/05/2020 17:57Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

12/05/2020 14:33 Tramitador por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 13/05/2020 13:14Data de Recebimento:
Despacho: Ao Núcleo de Contratos,

Segue a manifestação da Comissão referente a habilitação das empresas para serem credenciadas. 

Encaminho para as devidas Publicações.

att.

Izabela Belém
Membro da Comissão

 

Data:

11/05/2020 20:54 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: NSAJ / ASSESSORIA 3/SESMA

Recebido por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA 12/05/2020 10:49Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

11/05/2020 12:50 Tramitador por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 11/05/2020 20:53Data de Recebimento:
Despacho:

Para ciência e providências quanto à instrução processual para formalização dos contratos decorrente do
credenciamento.

Data:

11/05/2020 12:43 Tramitador por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA Para: DIRETOR GERAL/SESMA

Recebido por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA 11/05/2020 12:46Data de Recebimento:
Despacho: À Diretoria Geral, 

Certifico para os devidos fins, que na presente houve a juntada de documentos digitais para devida instrução
processual no presente GDOC, e prosseguimento do feito somente por meio digital.

Certifico ainda que foram abertos dois processos digitais (GDOC), que deverão  ser vinculados neste processo, referente as propostas apresentada pelas
interessadas conforme e-mail juntado neste autos, destacando que já houve a manifestação da comissão técnica.

Os GDOCS, são respectivamente:

GDOC 10858/2020 - Proposta da empresa BMG EIRELI, já com análise da comissão. 

Data:
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GDOC 11040/2020 - Proposta da empresa GM EIRELI, já com análise da comissão.  

Encaminho os autos para conhecimento e demais providências cabíveis. 

Atenciosamente 

Izabela Belém
membro da Comissão Técnica.

04/05/2020 14:40 Tramitador por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA Para: NSAJ / ASSESSORIA 3/SESMA

Recebido por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA 06/05/2020 01:59Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

04/05/2020 13:20 Tramitador por: EDER DE JESUS FERREIRA Para: DIRETOR GERAL/SESMA

Recebido por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA 04/05/2020 13:47Data de Recebimento:

Despacho: Para analise e deliberação superior

Data:

29/04/2020 15:15 Tramitador por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA Para: CONTROLE INTERNO/SESMA

Recebido por: EDER DE JESUS FERREIRA 29/04/2020 15:35Data de Recebimento:

Despacho: Para manifestação.

Data:

29/04/2020 13:51 Tramitador por: MONICA DA SILVA COSTA Para: DIRETOR GERAL/SESMA

Recebido por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA 29/04/2020 15:14Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

29/04/2020 12:08 Tramitador por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA Para: SECRETARIO /SESMA

Recebido por: MONICA DA SILVA COSTA 29/04/2020 13:51Data de Recebimento:
Despacho: Certifico para os devidos fins, que os documentos juntados no dia 28.04.2020, foram juntados equivocado por esta assessora que subscreve. Portanto,
foram retirados do processo. 

Encaminho os auto para deliberação Superior quando a manifestação da Comissão.

att

Izabela Belém  

Data:

28/04/2020 18:55 Tramitador por: EDER DE JESUS FERREIRA Para: NSAJ / ASSESSORIA 3/SESMA

Recebido por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA 29/04/2020 09:28Data de Recebimento:

Despacho: Encaminho os autos a pedido

Data:

28/04/2020 15:23 Tramitador por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA Para: CONTROLE INTERNO/SESMA

Recebido por: EDER DE JESUS FERREIRA 28/04/2020 15:29Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

23/04/2020 19:09 Tramitador por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA Para: NSAJ / ASSESSORIA 3/SESMA

Recebido por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA 28/04/2020 10:23Data de Recebimento:
Despacho: A Comissão 

Para providências quanto à instrução processual. 

Data:

23/04/2020 16:21 Tramitador por: MONICA DA SILVA COSTA Para: DIRETOR GERAL/SESMA

Recebido por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA 23/04/2020 19:08Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

23/04/2020 15:11 Tramitador por: LEONARDO DOS SANTOS SERIQUE Para: SECRETARIO /SESMA

Recebido por: MONICA DA SILVA COSTA 23/04/2020 16:21Data de Recebimento:

Despacho: Para providências quanto ao prosseguimento do procedimento de credenciamo dos proponentes.

Data:
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23/04/2020 14:28 Tramitador por: MARCIA MEGUMI YAMAGUCHI Para:  ASSESSOR DA COORDENADORIA GERAL

Recebido por: LEONARDO DOS SANTOS 23/04/2020 14:59Data de Recebimento:

Despacho: Conforme solicitado segue comprovantes de publicação em anexo, assim como as publicações de retificação.

Data:

19/04/2020 21:54 Tramitador por: MONIQUE SOARES LEITE Para: GERÊNCIA DE SISTEMA - GESIS/SEGEP

Recebido por: MARCIA MEGUMI YAMAGUCHI 23/04/2020 10:57Data de Recebimento:
Despacho: Para fazer a juntada das comprovações de publicações e retificações correlatas até o dia 22/04/2020.

Em 19/04/2020

Monique Leite

Data:

17/04/2020 21:15 Tramitador por: MARCIA MEGUMI YAMAGUCHI Para: COORDENAÇÃO GERAL - CGL/SEGEP

Recebido por: MONIQUE SOARES LEITE 19/04/2020 20:06Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

16/04/2020 15:41 Tramitador por: LEONARDO DOS SANTOS SERIQUE Para: GERÊNCIA DE SISTEMA - GESIS/SEGEP

Recebido por: MARCIA MEGUMI YAMAGUCHI 17/04/2020 21:14Data de Recebimento:
Despacho: Para providências quanto a publicação de aviso de chamamento e do edital nos meios de circulação, anexado os respectivos comprovantes.

Data:

16/04/2020 14:18 Tramitador por: MONICA DA SILVA COSTA Para:  ASSESSOR DA COORDENADORIA GERAL

Recebido por: LEONARDO DOS SANTOS 16/04/2020 14:19Data de Recebimento:

Despacho: Segue o edital de chamada pública finalizada, para as devidas providências

Data:

16/04/2020 14:14 Tramitador por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA Para: SECRETARIO /SESMA

Recebido por: MONICA DA SILVA COSTA 16/04/2020 14:17Data de Recebimento:
Despacho: Segue Edital ajustado.

att

Data:

16/04/2020 14:01 Tramitador por: MONICA DA SILVA COSTA Para: NSAJ / ASSESSORIA 3/SESMA

Recebido por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA 16/04/2020 14:10Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

16/04/2020 12:57 Tramitador por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA Para: SECRETARIO /SESMA

Recebido por: MONICA DA SILVA COSTA 16/04/2020 13:25Data de Recebimento:
Despacho: Sr. Secretário, 

Segue o edital de chamada pública finalizada, para as devidas providências.

Atenciosamente.

Data:

16/04/2020 12:35 Tramitador por: MONICA DA SILVA COSTA Para: NSAJ / ASSESSORIA 3/SESMA

Recebido por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA 16/04/2020 12:48Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

16/04/2020 09:48 Tramitador por: LEONARDO DOS SANTOS SERIQUE Para: SECRETARIO /SESMA

Recebido por: MONICA DA SILVA COSTA 16/04/2020 10:08Data de Recebimento:
Despacho: De ordem da Coordenadora Geral,  considerando que o processo não foi encaminhado com o edital de credenciamento finalizado o que impossibilita a
sua publicação, retorno os autos para as devidas providências, destacando a urgência que o processo requer.
 

Data:

14/04/2020 16:03 Tramitador por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA Para:  ASSESSOR DA COORDENADORIA GERAL

Recebido por: LEONARDO DOS SANTOS 15/04/2020 14:08Data de Recebimento:

Despacho: Seguem os autos em GDOC.

Data:

14/04/2020 15:13 Tramitador por: VANESSA HELANE MACEDO DE Para: DIRETOR GERAL/SESMA

Recebido por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA 14/04/2020 15:22Data de Recebimento:

Despacho: SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE PEQUENAS EMPRESAS

Data:
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14/04/2020 15:11 Tramitador por: VANESSA HELANE MACEDO DE Para: NUPS / RT MATERIAL TÉCNICO/SESMA

Recebido por: VANESSA HELANE MACEDO DE 14/04/2020 15:11Data de Recebimento:

Despacho: SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE PEQUENAS EMPRESAS

Data:
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AV. GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 282BAIRRO: SÃO BRÁS, CEP 66090-903 
E-mail: nups.sesma@gmail.com 

    

 

                                                                          Belém, 14 de Abril de 2020. 

 

MEMO N° 472 /2020 – REFERÊNCIA TÉCNICA DE MATERIAL TÉCNICO/NUPS 

 

De: Ref. MATERIAIS TÉCNICOS/NUPS 

Para: GABS  

 

 

 Considerando a necessidade de assegurar o adequado fornecimento de  DE 
EPI, visando o atendimento das necessidades de Usuários dos serviços de Saúde 
Pública do Município de Belém e respeitar o principio fundamental da integralidade do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 

Solicitamos autorização para o Processo de CREDENCIAMENTO para contratação de 
Cooperativa, microempreendedores individuais ou microempresas, todos 
residentes no município de Belém com a finalidade de fomentar a produção de 
equipamentos de proteção individuais-EPI, para atender o fornecimento aos profissionais 
da área da saúde que atuam nas unidades de saúde do município de Belém contra o 
coronavírus (COVID-19) enquanto perdurar a evolução epidemiológica. Conforme Termo 
de Referência e planilha de Especificações em Anexo 
 

 
Vanessa Oliveira 

Matricula: 0450170-020 
 
 

______________________________ 
Vera Fonseca 

Diretora NUPS/SESM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA 

 

TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO 
 

 
1. OBJETO 

 

1.1. A presente contratação tem por objeto o CREDENCIAMENTO para contratação de 
Cooperativa, microempreendedores individuais ou microempresas, todos residentes no 

município de Belém com a finalidade de fomentar a produção de equipamentos de proteção 
individuais-EPI, para atender o fornecimento aos profissionais da área da saúde que atuam 
nas unidades de saúde do município de Belém contra o coronavírus (COVID-19) enquanto 
perdurar a evolução epidemiológica. 

1.2. Deve-se destacar que a produção dos EPI’s, serão fornecidos de acordo com a demanda 
apresentada pela área técnica da SESMA, bem como devem estar de acordo com o que 
preceitua o a RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA – RDC nº 356 – de 23 de Março 
de 2020, que dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os requisitos para a 
fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados como prioritários 
para uso em serviços de saúde, em virtude da emergência de saúde pública internacional 
relacionada ao SARS-CoV-2,  devidamente autorizado pelo Ministério da Saúde.  
 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Justifica-se o CREDENCIAMENTO de Cooperativas, Microempreendedores e 
Microempreendedores individuais visando permitir, que neste período de calamidade 
pública, por conta da disseminação do coronavírus (COVID-19), os mesmos possam 
contribuir com as efetivas ações dos profissionais de saúde e dos usuários do SUS que são 
atendidos nas unidades, que necessitam ter seus Equipamento de Proteção individual –EPI, 
em especial as máscaras e aventais descartáveis, para auxílio na contenção do contágio. 

2.2. Diante da escassez dos EPI’s no mercado, bem como os preços exorbitantes que estão 
sendo apresentados na cotação, cumulado ainda com os cancelamentos de entregas 
informados pelas empresas que estão devidamente contratadas com a SESMA, que por 
consequência recai em quantidade insuficiente para atender as demandas esta Secretaria, 
que encontra dificuldades em assegurar o adequado fornecimento do material, visando o 
atendimento das necessidades dos profissionais e usuários dos serviços de saúde pública 
do Município de Belém e respeitando o princípio fundamental da integralidade do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

2.3. Por outro lado, os profissionais autônomos, dentre eles as microempreendedores individuais 
ou microempresas que estão sofrendo o impacto em decorrência das medidas tomadas para 
mitigação do vírus, como a necessidade do isolamento social, em cumprimento a orientação 
do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde - OMS, este credenciamento, 
tem por intenção em fomentar os autônomos da categoria de costureiros (as) a produção de 
EPI’s que deverão por meio desses profissionais(pessoas físicas) e/ou ME’s, residentes e 
localizadas estabelecimentos em Belém/PA, abastecer as nossas unidades Municipal de 
Saúde de Belém para aqueles profissionais que estão na linha de frente no combate ao 
coronavírus. 
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2.4. O presente incentivo será realizado através de credenciamento seletivo, mediante 
Chamamento Público, devendo ser simplificado ao máximo, justamente pelas dificuldades 
econômicas enfrentados, no momento, o que permite uma modulação das exigências a 
serem previstas no Edital, observando as exigências legais, dentre eles a Lei nº 13.979/2020.  

 
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
3.1 . Os itens objetos desta aquisição deverão observar rigorosamente as especificações técnicas 

constantes no Anexo-A do presente termo. 
 
4. DA ESTIMATIVA DE CUSTO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. A estimativa de custo para a contratação do objeto deste termo de referência será realizada 

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

como do Chamamento Público, devendo obrigatoriamente ser elaborada, com base na IN 

nº 05/2014-SLTI/MPOG e suas alterações, a fim de permitir a posterior indicação dos 

recursos orçamentários em dotação correta e suficiente para as aquisições.  

 

5. DAS VAGAS 

 

5.1. O número total de vagas a serem credenciados será de até 30 (trinta) vagas para 

cooperativas ou Microempreendedores. 

5.2. É condição essencial para a efetiva concessão do pagamento a prévia celebração de Termo 

de CONTRATO, conforme modelo disponibilizado pela SESMA. 

5.3. Em caso de desistência ou descumprimento das normas estabelecidas no CONTRATO, o 

credenciado não fará jus ao pagamento, nem a SESMA recebimento das unidades prontas. 

5.4. Caso não haja o preenchimento integral de vagas para o quantitativo remanescente, ficará a 

critério da SESMA em redistribuir aos demais contratados que aceitem incremento na produção de 

EPI’s, devendo para tanto o contratado que aceitar e realizar a entrega das máscaras extras em 

prazo a ser estipulado entre as partes. 

5.5. Os Credenciados entregarão à SESMA, quando solicitado, o quantitativo mínimo de EPI’s 

produzidos, de acordo com o especificado a seguir: 

ITEM 1 QUANTIDADE MÍNIMA TOTAL 

 

MÁSCARA DESCARTÁVEL 

 

27.000 

 

810.000 
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5.6.  Os proponentes terão até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do 

Contrato, para que proceda a com a entrega integral dos EPI’s finalizadas e prontas para o uso.  

5.6.1. A entrega será feita ao colaborador da SESMA, que fará o recolhimento dos produtos após 

o prazo estipulado no item 5.6.  

5.7. Caso o beneficiário tenha alguma dificuldade no cumprimento do prazo estabelecido para 

entrega da contrapartida, informar a SESMA, em um prazo de até 48 (quarenta e oito) horas do 

vencimento do prazo estabelecido no item 5.6. por meio do e-mail: processosdead@gmail.com 

 

6. PARTICIPAÇÃO 

 

6.1. Poderão participar do CREDENCIAMENTO os interessados que apresentem as seguintes 

condições:  

6.1.2. Somente Pessoas Jurídicas constituídas sob a forma de associação civil, cooperativas, 

microempresa ou empresa, que tenham condições de confeccionar as máscaras artesanais de TNT 

com alça de elástico, conforme orientação do Ministério da Saúde, em condições higiênico 

sanitárias adequadas e que possuam máquinas de costura próprias em boas condições.  

6.1.1. Quanto às microempresas e microempreendedores individuais:  

a) Estar inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ, onde se faça constar CNAE 

voltado à área de confecção;  

b) Dispor de espaço higienizado e com equipamentos de proteção individual para os colaboradores 

que irão produzir as máscaras descartável manga longa; 

6.2. As condições de inscrição e habilitação estabelecidas no Edital deverão ser mantidas pelos 

proponentes durante toda a execução do objeto. 

6.3. Não será permitida mais de uma inscrição por pessoa física ou jurídica. 

6.4. As inscrições são gratuitas a ser enviado para o E-MAIL: processosdead@gmail.com e o ato 

da inscrição implica na aceitação integral de todos os seus termos e condições. 

6.5. A SESMA não disponibilizará máquina de costura ou outro equipamento necessário à 

execução do objeto do Credenciamento. 

7. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO E HABILITAÇÃO 
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7.1. Para INSCREVER-SE no Credenciamento, deverão os Interessados preencher o a FICHA DE 

INSCRIÇÃO a ser solicitado para o e-mail processosdead@gmail.com, todos os dados exigidos e 

anexar, obrigatoriamente, os seguintes documentos:  

a) Cópia digital do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, em situação ATIVA, onde conste 

a natureza jurídica de microempresa e CNAE voltado à área de confecção;  

b) Cópia digital do documento de identidade com foto do administrador ou responsável legal pela 

pessoa jurídica (RG, CTPS, Carteira de Identidade Estudantil, Certificado de Reservista, dentre 

outros);  

c) Cópia digital do comprovante de inscrição no CPF - Cadastro de Pessoa Física do responsável 

pela pessoa jurídica (caso não conste no RG);  

d) Cópia digital do comprovante de endereço da pessoa jurídica, com no máximo 90(noventa) dias 

de emissão, anteriores a data da publicação do edital; ou, no caso de o comprovante não se 

encontrar em nome da pessoa jurídica, deverá se fazer acompanhar de DECLARAÇÃO assinada 

pelo administrador ou responsável legal pela pessoa jurídica, sob as penas da lei, de que tem sua 

sede e funcionamento no local; 

 

8. DA RESPOSABILIDADE 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 ANEXO I; 

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

participante, durante a vigência do contrato 

 

9. DA RESPOSABILIDADE 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 

Anexo I deste Termo de Referência Simplificado;  

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

designado na qualidade de fiscal do contrato, nos termos do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93;  

9.4. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) do CONTRATADO, após a 

efetiva entrega dos produtos e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo;  

9.5. Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação do item que compõe o objeto deste 

termo a ser recebido;  

9.6. Notificar a credenciada, 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 as suas confecções para ajustes e/ou substituições dos 

produtos que compõem o objeto deste Termo. 

 

10. DO DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO E DA POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO DE 

FALHAS  

 

10.1. Após o envio da solicitação de credenciamento acompanhada dos documentos de 

habilitação, os mesmos serão submetidos à apreciação de da Equipe Técnica designada pela 

SESMA, que emitirá DECLARAÇÃO, quanto ao DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO e situação de 

HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO do Proponente, ou NO MESMO PRAZO, diante de eventual 

existência de FALHA(S) TIDA(S) COMO SANÁVEL(EIS), será concedido ao Proponente igual 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar de comunicação via e-mail a ser informado pelo mesmo 

no FORMULÁRIO apresentado ou via telefone para os que se inscreverem fisicamente, 
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documento, em substituição ao primeiro apresentado, em caso de EQUÍVOCO quando da inserção 

do documento no sistema, SOB PENA DE INABILITAÇÃO, após decorrido o prazo. 

10.2. Será chamado por ordem cronológica os credenciados para assinatura do Contrato de 

Prestação de Serviço. 

 

11. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

 

10.1. A partir do dia seguinte à divulgação do RESULTADO FINAL, os Proponentes HABILITADOS 

serão convocados por ordem cronológica de credenciamento, para assinar o CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, condicionante à concessão do auxílio.  

10.2. Será considerado desistente e imediatamente substituído por um candidato em CADASTRO 

DE RESERVA, o candidato selecionado que se recusar a firmar o CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS, ou que, após a sua assinatura, venha a ser descredenciado ou manifeste 

desistência.  

10.3. O cumprimento do Contrato de Prestação de Serviços é condição para o recebimento do 

auxílio.  

10.4. O contrato será cancelado automaticamente quando constatada a omissão ou a 

Apresentação de dados ou documentos inverídicos no Edital do Credenciamento.  

13.5. Os recursos e casos omissos no Edital serão avaliados pela Comissão Técnica da SESMA. 

 
Belém, 14 de Abril de 2020. 

 

Vanessa Oliveira 

Matricula: 0450170-020 

 

______________________________ 

Vera Fonseca 

Diretora NUPS/SESM 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD ESTIMADA VALOR UNIDADE 
 
 
 
 
 

1 
 

 
 
Máscara descartável de Tecido de Não Tecido, 
((TNT), de gramatura 40, com elástico roliço, para 
uso odonto- médico-hospitalar, de acordo com a - 
ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de não tecido de 
uso odonto-médico-hospitalar - Máscaras ABNT 
NBR 14873:2002. Cor: Branco.  

 
 
 

810.000 

 
 
 

R$ 0,80 
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DADOS PESSOAIS 

Nome: 
 

E-mail: 
 
Sexo: ( ) M   ( ) F Data de Nascimento: / / Idade: 

Estado Civil: Nacionalidade: 

Telefone Fixo: ( ) Telefone Celular: ( ) 

DOCUMENTOS 

CPF: RG: 

Órgão de Expedição/UF: Data de Expedição: 

ENDEREÇO 

Logradouro: 

Nº: Bairro: 

Complemento: CEP: 

Município: UF: 
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8414     825 

 

 
9923/2020  

 

 

  
FOLHA DE INSTRUÇÃO 

  
 

Processo Folha 
Nº  

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

DESPACHO 
 

A CGL/SEGEP  
 
Considerando a necessidade de credenciamento contratação de costureiros (as) e de 
microempreendedores individuais ou microempresas com a finalidade de fomentar a 
produção de equipamentos de proteção individuais-EPI em virtude da emergência de saúde 
pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2, APROVO O TERMO DE REFERÊNCIA e 
AUTORIZO a DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO. 
 
Encaminhem-se os autos para providências quanto à minuta do edital e seus anexos. 

  
Belém, 14 de abril de 2020. 
 
 
 
 

Sérgio de Amorim Figueiredo 
Secretário Municipal de Saúde 
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CHAMAMENTO PÚBLICO NO ÂMBITO DAS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA 
EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) n° 

09/2020-SESMA 
PROCESSO n°  9923/2020-SESMA 

 
 
 

O Município de Belém, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE-
SESMA, torna pública a realização de CHAMAMENTO PÚBLICO, no edifício-sede da 
SESMA, localizado à Avenida Governador José Malcher, n° 2821, Bairro São Brás, CEP 
66.090- 100, Belém-PA para o CREDENCIAMENTO DE COOPERATIVAS, 
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e MICROEMPRESAS – ME, 
RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS 
DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O FORNECIMENTO DOS PROFSSIONAIS DA 
ÁREA DA SAÚDE QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
BELÉM CONTRA A INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), 
situação reconhecida pela Lei Federal nº 13.979/2020; Portaria MS nº 188/2020 e pelo 
Decreto Municipal nº 95.955- PMB, de 18 de Março de 2020. 

 
Os requerimentos de credenciamento serão recebidos preferencialmente 

mediante envio de mensagem ao correio eletrônico processosdead@gmail.com, ou 
pessoalmente, no endereço indicado na abertura deste edital. 

 
O Edital poderá ser consultado pelos interessados no sítio eletrônico da Prefeitura 

Municipal de Belém, bem como no edifício-sede da SESMA, mediante simples 
requerimento ou por meio eletrônico. 

 
1. OBJETO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
1.1. O objeto deste chamamento público é o CREDENCIAMENTO DE 
COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e 
MICROEMPRESAS – ME, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, PARA 
CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O 
FORNECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATUAM NAS 
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONTRA A INFECÇÃO HUMANA 
PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). 

 
1.2. As inscrições objeto do presente chamamento público poderão ser apresentadas 
a partir da data da publicação deste Edital e enquanto perdurar a situação de emergência 
de saúde pública fixada pelo Decreto Municipal nº 95.955-PMB, de 18 de Março de 2020 
ou legislação correlata. 

 
1.3. Os participantes farão jus aos seguintes benefícios: 

 
1.3.1. As cooperativas e microempreendedores individuais: cada uma receberá o 

auxílio financeiro no valor de R$ 0,80 (oitenta centavos) por máscara 
confeccionada de acordo com o Termo de Referência. 

 
1.4. Serão credenciados até 30 (trinta) cooperativas ou microempreendedores 
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individuais, todas com residência ou sede no Município de Belém. 
 

1.5. O presente credenciamento é para confecção de até 810.000 (oitocentos e dez 
mil) máscaras, sendo o mínimo de 27.000 unidades para cada COOPERATIVAS, 
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e MICROEMPRESAS – ME, 
totalizando o valor máximo de R$ 648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil reais). 

 
ITEM ESPECIFICAÇÃO VLR AUXÍLIO CONTRAPARTIDA 

 
 
 

1 

 
Máscara descartável de Tecido de 
Não Tecido, ((TNT), de gramatura 40, 
com elástico roliço, para uso odonto- 
médico-hospitalar, de acordo com a - 
ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de 
não tecido de uso odonto-médico-
hospitalar - Máscaras ABNT NBR 
14873:2002. Cor: Branco. 

 
 
R$ 0,80 por unidade 

entregue 

 
 
 

Máscaras 

 
 
 

2. DA PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar do presente CREDENCIAMENTO: 
2.2. Somente Pessoas Jurídicas constituídas sob a forma de COOPERATIVAS, 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e MICROEMPRESAS – ME, que 
tenham condições de confeccionar as máscaras artesanais de TNT com alça de 
elástico, conforme orientação do Ministério da Saúde, em condições higiênico 
sanitárias adequadas e que possuam máquinas de costura próprias em boas 
condições. 

2.2.1.1. Os interessados que apresentem as seguintes condições: 
2.2.1.1.1. Estar inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
2.2.1.1.2. Dispor de e espaço higienizado, com equipamentos de costura e proteção 
individual para os colaboradores que irão confeccionar as máscaras. 

 
2.3. Não serão admitidos à participação: 

2.3.1. Interessados já inscritos em outro projeto ou programa social ou de renda 
promovido pelo Poder Público Municipal, seja de qualquer espécie. 
2.3.2. Interessados que estiverem cumprindo penalidade de suspensão imposta pela 
Administração Direta ou Indireta do Município de Belém ou pena de inidoneidade, nos 
termos do artigo 87 da Lei federal n° 8.666/93. 
2.3.3. Interessados cujos sócios ou administrador integrem o quadro de servidores do 
Município de Belém. 

 
2.4. As condições de inscrição e habilitação estabelecidas no Edital deverão ser 
mantidas pelos proponentes durante toda a execução do objeto. 

 
3. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO E HABILITAÇÃO 
3.1. Para INSCREVER-SE no presente Credenciamento, deverão os Interessados 
encaminhar a solicitação presencialmente à Sede da SESMA ou para o e-mail  indicado 
neste edital e anexar obrigatoriamente, os seguintes documentos: 

 
3.1.1. Para as COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e 

MICROEMPRESAS – ME: 
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3.1.1.1. Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, em situação 
ATIVA; 
3.1.1.2. Cópia do documento de identidade com foto do administrador ou 
responsável legal pela pessoa jurídica (RG, CTPS, dentre outros); 
3.1.1.3. Cópia digital do comprovante de inscrição no CPF - Cadastro de Pessoa 
Física do responsável pela pessoa jurídica (caso não conste no RG); 
3.1.1.4. Cópia digital do comprovante de endereço da pessoa jurídica; ou, no caso 
de o comprovante não se encontrar em nome da pessoa jurídica, deverá se fazer 
acompanhar de DECLARAÇÃO assinada pelo administrador ou responsável legal, 
sob as penas da lei, de que tem sua sede e funcionamento no local; 
3.1.1.5. Declaração de que não emprega menor, conforme art. 7º, da Constituição 
Federal Brasileira. 

 
4. DO DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO, DA DECLARAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO E DA POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO DE 
FALHAS TIDAS COMO SANÁVEIS. 

4.1. Logo após o envio da solicitação de credenciamento acompanhada dos documentos 
de habilitação, os mesmos serão submetidos à apreciação de uma Comissão Técnica da 
SESMA, que emitirá, DECLARAÇÃO quanto ao DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO e 
situação de HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO do Proponente, OU, NO MESMO PRAZO, 
diante de eventual existência de FALHA(S) TIDA(S) COMO SANÁVEL(EIS), será 
concedido ao Proponente prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar de comunicação 
para o SANEAMENTO da FALHA, inclusive através da apresentação de novo  
documento, em substituição ao primeiro apresentado, ou envio de documento em caso  
de ausência, SOB PENA DE INABILITAÇÃO, após decorrido o prazo. 

 
 

5. DOS RESULTADOS DA HABILITAÇÃO E DOS RECURSOS. 
5.1. Após encerradas as inscrições e o julgamento da HABILITAÇÃO a Comissão 
Técnica da SESMA emitirá RESULTADO da HABILITAÇÃO dos participantes, e enviará o 
resultado para publicação no Diário Oficial do Município. 
5.2. Os interessados que se julgarem prejudicados quanto ao RESULTADO da 
HABILITAÇÃO, poderão solicitar nova análise à Comissão, interpondo RECURSO, com 
resumo de seu inconformismo, no prazo de até 01 (um) dia útil após a publicação do 
resultado. 
5.3. Após o julgamento de eventuais recursos interpostos, a Comissão Técnica da 
SESMA emitirá RESULTADO FINAL do credenciamento e o enviará para publicação no 
Diário Oficial do Município. 
5.4. Os Proponentes HABILITADOS em número superior às previsões do item 1.4 
deste Edital, integrarão um CASDASTRO RESERVA de acordo com a ordem cronológica 
de solicitação de credenciamento, para o caso de não assinatura do CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, desistência ou descredenciamento da pessoa jurídica 
inicialmente credenciada. 

 
6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
6.1. As despesas decorrentes da execução do objeto desta Chamada Pública correrão 
à conta da seguinte dotação orçamentária: 

 
Funcional Programática: 2.09.22.10.122.0001 
Atividade: 2176 
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Fonte: 1211010100  
Fonte: 1214010500 
Elemento de Despesa: 33.90.39 

 
7. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

7.1. A partir do dia seguinte à divulgação do RESULTADO FINAL, os Proponentes 
HABILITADOS serão convocados, de acordo com a ordem cronológica de solicitação de 
credenciamento, para assinar o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MINUTA 
CONSTANTE DO ANEXO I). 
7.2. Será considerado desistente e imediatamente substituído por um candidato em 
CADASTRO DE RESERVA, o candidato selecionado que se recusar a firmar o 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ou que, após a sua assinatura, venha a 
ser descredenciado ou manifeste desistência. 

 
8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
8.1. O cumprimento do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS é condição  
para o recebimento do pagamento concedido, que será pago mediante a contraprestação, 
ou seja, em razão da entrega das máscaras produzidas, conforme o estabelecido neste 
Edital e de acordo com o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS a ser firmado. 
8.2. O contrato será rescindido automaticamente quando constatada a omissão ou a 
apresentação de dados ou documentos inverídicos exigidos neste Edital ou em razão de 
falhas na execução do objeto, o que ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas 
no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
8.3. Os recursos e casos omissos serão avaliados pela Comissão Técnica da SESMA, 
e submetidos à decisão final da autoridade superior. 

 
 

Belém, 15 de Abril de 2020. 
 
 
 
 

SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE-SESMA 
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ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº ...... /2020 
PROCESSO Nº ...... /2020. 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 
SESMA E O CONTRATADO ABAIXO ESPECIFICADO, PARA 
O FIM QUE NELE SE DECLARA. 

 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA, estabelecida nesta Capital, na Rua 
XXXX, CEP: XXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001-00 doravante 
denominada CONTRATANTE, neste ato representada por sua Presidente, Sra. Adriana 
Monteiro Azevedo, brasileira, inscrita no CPF    sob    o    nº    ,    residente    e 
domiciliado       nesta       Capital       e       a       empresa ................................................. , 
pessoa jurídica  de direito  privado,  inscrito no CNPJ/MF sob o nº .................................... , 
denominada CONTRATADA, sediada à ..........................................., neste ato 
representada pelo Sr. ......................................., brasileiro(a), inscrito no CPF sob o nº 
.................-....., residente e domiciliado à ...............................,têm entre si justa e 
acordada a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO 
1.1. O presente contrato tem como fundamento na Lei Federal nº 13.979/2020, e, em 
outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à atividade de confecção de máscaras por 
cooperativas ou microempreendedores individuais, de acordo com as especificações e 
quantitativos previstos no Edital de Chamamento Público. 

 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO VLR AUXÍLIO CONTRAPARTIDA 
 
 
 

1 

Máscara descartável de Tecido de Não 
Tecido, ((TNT), de gramatura 40, com 

elástico roliço, para uso odonto- médico-
hospitalar, de acordo com a - ABNT NBR 

15052:2004 - Artigos de não tecido de 
uso odonto-médico-hospitalar - 

Máscaras ABNT NBR 14873:2002. Cor: 
Branco 

 
 

R$ 0,80 por 
unidade entregue 

 
 

Máscaras 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
3.1. O contratado será responsável pelo fornecimento de todo material necessário a 
confecção das máscaras acima descritas (tecidos fio e elásticos) 
3.2. A entrega dos produtos dar-se-á sob a forma parcelada conforme a capacidade 
solicitada pelo contratante, conforme termo de referência. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR 
4.1. O valor contratual é de R$ xxxxxxx. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias contados da data da entrega 
integral dos produtos, mediante crédito exclusivamente no Banco Bradesco, em conta 
corrente nº ............., agência , em nome da CONTRATADA. 
5.2. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo 
não estiver de acordo com as especificações deste instrumento. 
5.2.1. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados  à  manutenção  das 
condições de habilitação. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
6.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes da seguinte dotação: 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
7.1. O contrato terá prazo de vigência e de execução de 2 (dois) meses, contados a partir 
da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

 
CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 
8.1. Quanto à entrega: 
8.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue à CONTRATANTE por meio de coleta a 
ser agendada após o prazo de entrega. 

8.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 
justificados até 01 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela 
CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual. 
8.1.3. Fica designado(a) o(a) Sr(a). ......................................, portador(a) da matrícula de 
nº .................. , servidor da SESMA, para o recebimento dos bens adquiridos. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento. 
9.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo 
ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato da 
CONTRATANTE proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual. 
9.3. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a 
incidir sobre a execução deste contrato, inclusive as obrigações relativas a salários, 
previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo 
obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do 
trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual. 
9.4. Substituir ou reparar os itens que comprovadamente apresentem condições de 
defeito ou em desconformidade com as especificações deste instrumento, no  prazo 
fixado pela CONTRATANTE, contado da sua notificação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
10.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da assinatura do presente 
contrato e da entrega dos insumos, que substituirão ordem de serviço. 
10.2. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do 
objeto contratual e em desacordo com o este instrumento. 
10.3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições e preços 
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pactuados neste contrato. 
10.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as 
especificações deste instrumento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 
11.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sr(a). 
................................, portador(a) da matrícula de nº ........................, da SESMA, 
especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
12.1. A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos 
motivos constantes no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993 será causa para sua 
rescisão, na forma do art. 79, com as consequências previstas no art. 80, do mesmo 
diploma legal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
13.1. Fica eleito o foro do Município de Belém/PA, para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera 
administrativa. 

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado 
pela Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão 
assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo. 

 
 

Belém  / /2020. 
 
 

SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 
Secretario Municipal de Saúde 
CPF sob o nº ....................... 

 
PESSOA FÍSICA OU EMPRESA XXXX 

Representante 
CPF sob o nº ........................ 

 
 

Testemunhas: 
 

1.   
CPF nº    

 
 

2.  
CPF nº     
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ANEXO II 
 
 

À 
Comissão Técnica da SESMA 
Ref.: CHAMADA PÚBLICA nº ............... /2020 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

..................................................., inscrita no CNPJ nº ........................., 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 at. 27 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida 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 ( ). 

 
 

.......................................................... (DATA) 
 
 
 

.......................................................... (NOME) 
 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

(MODELO MERAMENTE SUGESTIVO) 
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TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO 

 
 
1. OBJETO 
 
1.1. A presente contratação tem por objeto o CREDENCIAMENTO para contratação de 

Cooperativa, microempreendedores individuais ou microempresas, todos residentes no 
município de Belém com a finalidade de fomentar a produção de equipamentos de proteção 
individuais-EPI, para atender o fornecimento aos profissionais da área da saúde que atuam 
nas unidades de saúde do município de Belém contra o coronavírus (COVID-19) enquanto 
perdurar a evolução epidemiológica. 

1.2. Deve-se destacar que a produção dos EPI’s, serão fornecidos de acordo com a demanda 
apresentada pela área técnica da SESMA, bem como devem estar de acordo com o que 
preceitua o a RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA – RDC nº 356 – de 23 de Março 
de 2020, que dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os requisitos para a 
fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados como prioritários 
para uso em serviços de saúde, em virtude da emergência de saúde pública internacional 
relacionada ao SARS-CoV-2,  devidamente autorizado pelo Ministério da Saúde.  
 

2. JUSTIFICATIVA 
 

2.1. Justifica-se o CREDENCIAMENTO de Cooperativas, Microempreendedores e 
Microempreendedores individuais visando permitir, que neste período de calamidade 
pública, por conta da disseminação do coronavírus (COVID-19), os mesmos possam 
contribuir com as efetivas ações dos profissionais de saúde e dos usuários do SUS que são 
atendidos nas unidades, que necessitam ter seus Equipamento de Proteção individual –EPI, 
em especial as máscaras e aventais descartáveis, para auxílio na contenção do contágio. 

2.2. Diante da escassez dos EPI’s no mercado, bem como os preços exorbitantes que estão 
sendo apresentados na cotação, cumulado ainda com os cancelamentos de entregas 
informados pelas empresas que estão devidamente contratadas com a SESMA, que por 
consequência recai em quantidade insuficiente para atender as demandas esta Secretaria, 
que encontra dificuldades em assegurar o adequado fornecimento do material, visando o 
atendimento das necessidades dos profissionais e usuários dos serviços de saúde pública 
do Município de Belém e respeitando o princípio fundamental da integralidade do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

2.3. Por outro lado, os profissionais autônomos, dentre eles as microempreendedores individuais 
ou microempresas que estão sofrendo o impacto em decorrência das medidas tomadas para 
mitigação do vírus, como a necessidade do isolamento social, em cumprimento a orientação 
do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde - OMS, este credenciamento, 
tem por intenção em fomentar os autônomos da categoria de costureiros (as) a produção de 
EPI’s que deverão por meio desses profissionais(pessoas físicas) e/ou ME’s, residentes e 
localizadas estabelecimentos em Belém/PA, abastecer as nossas unidades Municipal de 
Saúde de Belém para aqueles profissionais que estão na linha de frente no combate ao 
coronavírus. 
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2.4. O presente incentivo será realizado através de credenciamento seletivo, mediante 
Chamamento Público, devendo ser simplificado ao máximo, justamente pelas dificuldades 
econômicas enfrentados, no momento, o que permite uma modulação das exigências a 
serem previstas no Edital, observando as exigências legais, dentre eles a Lei nº 13.979/2020.  

 
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
3.1 . Os itens objetos desta aquisição deverão observar rigorosamente as especificações técnicas 

constantes no Anexo-A do presente termo. 
 
4. DA ESTIMATIVA DE CUSTO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. A estimativa de custo para a contratação do objeto deste termo de referência será realizada 
após a ampla consulta/pesquisa no mercado do valor dos itens a serem licitados, assim 
como do Chamamento Público, devendo obrigatoriamente ser elaborada, com base na IN 
nº 05/2014-SLTI/MPOG e suas alterações, a fim de permitir a posterior indicação dos 
recursos orçamentários em dotação correta e suficiente para as aquisições.  

 

5. DAS VAGAS 
 

5.1. O número total de vagas a serem credenciados será de até 30 (trinta) vagas para 
cooperativas ou Microempreendedores. 

5.2. É condição essencial para a efetiva concessão do pagamento a prévia celebração de Termo 
de CONTRATO, conforme modelo disponibilizado pela SESMA. 

5.3. Em caso de desistência ou descumprimento das normas estabelecidas no CONTRATO, o 
credenciado não fará jus ao pagamento, nem a SESMA recebimento das unidades prontas. 

5.4. Caso não haja o preenchimento integral de vagas para o quantitativo remanescente, ficará a 
critério da SESMA em redistribuir aos demais contratados que aceitem incremento na produção de 
EPI’s, devendo para tanto o contratado que aceitar e realizar a entrega das máscaras extras em 
prazo a ser estipulado entre as partes. 

5.5. Os Credenciados entregarão à SESMA, quando solicitado, o quantitativo mínimo de EPI’s 

produzidos, de acordo com o especificado a seguir: 

ITEM 1 QUANTIDADE MÍNIMA TOTAL 

 

MÁSCARA DESCARTÁVEL 

 

27.000 

 

810.000 
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5.6.  Os proponentes terão até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do 
Contrato, para que proceda a com a entrega integral dos EPI’s finalizadas e prontas para o uso.  

5.6.1. A entrega será feita ao colaborador da SESMA, que fará o recolhimento dos produtos após 
o prazo estipulado no item 5.6.  

5.7. Caso o beneficiário tenha alguma dificuldade no cumprimento do prazo estabelecido para 
entrega da contrapartida, informar a SESMA, em um prazo de até 48 (quarenta e oito) horas do 
vencimento do prazo estabelecido no item 5.6. por meio do e-mail: processosdead@gmail.com 

 

6. PARTICIPAÇÃO 
 

6.1. Poderão participar do CREDENCIAMENTO os interessados que apresentem as seguintes 
condições:  

6.1.2. Somente Pessoas Jurídicas constituídas sob a forma de associação civil, cooperativas, 
microempresa ou empresa, que tenham condições de confeccionar as máscaras artesanais de TNT 
com alça de elástico, conforme orientação do Ministério da Saúde, em condições higiênico 
sanitárias adequadas e que possuam máquinas de costura próprias em boas condições.  

6.1.1. Quanto às microempresas e microempreendedores individuais:  
a) Estar inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ, onde se faça constar CNAE 

voltado à área de confecção;  

b) Dispor de espaço higienizado e com equipamentos de proteção individual para os colaboradores 
que irão produzir as máscaras descartável manga longa; 

6.2. As condições de inscrição e habilitação estabelecidas no Edital deverão ser mantidas pelos 
proponentes durante toda a execução do objeto. 

6.3. Não será permitida mais de uma inscrição por pessoa física ou jurídica. 

6.4. As inscrições são gratuitas a ser enviado para o E-MAIL: processosdead@gmail.com e o ato 
da inscrição implica na aceitação integral de todos os seus termos e condições. 

6.5. A SESMA não disponibilizará máquina de costura ou outro equipamento necessário à 
execução do objeto do Credenciamento. 

7. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO E HABILITAÇÃO 
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7.1. Para INSCREVER-SE no Credenciamento, deverão os Interessados preencher o a FICHA DE 
INSCRIÇÃO a ser solicitado para o e-mail processosdead@gmail.com, todos os dados exigidos e 
anexar, obrigatoriamente, os seguintes documentos:  

a) Cópia digital do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, em situação ATIVA, onde conste 

a natureza jurídica de microempresa e CNAE voltado à área de confecção;  

b) Cópia digital do documento de identidade com foto do administrador ou responsável legal pela 

pessoa jurídica (RG, CTPS, Carteira de Identidade Estudantil, Certificado de Reservista, dentre 

outros);  

c) Cópia digital do comprovante de inscrição no CPF - Cadastro de Pessoa Física do responsável 

pela pessoa jurídica (caso não conste no RG);  

d) Cópia digital do comprovante de endereço da pessoa jurídica, com no máximo 90(noventa) dias 

de emissão, anteriores a data da publicação do edital; ou, no caso de o comprovante não se 

encontrar em nome da pessoa jurídica, deverá se fazer acompanhar de DECLARAÇÃO assinada 

pelo administrador ou responsável legal pela pessoa jurídica, sob as penas da lei, de que tem sua 

sede e funcionamento no local; 

 

8. DA RESPOSABILIDADE 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 ANEXO I; 

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

participante, durante a vigência do contrato 

 

9. DA RESPOSABILIDADE 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 

Anexo I deste Termo de Referência Simplificado;  

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

designado na qualidade de fiscal do contrato, nos termos do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93;  

9.4. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) do CONTRATADO, após a 

efetiva entrega dos produtos e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo;  

9.5. Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação do item que compõe o objeto deste 

termo a ser recebido;  

9.6. Notificar a credenciada, 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 as suas confecções para ajustes e/ou substituições dos 

produtos que compõem o objeto deste Termo. 

 

10. DO DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO E DA POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO DE 
FALHAS  
 

10.1. Após o envio da solicitação de credenciamento acompanhada dos documentos de 

habilitação, os mesmos serão submetidos à apreciação de da Equipe Técnica designada pela 

SESMA, que emitirá DECLARAÇÃO, quanto ao DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO e situação de 

HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO do Proponente, ou NO MESMO PRAZO, diante de eventual 

existência de FALHA(S) TIDA(S) COMO SANÁVEL(EIS), será concedido ao Proponente igual 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar de comunicação via e-mail a ser informado pelo mesmo 

no FORMULÁRIO apresentado ou via telefone para os que se inscreverem fisicamente, 

oportunizando-lhe o SANEAMENTO da FALHA, inclusive através da apresentação de novo Página 31 de 191
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documento, em substituição ao primeiro apresentado, em caso de EQUÍVOCO quando da inserção 

do documento no sistema, SOB PENA DE INABILITAÇÃO, após decorrido o prazo. 

10.2. Será chamado por ordem cronológica os credenciados para assinatura do Contrato de 

Prestação de Serviço. 

 

11. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
 

10.1. A partir do dia seguinte à divulgação do RESULTADO FINAL, os Proponentes HABILITADOS 
serão convocados por ordem cronológica de credenciamento, para assinar o CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, condicionante à concessão do auxílio.  

10.2. Será considerado desistente e imediatamente substituído por um candidato em CADASTRO 
DE RESERVA, o candidato selecionado que se recusar a firmar o CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS, ou que, após a sua assinatura, venha a ser descredenciado ou manifeste 
desistência.  

10.3. O cumprimento do Contrato de Prestação de Serviços é condição para o recebimento do 
auxílio.  

10.4. O contrato será cancelado automaticamente quando constatada a omissão ou a 
Apresentação de dados ou documentos inverídicos no Edital do Credenciamento.  

13.5. Os recursos e casos omissos no Edital serão avaliados pela Comissão Técnica da SESMA. 

 
Belém, 14 de Abril de 2020. 

 

Vanessa Oliveira 
Matricula: 0450170-020 

 

______________________________ 

Vera Fonseca 
Diretora NUPS/SESM 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD ESTIMADA VALOR UNIDADE 

     1  

 
 
Máscara descartável de Tecido de Não Tecido, 
((TNT), de gramatura 40, com elástico roliço, para 
uso odonto- médico-hospitalar, de acordo com a - 
ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de não tecido de 
uso odonto-médico-hospitalar - Máscaras ABNT 
NBR 14873:2002. Cor: Branco.  

 
 
 

810.000 

 
 
 

R$ 0,80 
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DADOS PESSOAIS 

Nome: 
 

E-mail: 
 
Sexo: ( ) M   ( ) F Data de Nascimento: / / Idade: 

Estado Civil: Nacionalidade: 

Telefone Fixo: ( ) Telefone Celular: ( ) 

DOCUMENTOS 

CPF: RG: 

Órgão de Expedição/UF: Data de Expedição: 

ENDEREÇO 

Logradouro: 

Nº: Bairro: 

Complemento: CEP: 

Município: UF: 

 

Página 34 de 191



19DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO DE BELÉM

SEXTA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2020

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID. QUANT. VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

17

Marca: VT
Fabricante: VT
Membrana (diafragma) da válvula de exala-
ção confeccionada em silicone, resistente aos 
processos usuais de desinfecção. Embalagem 
individual contendo dados de identificação, 
procedência e atender a Legislação sanitária 
vigente e pertinente ao produto. Compatível 
com o respirador de marca inter5 e inter 5 plus. 
REGISTRO ANVISA: 80677040004

UNID. 600 R$ 25,00 R$ 15.000,00

19

Marca: VT
Fabricante: VT
Circuito respiratório universal de tra-
queias para ventilador mecânico tamanho 
adulto:Parede internas lisas, de fácil limpeza. 
Composto por 04 traqueias 60cm de silicone, 
01 traqueia 45cm de silicone, 02 drenos de 
policarbonato, 01 conector “Y” de policarbo-
nato, 01 tubo proximal de silicone, 01 adapta-
dor para tubo proximal, 01 conector de 3mm 
ext. x 4,5 cônico ext. REGISTRO ANVISA: 
80677040004

UNID. 188 R$ 400,00 R$ 75.200,00

VALOR TOTAL R$ 90.200,00

Valor por extenso: NOVENTAMIL E DUZENTOS REAIS

Assinam: SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO – Contratante e RODRIGO 
MILANEZ POSTERARI - Contratada.

DATA: 13 de Abril de 2020

CONTRATO Nº 183/2020- SESMA

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 
– SESMA

CONTRATADO: BPN COMERCIAL EIRELI - EP
CNPJ: 11.762.411/0001-30
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato será regido pelo disposto na Leis 

Federais n°s 8.666/93 e 10.520/02; Decretos Federais n°s 
5.450/05,7.892/13, e 8.538/15; Lei Municipal nº 9.209-
A/16; Decretos Municipais n°s 47.429/05, 48.804A/05, 
49.191/05,75.004/13 e 80.456/14 e demais legislações 
aplicáveis ao assunto.

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA A IMPLAN-
TAÇÃO DAS UNIDADES SENTINELAS DA SÍNDROME 
GRIPAL”.

VALOR: R$: 7.598,73 (Sete mil quinhentos e noventa e oito reais 
e setenta e três centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 Funcional Programática: 2.09.22.10.305.0001.2001
 Fonte de Recurso: 2214010400
 Elemento de Despesa: 44.90.52
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
ASSINAM: SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA – contratante e 
MAURÍCIO DE MORAEL LISSORI - contratada

DATA: 13 de Abril de 2020

CONTRATO Nº 184/2020- SESMA

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 
– SESMA

CONTRATADO: HORIZONTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE APARE-
LHOS MEDICO HOSPITALAR LTDA-EPP

CNPJ: 08.890.798/0001-04
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato será regido pelo disposto na Leis 

Federais n°s 8.666/93 e 10.520/02; Decretos Federais n°s 
5.450/05,7.892/13, e 8.538/15; Lei Municipal nº 9.209-
A/16; Decretos Municipais n°s 47.429/05, 48.804A/05, 
49.191/05,75.004/13 e 80.456/14 e demais legislações 
aplicáveis ao assunto.

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS DA CATE-
GORIA OXIGENOTERAPIA”.

VALOR: R$: 65.170,00 ( Sessenta e cinco mil cento e setenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 Funcional Programática: 2.09.22.10.302.0001-2003
 Fonte de Recurso: 1290010200
 Elemento de Despesa: 33.90.30
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
ASSINAM: SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA – contratante e 
LOURIVAL PEDROSA MAIA - contratada

DATA: 13 de Abril de 2020

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 9999/2020 - SESMA os se-
guintes itens: Sonda de aspiração endotraqueal nº 8, nº 10, nº 12 e nº 14 – SISTEMA 
FECHADO; para o Processo nº 9916/2020 o item Caixa isoladora para intubação de 
pacientes. Prazo para apresentação das propostas até o dia 22/04/2020. Prazo de entre-
ga: 48 (quarenta e oito) horas. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser 
obtido no site da Prefeitura (Contratações – COVID) e solicitado através do endereço 
eletrônico: cotacaosegep@gmail.com

Belém/PA, 16 de abril de 2020.

Sérgio de Amorim Figueiredo
Secretária Municipal de Saúde de Belém

AVISO DE REVOGAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público aos interessados, a 
Revogação do Processo de Chamada Pública Nº 002/2020, cujo objeto é aquisição 
emergencial de equipamento de proteção individual. A presente Revogação fundamenta-se 
nos documentos constantes nos autos, bem como no Art. 49, caput, da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Fica determinada a abertura do prazo recursal previsto 
no Art. 109, inciso I, alínea “c” do mesmo diploma legal c/c parágrafo 3º do Art. 49.

Belém, 15 de abril de 2020.

SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
Secretário Municipal de Saúde-SESMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 62/2020-SESMA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM através do órgão interessado a SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM – SESMA, por intermédio do 
Pregoeiro designado pelo Decreto Municipal nº 94.386/2019-PMB, torna público que 
fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 04/05/2020 às 09h00 (Horário 
de Brasília/DF) – Tipo Menor Preço por Item.

OBJETO: Registro de Preços em Ata, para futura e eventual “AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL PARA USO VETERINÁRIO”, objetivando abastecer o Centro de Con-
trole de Zoonoses - CCZ pertencente ao Departamento de Vigilância à Saúde inte-
grante 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, 16 de abril de 2020.

Marcelo Cantão Lopes
Pregoeiro/CGL/SEGEP/PMB

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 09/2020-SESMA
MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE 

PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19)
Proc. 9923/2020-SESMA

A Secretaria Municipal de Saúde - SESMA torna pública a realização de CHA-
MAMENTO PÚBLICO para o CREDENCIAMENTO DE COOPERATIVAS, MI-
CROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e MICROEMPRESAS – ME, 
RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, PARA CONFECÇÃO DE MÁS-
CARAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O FORNECIMENTO DOS PROFS-
SIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONTRA A INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO 
CORONAVIRUS (COVID19), em face da DECLARAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM 
SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BELÉM EM DECORRÊNCIA DA INFEC-
ÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). Serão credenciados 
até 30 (trinta) cooperativas, microempreendedores individuais – MEIs e microem-
presas - ME, todas com residência ou sede no Município de Belém. O Edital está 
disponível no site: www.belem.pa.gov.br/licitacoes (Campo: SESMA/CHAMADA 
PÚBLICA), podendo ser solicitado através do endereço eletrônico: processosdead@
gmail.com

Belém/PA, 16 de abril de 2020.

SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE-SESMA

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – COMPRA EMERGENCIAL

A Secretaria Municipal de Saúde convoca as empresas interessadas em fornecer, 
via contratação direta (emergencial), os seguintes insumos: touca descartável, másca-
ra hospitalar, máscara cirúrgica descartável, sapatilha descartável, avental descartável 
tamanho único (gramatura entre 50 com mangas), avental descartável tamanho único 
(gramatura entre 40 com mangas), luva para procedimento não cirúrgico tamanho p, 
luva para procedimento não cirúrgico tamanho m, luva para procedimento não cirúrgi-
co tamanho g, filtro para ventilação mecânica (tipo HEPA), filtro ventilação mecânica 
(tipo HME), álcool etílico 70%, líquido, álcool gel 70%, óculos de proteção flexível 
em policarbonato, macacão de proteção tamanho p, macacão de proteção tamanho m, 
macacão de proteção tamanho g, macacão de proteção tamanho xg, protetor facial e 
cateter oxigenoterapia de pvc tipo óculos adulto (n.12). Prazo para apresentação das 
propostas até o dia 22/04/2020. Prazo de entrega: Imediata. Instrumento complementar 
a esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura (Contratações – COVID) e 
solicitado através do endereço eletrônico: cotacaosegep@gmail.com.

Belém/PA, 16 de Abril de 2020.

Sérgio de Amorim Figueiredo
Secretário Municipal de Saúde de Belém

OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM - OGM

EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2020 - OGM/PMB

Contratante: OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO-OGM
Contratada: DELGADO SOUZA COMERCIO DE ARTIGOS EM 

GERAL LTDA (CNPJ sob o nº 31.920.842/0001-95)
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS 

E UTENSÍLIOS
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 10.520/02. Decreto Federal 

nº 5.504/05 e Lei municipal nº 9.209-A/16, Decreto 
municipal nº 47.429/05. , nº 49.191/05. nº 64.684/10 e nº 
48.804-A/05

Ano LXI - Nº 13.976
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2020

Firmado em 07 de abril de 2020, com a empresa: L. M. CORREIA EIRELI - EPP, CNPJ:
35.825.171/0001-89. Objeto: aquisição de agua mineral e gás liquefeito para serem
utilizados pela Prefeitura Municipal de Bannach - PA, e suas secretarias no exercício 202.
Pregão Presencial nº004/2020, Vigência: 07/04/2020 a 31/12/2020, Recurso Orçamentário:
Recursos Próprios, Valor R$181.600,00 (cento e oitenta e um mil e seiscentos reais), pelo
Contratante: Lucineia Alves da Silva, CPF: 934.063.982-00 e pela Contratada: LEONILDO
MOTA CORREIA, CPF: 749.212.822-34,.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 9-023/2020

Objeto: 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. Abertura: 04/05/2020 às 09h00min. O Edital e seus anexos
estarão à disposição dos interessados nos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br
(UASG 980425) e www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao; e no Departamento de
Licitações e Contratos (CPL), sito a Prefeitura Municipal de Barcarena, localizada na
Avenida Cronge da Silveira, nº 438 - Prédio da Prefeitura - Altos, Bairro Comercial, CEP:
68.445-000, Barcarena/PA.

Barcarena/PA, 16 de abril de 2020
MARIA CECILIA Z SALLES DO CARMO

Pregoeira
Suplente

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9-010/2020

Objeto: Registro de preço para aquisição de material de limpeza e produtos de higienização
em atendimento da secretaria municipal de infraestrutura e desenvolvimento urbano -
SEMDUR.

A prefeitura municipal de Barcarena/PA, através da Pregoeira, designada pela
portaria nº 0004/2020 - GPMB, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02 e
disposições do edital que disciplina o Pregão em destaque, torna pública a REVOGAÇÃO DO
ITEM 02 do processo licitatório pregão presencial nº 9-010/2020, com a fundamentação e
recomendação do Procurador Geral do Município de Barcarena, através de parecer
jurídico.

Barcarena/PA, 16 de abril de 2020.
MARIA CECILIA Z SALLES DO CARMO

Pregoeira
Suplente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL DO

PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEGEP
AVISO DE ANULAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Superintendência Executiva de
Mobilidade Urbana de Belém - SeMOB/PMB, constituída pela Portaria nº 170/2020 torna
SEM EFEITO a publicação do AVISO DE CREDENCIAMENTO ocorrida no dia 08/04/2020 e a
Comissão Especial de Credenciamento da Superintendência Executiva de Mobilidade
Urbana de Belém - SeMOB/PMB, constituída pela Portaria nº 255/2020 torna público que
fará realizar sob a égide da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, o
CREDENCIAMENTO nº 01/2020 - SeMOB/PMB (Processo Administrativo nº
001853239/2019) de empresas para prestação de serviços de guarda, depósito, estada e
liberação de veículos removidos, apreendidos, retirados de circulação, ou que, sob
qualquer título, venham a ser recolhidos por ordem da SeMOB na circunscrição do
Município de Belém, em virtude de irregularidades previstas nas normas de trânsito ou de
transporte e, também, a organização, promoção, realização de hasta pública, na espécie
leilão, para alienação dos veículos não retirados no prazo estabelecido na forma prevista
nas legislações pertinentes, auxiliando a SeMOB nos atos preparatórios para a realização
do certame de sua competência. O referido Credenciamento deverá ser realizado junto a
Comissão Especial de Credenciamento, na sala de Reunião da SeMOB, situada na Av.
Senador Lemos, 3153 - Shopping It Center 2º piso - Sacramenta, CEP: 66120-0000 no
próximo dia 30/04/2020 às 10h, devendo a documentação ser entregue pelos interessados
para imediata contratação. A cópia do Edital e seus anexos estará disponível aos
interessados, a partir do dia 17/04/2020 das 09h00min às 13h00min horas, no endereço
supra, através do e-mail credenciamento.cpl@gmail.com, bem como no site
www.belem.pa.gov.br/semob/site/.

Belém-PA, 15 de abril 2020.
YASMIN DE ALBUQUERQUE SABBÁ

Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 28/2020 - SEURB

A Prefeitura Municipal de Belém, através do órgão interessado, a Secretária
Municipal de Urbanismo -SEURB, por intermédio da Coordenação Geral de Licit a ç õ e s / P M B,
torna público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 04/05/2020 às
09h00 (Horário de Brasília/DF) - Tipo Menor Preço por Lote.

OBJETO: Registro de Preços em ata, para futura e eventual "CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO
DE DOCUMENTOS tais como, cópia colorida, cópia xerográfica, plotagem, encadernação e
plastificação", objetivando atender as demandas dos Departamentos da Secretaria
Municipal de Urbanismo - SEURB/PMB, conforme as condições estabelecidas no Edital e
seus Anexos.

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

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

Belém/PA, 16 de Abril de 2020.
ISIS SOUZA COIMBRA

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 62/2020-SESMA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM através do órgão interessado a
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA, por intermédio do Pregoeiro
designado pelo Decreto Municipal nº 94.386/2019-PMB, torna público que fará realizar o
certame licitatório, em referência, no dia 04/05/2020 às 09h00 (Horário de Brasília/DF) -
Tipo Menor Preço por Item.

OBJETO: Registro de Preços em Ata, para futura e eventual "AQUISIÇÃO DE
MATERIAL PARA USO VETERINÁRIO", objetivando abastecer o Centro de Controle de
Zoonoses - CCZ pertencente ao Departamento de Vigilância à Saúde integrante 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, 16 de abril de 2020.
MARCELO CANTÃO LOPES

Pregoeiro

AVISO DE REVOGAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 2/2020

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público aos interessados, a
Revogação do Processo de Chamada Pública Nº 002/2020 SESMA, cujo objeto é Aquisição
emergencial de equipamento de proteção individual. A presente Revogação fundamenta-se
nos documentos constantes nos autos, bem como no Art. 49, caput, da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações posteriores. Fica determinada a abertura do prazo recursal previsto no Art.
109, inciso I, alínea "c" do mesmo diploma legal c/c parágrafo 3º do Art. 49.

Belém/PA, 15 de abril de 2020.
SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO

Secretário Municipal de Saúde-SESMA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

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

fornecer, via contratação direta (emergencial), para o Processo nº 9999/2020 - SESMA os
seguintes itens: Sonda de aspiração endotraqueal nº 8, nº 10, nº 12 e nº 14 - SISTEMA
FECHADO; para o Processo nº 9916/2020 o item Caixa isoladora para intubação de
pacientes. Prazo para apresentação das propostas até o dia 22/04/2020. Prazo de entrega:
48 (quarenta e oito) horas. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser
obtido no site da Prefeitura (Contratações - COVID) e solicitado através do endereço
eletrônico: cotacaosegep@gmail.com.

Belém/PA, 16 de abril de 2020.
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO

Secretária Municipal de Saúde de Belém

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 9/2020-SESMA

MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO
CORONAVIRUS (COVID-19)
Proc. 9923/2020-SESMA

A Secretaria Municipal de Saúde - SESMA torna pública a realização de
CHAMAMENTO PÚBLICO para o CREDENCIAMENTO DE COOPERATIVAS,
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS - MEIs e MICROEMPRESAS - ME, RESIDENTES NO
MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, PARA
ATENDER O FORNECIMENTO DOS PROFSSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATUAM NAS
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONTRA A INFECÇÃO HUMANA PELO
NOVO CORONAVIRUS (COVID19), em face da DECLARAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE
PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BELÉM EM DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO
CORONAVIRUS (COVID19). Serão credenciados até 30 (trinta) cooperativas,
microempreendedores individuais - MEIs e microempresas - ME, todas com residência ou
sede no Município de Belém. O Edital está disponível no site:
www.belem.pa.gov.br/licitacoes (Campo: SESMA/CHAMADA PÚBLICA), podendo ser
solicitado através do endereço eletrônico: processosdead@gmail.com

Belém/PA, 16 de abril de 2020.
SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO

Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

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

fornecer, via contratação direta (emergencial), os seguintes insumos: touca descartável,
máscara hospitalar, máscara cirúrgica descartável, sapatilha descartável, avental
descartável tamanho único (gramatura entre 50 com mangas), avental descartável
tamanho único (gramatura entre 40 com mangas), luva para procedimento não cirúrgico
tamanho p, luva para procedimento não cirúrgico tamanho m, luva para procedimento não
cirúrgico tamanho g, filtro para ventilação mecânica (tipo HEPA), filtro ventilação mecânica
(tipo HME), álcool etílico 70%, líquido, álcool gel 70%, óculos de proteção flexível em
policarbonato, macacão de proteção tamanho p, macacão de proteção tamanho m,
macacão de proteção tamanho g, macacão de proteção tamanho xg, protetor facial e
cateter oxigenoterapia de pvc tipo óculos adulto (n.12). Prazo para apresentação das
propostas até o dia 22/04/2020. Prazo de entrega: Imediata. Instrumento complementar a
esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura (Contratações - COVID) e solicitado
através do endereço eletrônico: cotacaosegep@gmail.com.

Belém/PA, 16 de Abril de 2020.
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO

Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020/ UASG: 980044

O Município de Belterra-PA, através da Comissão Permanente de Licitação -
CPL avisa que realizará licitação conforme resumo:

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E
PLANEJAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020/ UASG: 980044. Objeto: REGISTRO DE
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA-SEMOVI. Total de Itens Licitados:
040. Data da Disponibilidade do Edital: A partir de 17/04/2020 de 08h00 às 12h00 e
de 13h às 17h00. Abertura das Propostas: 27/05/2020 às 09h no site
http://www.comprasnet.gov.br.

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E
PLANEJAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2020/ UASG: 980044. Objeto: Registro de
Preço para futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as
demandas da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento - SEMAF,
Secretaria Municipal de Obras Viação e Infraestrutura - SEMOVI e Secretaria Municipal
de Agricultura - SEMAGRI. Total de Itens Licitados: 026. Data da Disponibilidade do
Edital: A partir de 17/04/2020 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Abertura das
Propostas: 25/05/2020 às 09h no site http://www.comprasnet.gov.br. O edital e
informações poderão ser obtidos no site www.belterra.pa.gov.br.

Belterra-PA, 16 de abril de 2020.
SIMARA MARIA BRASIL DOS SANTOS

Presidente da CPL
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AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 09/2020-SESMA
MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA

EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19)
Proc. 9923/2020-SESMA

A Secretaria Municipal de Saúde - SESMA torna pública a realização de CHAMAMENTO 
PÚBLICO para o CREDENCIAMENTO DE COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES 
INDIVIDUAIS – MEIs e MICROEMPRESAS – ME, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE 
BELÉM/PA, PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O 
FORNECIMENTO DOS PROFSSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATUAM NAS 
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONTRA A INFECÇÃO HUMANA PELO 
NOVO CORONAVIRUS (COVID19), em face da DECLARAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM 
SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BELÉM EM DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO HUMANA 
PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). Serão credenciados até 30 (trinta) cooperativas, 
microempreendedores individuais – MEIs e microempresas - ME, todas com residência 
ou sede no Município de Belém. O Edital está disponível no site: www.belem.pa.gov.br/licitacoes 
(Campo: SESMA/CHAMADA PÚBLICA), podendo ser solicitado através do endereço eletrônico: 
processosdead@gmail.com

Belém/PA, 16 de abril de 2020.
Sérgio de Amorim Figueiredo

Secretário Municipal de Saúde de Belém

SESMA
SECRETARIA MUNICIPAL

DE SAÚDE
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 9/2020 - SESMA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SISTEMA DE LICITAÇÃO

CREDENCIAMENTO DE COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS  MEIs e MICROEMPRESAS  ME, RESIDENTES NO
MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O FORNECIMENTO DOS PROFSSIONAIS DA

Objeto:
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9DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO DE BELÉM

SEGUNDA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020

R E S O L V E :
Art. 1º. Instituir a Comissão técnica para realizar a avaliação das propostas 

inscritas, de acordo com os critérios exigidos nos editais de Chamamento Público nº 
09/2020-SESMA.

Art. 2º. Designar para compor a referida comissão os servidores abaixo relacionados, 
sob a presidência do primeiro:

1- VANESSA HELANE MACEDO DE OLIVEIRA, Assessor Superior, enfermeira, 
Matrícula n º 0405170-020 - Presidenta;

2- IZABELA VIEIRA DE OLIVEIRA BELÉM, Assessor Superior, advogada, 
matrícula nº 0396176-020 - Titular;

3- SANDRA WILMA CAMPOS SILVA, assessor superior, enfermeira matrícula 
nº 265942-020 – Titular;

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data da assinatura.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Belém, 17 de abril de 2020. 

Sérgio de Amorim Figueiredo
Secretária Municipal de Saúde de Belém

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM, no exercício de suas 
atribuições legais, e

Considerando que em 11 de março de 2020, devido ao aumento na disseminação 
global do novo Coronavírus (SARS-CoV-2), foi decretada Pandemia de COVID-19 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS);

Considerando os afastamentos de servidores decorrentes do art. 5º. do Decreto 
Municipal nº 95.955, de 18 de março de 2020, que declara situação de emergência no 
âmbito do Município de Belém para enfrentamento preventivo da pandemia de corona-
vírus declarada pela Organização Mundial de Saúde – OMS e dá outras providências.

Considerando o Decreto Municipal nº 95.968/2020, de 23 de março de 2020, que 
declara situação de calamidade pública no Município de Belém, em razão da pandemia 
de COVID-19 (Coronavírus);

Torna público, a quem possa interessar, o presente chamamento, visando a 
contratação temporária de caráter emergencial de profissionais de saúde nas funções 
de FARMACÊUTICO (01 VAGA), FISIOTERAPEUTA (06 VAGAS), ENFERMEIRO 
(30 VAGAS), TÉCNICO EM ENFERMAGEM (64 VAGAS), ASSISTENTE SOCIAL 
(04 VAGAS), ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO (19 VAGAS), PSICÓLOGO 
(03 VAGAS). Serão inicialmente 127 (cento e vinte e sete) vagas, podendo ser ampliadas 
em caso de novos afastamentos de servidores.

O contrato terá seis meses de duração e os profissionais irão atender complementar 
ou suplementar as necessidades da Rede de Urgência da Secretaria Municipal de Saúde 
de Belém – SESMA, no enfrentamento a pandemia de CORONAVIRUS.

As inscrições estão abertas e ficam disponíveis durante a situação de calamidade 
pública decretada pelo Município, por meio do recebimento de currículos através do 
e-mail contratosdgrts@gmail.com

A avalição será curricular e será utilização como critérios para avaliação experiência 
em serviços de urgência e emergência. Em caso de empate, será utilizado como critério 
o maior tempo de formação.

Belém, 17 de abril de 2020.

Sérgio de Amorim Figueiredo
Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA
Nº 09/2020-SESMA

O Secretário Municipal de Saúde no uso de suas atribuições retifica o Edital de 
Chamada Pública acima mencionado em seu Preâmbulo e no item 1.1.

Onde se lê: “RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA”
Leia-se: “RESIDENTES NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA”
Belém, 17 de abril de 2020.

SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

AVISO DE PRORROGAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO – COMPRA 
EMERGENCIAL

A Secretaria Municipal de Saúde, considerando a insuficiência de propostas 
recebidas na pesquisa de mercado, informa a prorrogação do prazo para recebimento 
de propostas por empresas interessadas, via contratação direta (emergencial), para os 
seguintes processos: Processo n° 9889 / 2020 – SESMA, os seguintes medicamentos: 
HEPARINA (Dosagem 5000 UI/ML, Frasco de 5ml, solução injetável), NOREPI-
NEFRINA (2mg/ml solução injetável 4ml) E IOXITAMALATO DE MEGLUMINA 
(300mg/ml de 50 ml); Processo n° 9640 / 2020 – SESMA para aquisição AQUISIÇÃO 
EMERGENCIAL PARA AS UPAS E HOSPITAIS DE INSUMOS E REAGENTES 
DE GASOMETRIA, com os seguintes itens: Solução Rinse 600ml, Solução Limpeza 
175ml, Solução de calibração 1200ml, Solução de Calibração 2 de 200ml, Papel 
Termosensível (984-70) e Solução Removedora de Proteína, Radiometer S5362 (943-906) 
DE 100ml.

Prazo para apresentação das propostas foi prorrogado até o dia 22/04/2020. Prazo 
de entrega dos itens para o Processo 9889/2020: 02(dois) dias úteis e para o Processo 
9640/2020: Imediata. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido 
no site da Prefeitura (Contratações – COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: 
cotacaosegep@gmail.com.

Belém, 20 de abril de 2020.

Sérgio de Amorim Figueiredo
Secretária Municipal de Saúde de Belém

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – COMPRA EMERGENCIAL
(REPUPLICAÇÃO)

A Secretaria Municipal de Saúde convoca as empresas interessadas em fornecer, 
via contratação direta (emergencial), os seguintes medicamentos: Hidroxicloroqina e 
Azitromicina. Prazo para apresentação das propostas a partir do dia 21/04/2020. Prazo 
de entrega dos produtos: 02(dois) dias úteis. Instrumento complementar a esta convocação 
poderá ser obtido no site da Prefeitura (Contratações – COVID) e solicitado através do 
endereço eletrônico: cotacaosegep@gmail.com.

Belém, 20 de abril de 2020.

Sérgio de Amorim Figueiredo
Secretária Municipal de Saúde de Belém

CONTRATO Nº 159/2020- SESMA

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 
– SESMA

CONTRATADO: SAUDE LAB BELEM, SERVICOS LABORATORIAIS 
LTDA EPP (RONNIE E SILVIA)

CNPJ: 05.079.272/0001-42
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: São aplicáveis à execução do credenciamento e, 

especialmente, aos casos omissos a Lei federal 8.666/93, 
a Lei federal 8.080/90, a Lei federal 8.142/90, Lei Federal 
6.437/1977, a lei municipal 7.682/1994, Lei Municipal 
7.678/1993, Lei Municipal 7.055/1977, sem prejuízo 
das demais normas e regulamentos vigentes no território 
brasileiro, atos normativos vigentes das agências regu-
ladoras e dos órgãos de controle, previstas no edital, no 
contrato, e que venham a incidir sobre a prestação dos 
serviços objeto deste ajuste.

OBJETO: “A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, 
PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE RESUL-
TADOS/LAUDOS DE EXAMES DE ANALISES CLÍ-
NICAS E PATOLÓGIA CLÍNICA LABORATORIAIS 
PARA A REDE DE SAÚDE AMBULATORIAL DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE BELÉM-SESMA” 

VALOR: R$: 31.900,00 (Trinta e um mil e novecentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 Funcional Programática: 2.09.22.10.302.0001
 Atividade: 2003
 Fonte de Recurso: 1214010100
 Elemento de Despesa: 33.90.39
 Funcional Programática: 2.09.22.10.302.0001
 Atividade: 2003
 Fonte de Recurso: 1214010100
 Elemento de Despesa: 33.90.39
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
ASSINAM: SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA – contratante e 
NAIRA VILANIR RODRIGUES DE CARVALHO - 
SAUDE LAB BELEM, SERVICOS LABORATORIAIS 
LTDA EPP (RONNIE E SILVIA) – contratado.

DATA: 01 de abril de 2020.

CONTRATO Nº 180/2020- SESMA

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 
– SESMA

CONTRATADO: JJ COMERCIO DE MATERIAIS, PRODUTOS E 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

CNPJ: 84.458.678/0001-02
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato será regido pelo disposto na Leis 

Federais n°s 8.666/93 e 10.520/02; Decretos Federais n°s 
5.450/05, 7.892/13, e 8.538/15; Lei Municipal nº 9.209-
A/16; Decretos Municipais n°s 47.429/05, 48.804A/05, 
49.191/05,75.004/13 e 80.456/14 e demais legislações 
aplicáveis ao assunto.

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE (04) QUATRO UNIDADES DE 
CONSULTÓRIO PORTÁTIL ELÉTRICO”

VALOR: R$: 70.020,00 (setenta mil e vinte reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 Funcional Programática: 2.09.22.10.301.0001-2004
 Fonte de Recurso: 1211010100
 Elemento de Despesa: 44.90.52
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
ASSINAM: SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA – contratante e 
THAYNÁ BENOLIEL OLIVEIRA DE MORAES - JJ 
COMERCIO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUI-
PAMENTOS HOSPITALARES – contratado.

DATA: 16 de abril de 2020.

Ano LXI - Nº 13.978
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20200059

Objeto: o Registro de preços para Eventual Contratação de empresa especializada para
serviços de roçagem, capina manual e limpeza de terrenos, poda de árvores com limpeza
e retirada de galhos, limpeza de bueiros, sarjetas e caiação. CONTRATADA: FARIA ARAUJO
LTDA, CNPJ/MF: 34.950.310/0001-99, VALOR DO CONTRATO R$ 584.125,00. VIGÊNCIA DO
CONTRATO: 07.04.2020 a 31.12.2020. Data da Assinatura: 07/04/2020.

EXTRATO DE CONTRATO PE Nº 9/2020-03

Objeto: Registo de preços para eventual aquisição gêneros alimentícios para merenda
escolar. CONTRATADAS: A & A SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP,
CNPJ/MF: 19.756.461/0001-17 VALOR DO CONTRATO Nº 20200047, R$ 1.557.138,36. APS
CASTRO COMERCIO EIRELI-EPP, CNPJ/MF: 25.080.014/0001-93 VALOR DO CONTRATO Nº
20200048, R$ 3.333.808,66. VIGÊNCIA DOS CONTRATOS: 04.03.2020 a 31.12.2020. Data da
Assinatura: 04/03/2020.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços, Pregão Eletrônico SRP nº 9/2020-02 - 2ª CH. Contratante:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ; CNPJ: 05.196.548/0001-72. Contratada: FARIA ARAUJO
LTDA, CNPJ/MF: 34.950.310/0001-99, no Valor Global: R$ 1.168.250,00. Objeto: Registro de
preços para Eventual Contratação de empresa especializada para serviços de roçagem,
capina manual e limpeza de terrenos, poda de árvores com limpeza e retirada de galhos,
limpeza de bueiros, sarjetas e caiação. Prazo de vigência da Ata de Registro de Preço: 12
(doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Data da assinatura: 07/04/2020.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços, Pregão Eletrônico SRP nº 9/2020-03. Contratante: PREFEITURA
MUNICIPAL DE ACARÁ; CNPJ: 05.196.548/0001-72. Contratadas: APS CASTRO COMERCIO
EIRELI-EPP, CNPJ/MF: 25.080.014/0001-93, no Valor Global: R$ 3.333.808,66; A & A
SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP, CNPJ/MF: 19.756.461/0001-17, no
Valor Global: R$1.557.138,36. Objeto: registo de preços para eventual aquisição de gêneros
alimentícios para merenda escolar. Prazo de vigência da Ata de Registro de Preço: 12
(doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Data da assinatura: 03/03/2020.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 2/2020

Comunicamos aos interessados que foi homologado o Pregão Eletrônico SRP nº
02/2020 - 2ª CH, tendo por objeto o Registro de preços para Eventual Contratação de
empresa especializada para serviços de roçagem, capina manual e limpeza de terrenos,
poda de árvores com limpeza e retirada de galhos, limpeza de bueiros, sarjetas e caiação,
à empresa: FARIA ARAUJO LTDA, CNPJ/MF: 34.950.310/0001-99, no Valor Global: R$
1.168.250,00. Data da assinatura: 07/04/2020.

AMANDA OLIVEIRA E SILVA
Prefeita Municipal de Acará/PA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2020-03

Comunicamos aos interessados que foi homologado o Pregão Eletrônico SRP nº
9/2020-03, tendo por objeto o registo de preços para eventual aquisição de gêneros
alimentícios para merenda escolar, às empresas: APS CASTRO COMERCIO EIRELI-EPP,
CNPJ/MF: 25.080.014/0001-93, no Valor Global: R$ 3.333.808,66; A & A SANTOS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP, CNPJ/MF: 19.756.461/0001-17, no Valor Global:
R$1.557.138,36. Data da assinatura: 03/03/2020.

AMANDA OLIVEIRA E SILVA
Prefeita Municipal de Acará/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PREGÃO Nº. 010/2019. OBJETO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 042/2019 - PLENA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - CNPJ:
05.767.853/0001-77; conforme justificativa a seguir: MODIFICAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO da empresa PLENA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, que vence 25/04/2020 por mais
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias, iniciando em 26/04/2020 e expirando em 31/12/2020,
conforme dispõe o Artigo 57, Inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações. OBJETO: prestação
de Serviços de Locação de Equipamentos de sistema de digitalização de exames de Raio-
X e gerenciamento de distribuição de imagens nas unidades UPA - Unidade de Pronto
Atendimento, Centro de Apoio em Diagnóstico e Hospital Geral de Altamira São Rafael;
ASSINATURA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO: Altamira/PA 17 de abril de 2020;
Ordenador de Despesas Responsável: Sr. Renato Mengoni Júnior - Secretário Municipal de
Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO
EXTRATO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2020

Ata de Registro de Preços subjacente ao Pregão Presencial nº 020/2019 PMT, da Prefeitura
Municipal de Tailândia - PA, conforme os seguintes dados: PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
ADESÃO Nº 001/2020. ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS: PREFEITURA
MUNICIPAL DE TAILANDIA- PA; PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 020/2019
PMT; Objeto: Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses, para eventual
Contratação de Empresa para prestação de serviços gráficos diversos, destinados a atender
as necessidades da Prefeitura e suas secretarias municipais de Tailândia, Estado do Pará;
Registro de Preços: Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Presencial nº 020/2019
PMT, publicada no Diário Oficial da União, sessão 3, edição 136, , de 17/07/2019;
DETENDORA PARCIAL DO REGISTRO: FREE WEY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ
17.575.954/0001-00 com o valor de: R$ 698.919,20; Vigência da Ata do Registro de Preços:
17/07/2019 A 17/07/2020. DATA DA ADESÃO: 17/04/2020. VIGÊNCIA DA ADESÃO:
17/04/2020 a 31/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL

DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEGEP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 65/2020-SESAN

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM através do órgão interessado a
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SESAN, por intermédio do Pregoeiro designado
pelo Decreto Municipal nº 94.386/2019-PMB, torna público que fará realizar o certame
licitatório, em referência, no dia 06/05/2020 às 09h00 (Horário de Brasília/DF) - Tipo
Menor Preço Global.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRAGAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO
SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, que deverão ser executados no MUNICÍPIO DE BELÉM E
DISTRITOS ADMINISTRATIVOS.
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, 20 de abril de 2020.
MONICA MEIRELES FRANCO

AVISO DE PRORROGAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO

A Secretaria Municipal de Saúde, considerando a insuficiência de propostas
recebidas na pesquisa de mercado, informa a prorrogação do prazo para recebimento de
propostas por empresas interessadas, via contratação direta (emergencial), para os
seguintes processos: Processo n° 9889 / 2020 - SESMA, os seguintes medicamentos:
HEPARINA (Dosagem 5000 UI/ML, Frasco de 5ml, solução injetável), NOREPINEFRINA
(2mg/ml solução injetável 4ml) E IOXITAMALATO DE MEGLUMINA (300mg/ml de 50 ml);
Processo n° 9640 / 2020 - SESMA para aquisição AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA AS UPAS
E HOSPITAIS DE INSUMOS E REAGENTES DE GASOMETRIA, com os seguintes itens: Solução
Rinse 600ml, Solução Limpeza 175ml, Solução de calibração 1200ml, Solução de Calibração
2 de 200ml, Papel Termosensível (984-70) e Solução Removedora de Proteína, Radiometer
S5362 (943-906) DE 100ml.

Prazo para apresentação das propostas foi prorrogado até o dia 22/04/2020.
Prazo de entrega dos itens para o Processo 9889/2020: 02(dois) dias úteis e para o
Processo 9640/2020: Imediata. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser
obtido no site da Prefeitura (Contratações - COVID) e solicitado através do endereço
eletrônico: cotacaosegep@gmail.com.

Belém/PA, 20 de abril de 2020.
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO

Secretária Municipal de Saúde de Belém

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM, no exercício de suas
atribuições legais, e

Considerando que em 11 de março de 2020, devido ao aumento na
disseminação global do novo Coronavírus (SARS-CoV-2), foi decretada Pandemia de COVID-
19 pela Organização Mundial da Saúde (OMS);

Considerando os afastamentos de servidores decorrentes do art. 5º. do Decreto
Municipal nº 95.955, de 18 de março de 2020, que declara situação de emergência no
âmbito do Município de Belém para enfrentamento preventivo da pandemia de
coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde - OMS e dá outras
providências.

Considerando o Decreto Municipal nº 95.968/2020, de 23 de março de 2020,
que declara situação de calamidade pública no Município de Belém, em razão da pandemia
de COVID-19 (Coronavírus);

Torna público, a quem possa interessar, o presente chamamento, visando a
contratação temporária de caráter emergencial de profissionais de saúde nas funções de
FARMACÊUTICO (01 VAGA), FISIOTERAPEUTA (06 VAGAS), ENFERMEIRO (30 VAGAS),
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (64 VAGAS), ASSISTENTE SOCIAL (04 VAGAS), ASSISTENTE DE
ADMINISTRAÇÃO (19 VAGAS), PSICÓLOGO (03 VAGAS). Serão inicialmente 127 (cento e
vinte e sete) vagas, podendo ser ampliadas em caso de novos afastamentos de
servidores.

O contrato terá seis meses de duração e os profissionais irão atender
complementar ou suplementar as necessidades da Rede de Urgência da Secretaria
Municipal de Saúde de Belém - SESMA, no enfrentamento a pandemia de
CO R O N AV I R U S .

As inscrições estão abertas e ficam disponíveis durante a situação de
calamidade pública decretada pelo Município, por meio do recebimento de currículos
através do e-mail contratosdgrts@gmail.com

A avalição será curricular e será utilização como critérios para avaliação
experiência em serviços de urgência e emergência. Em caso de empate, será utilizado
como critério o maior tempo de formação.

Belém/PA, 17 de abril de 2020.
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO

AVISO DE RETIFICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 9/2020-SESMA

O Secretário Municipal de Saúde no uso de suas atribuições retifica o Edital de
Chamada Pública acima mencionado em seu Preâmbulo e no item 1.1.

Onde se lê: "RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA"
Leia-se: "RESIDENTES NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA"

Belém/PA, 17 de abril de 2020.
SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 15/2020

OBJETO: Seleção e contratação de empresas com o objetivo de formar o Sistema de Registro de
Preços da Administração Pública Municipal para Consumo Diversos (açougue), para
manutenção das atividades da Prefeitura e demais Fundos. ABERTURA: 06/05/2020, às 08:30
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.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 16/2020

OBJETO: Seleção e contratação de empresas com o objetivo de formar o Sistema de Registro de
Preços da Administração Pública Municipal para serviços de manutenções de aparelhos de
resfriamento de ambiente e fornecimento de peças e componentes. Para manutenção das
atividades da Prefeitura Municipal de Brasil Novo e demais Fundos, ABERTURA: 06/05/2019, às
11:00 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
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SISTEMA DE LICITAÇÃO

CREDENCIAMENTO DE COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS  MEIs e MICROEMPRESAS  ME, RESIDENTES NO
MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O FORNECIMENTO DOS PROFSSIONAIS DA

Objeto:

DATA DO ANEXO NOME ANEXO

ANEXOS

20/04/2020 09:06 AVISO DE RETIFICAÇÃO EDITAL CHAMADA PUBLICA 09.2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE - SESMA  

 

PROCESSO Nº 9923/2020-GDOC 

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA 

 Sr. Secretário,  

 Considerando que o Edital de Chamada Pública nº 09/2020-SESMA referente a 

contratação de Pessoa Jurídica para confecção de máscaras descartáveis, para atender o 

fornecimento dos profissionais da área da saúde que atuam nas unidades de saúde do 

município de Belém contra a infecção humana pelo novo coronavirus (covid19) foi 

publicado em 16.04.2020 

 Considerando que até a presente data somente houve duas propostas de empresas 

interessadas, sendo que as mesmas cancelaram as propostas, pois já haviam fechado 

contrato com o Estado e outros municípios. 

 Considerando que em diligência dia 21.04.2020 junto à empresa DH, através do 

telefone nos foi informado que o preço de R$ 0,80 (oitenta centavos) estava muito 

aquém do preço real praticado no mercado, pois as demais contratações fechadas pela 

empresa estavam cerca de 3 vezes mais do que o nosso preço oferecido, o que 

prejudicou a nossa contratação. 

 Considerando que em pesquisa na rede mundial de computadores (internet) 

encontramos edital cujo valor das máscaras para confecção varia entre R$ 2,00 a 3,25, 

conforme editais anexos. 

 Desse modo, solicitamos a suspensão do Edital de Chamamento para que 

possamos revisar o preço ofertado das máscaras descartáveis, conforme preço de 

mercado, uma vez que estamos sem interessadas e com deficiência no nosso 

abastecimento.    

  Encaminhamos os autos para deliberação Superior. 

 Belém, 29 de abril de 2020. 

 

VANESSA MACEDO 

Presidente da Comissão Técnica 
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https://mail.google.com/mail/u/0?ik=e248e55f43&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1664505138514073890&simpl=msg-f%3A1664505… 2/2

HICARO'S COMERCIAL <hicaroscomercial@hotmail.com> 20 de abril de 2020 17:13
Para: DEAD SESMA <processosdead@gmail.com>

Boa tarde,

 

Pedimos que desconsidere nossa proposta de preços, haja visto que fechamos um contrato grande para confecção
de máscaras, ao qual não poderemos atender a demanda de V.Sas.

 

Atenciosamente,

 

Hicaro Paiva

Sócio Proprietário

 

Enviado do Email para Windows 10

 

[Texto das mensagens anteriores oculto]

DEAD SESMA <processosdead@gmail.com> 21 de abril de 2020 11:09
Para: HICARO'S COMERCIAL <hicaroscomercial@hotmail.com>

Prezado Sr. Hicaro,
 
Considerando a nossa necessidade urgente em adquirir as máscaras , devido a situação que estamos passando
com enfrentamento da COVID-19.
 
Perguntamos se não será possível o fornecimento do mínimo 27.000 unidades?
 
Agradecemos a atenção dispensada e aguardamos retorno.
 
Atenciosamente.
 
Izabela Belém 
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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https://mail.google.com/mail/u/0?ik=e248e55f43&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar3934976266964180947&simpl=msg-a%3Ar38375… 1/1

DEAD SESMA <processosdead@gmail.com>

SOLICITAÇAO DE DOCUMENTAÇÃO 
2 mensagens

DEAD SESMA <processosdead@gmail.com> 24 de abril de 2020 18:53
Para: dhcomercial@hotmail.com

Prezados, 
 
Para finalizar a contratação, solicito encaminhamento de cópia de identidade do proprietário e comprovante de
residência, para devida instrução.
 
 
att
 
 
Izabela belém

H L A PAIVA <dhcomercial@hotmail.com> 24 de abril de 2020 19:11
Para: DEAD SESMA <processosdead@gmail.com>

 

Boa Noite,

 

Pedimos que desconsidere nossa proposta de preços, haja visto que fechamos um contrato grande para confecção
de máscaras, ao qual não poderemos atender a demanda de V.Sas.

 

Atenciosamente,

Hellis Ribeiro 
Sócio proprietário 
 
Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy.
 
 
 
-------- Mensagem original --------
De : DEAD SESMA <processosdead@gmail.com>
Data: 24/04/2020 18:54 (GMT-03:00)
Para: dhcomercial@hotmail.com
Assunto: SOLICITAÇAO DE DOCUMENTAÇÃO
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Estado do Rio de Janeiro 

 EDITAL DO PROJETO MÁSCARA PARA TODOS 

CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2020     

 PROCESSO ADM. Nº 6997/2020  

 

ORIGEM DA 
LICITAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2020 

PROCESSO N°: 6997/2020 

 

 

 

 

 

OBJETO: 

ABERTURA DE PROCESSO DE CREDENCIAMENTO JUNTO À 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FINS DE 

CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE BARREIRA EM TECIDO, 

CONFORME DESCRITIVO DISPOSTO NO ANEXO I 

- CONFECÇÕES COM SEDE NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO 

- RJ, A SEREM DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE PARA USO 

DA POPULAÇÃO E SERVIDORES PÚBLICOS DAS ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS DOS ÓRGÃOS, COM FINS À 

CONTENÇÃO DO CONTÁGIO ATRAVÉS DA COVID–19, NOS 

TERMOS DO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

 

A Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de 

Saúde, torna público o presente Edital de Chamamento Público, objetivando a 

abertura de Credenciamento de confecção de máscaras de barreira em tecido, 

conforme descritivo disposto neste Edital e seus Anexos, com sede na Cidade de Nova 

Friburgo, a  serem distribuídas gratuitamente para uso pela população do Município 

de Nova Friburgo/RJ, com fins à contenção do contágio através da COVID-19, 

segundo as disposições da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e Decreto 

Municipal 533 de 08 de abril de 2020. 
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1. DO OBJETO 

1.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o Credenciamento junto à 

Secretaria Municipal de Saúde, para fins de produção de máscaras de barreira de 

tecido por Confecções sediadas no Município de Nova Friburgo, a serem distribuídas 

gratuitamente para uso pela população local e entre os servidores públicos das áreas 

administrativas dos órgãos, com fins à contenção do contágio através da COVID - 19, 

nos termos do presente Edital e seus anexos. 

 

1.1.1.  O limite máximo de produção de máscaras, para efeito desta chamada 

pública, será de 1.000.000 (hum milhão) de unidades do produto.  

 

1.1.2. Atingido o número de unidades disposto no subitem anterior, as confecçoes não 

classificadas serão colocadas em cadastro de reserva e serão chamadas na ordem 

de inscrição no caso de não cumprimento de requisitos editalícios, inabilitação, 

defeito na amostra ou falha no fornecimento. 

 

1.1.3. Constituem ANEXOS deste Edital: 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II – PROPOSTA COMERCIAL 

ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGADOR DE 

MENOR 

      ANEXO V – FICHA DE AVALIAÇÃO 
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2. DA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar do presente CREDENCIAMENTO as empresas que: 

2.1.1. Sejam inscritas no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ, onde se 

faça constar CNAE voltado à área de confecção e com sede em Nova Friburgo; 

2.1.2. Dispuserem de espaço higienizado e com equipamentos de proteção 

individual para os colaboradores que irão produzir as máscaras; 

2.1.3. Estejam cumprindo os requisitos estabelecidos pelo Decreto Municipal nº 533 

de 08 de abril de 2020, em especial no que tange ao funcionamento com, no máximo, 

50% dos seus profissionais. 

2.2. Não serão admitidos à participação: 

2.2.1. Interessados já inscritos em outro projeto ou programa social ou de renda 

promovido pelo Poder Público Municipal no período de calamidade pública, seja de 

qualquer espécie. 

2.2.2. Interessados que estiverem cumprindo penalidade de suspensão imposta pela 

Administração Direta ou Indireta do Município de Nova Friburgo ou pena de 

inidoneidade, nos termos do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93. 

2.2.3. Interessados cujos sócios ou administrador integrem o quadro de servidores da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO. 

 

2.3. As condições de inscrição e habilitação estabelecidas no Edital deverão ser 

mantidas pelos proponentes durante toda a execução do objeto. 

2.4. Os proponentes, sem exceções, deverão ter sua sede estabelecida na Cidade de 

Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro. 

2.5. Não será permitida mais de uma inscrição por pessoa jurídica. 

2.6. As inscrições são gratuitas e ON-LINE, em endereço virtual constante deste Edital 

e o ato da inscrição implica na aceitação integral de todos os seus termos e condições. 
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2.7. A Prefeitura Municipal de Nova Friburgo não disponibilizará máquina de costura 

ou outro equipamento necessário à execução do objeto do Credenciamento. 

 

3. DO LOCAL PARA AQUISIÇÃO DO EDITAL DO CHAMAMENTO 

 

3.1. O edital está disponível gratuitamente no sítio “https://novafriburgo.rj.gov.br”, 

sem prejuízo da divulgação em outros meios. 

4. DA INSCRIÇÃO E DO LOCAL PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

INERENTES AO CREDENCIAMENTO 

4.1. A partir das 00:00h do dia 24 de abril de 2020  até as 23:59h do dia 27 de abril de 

2020 , os interessados em participar do presente Credenciamento deverão acessar o site 

https://novafriburgo.rj.gov.br ou o link https://bit.ly/mascaraparatodosnf e realizar 

sua INSCRIÇÃO ON-LINE, mediante o PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO ali 

disponível e o UPLOAD dos documentos exigidos neste Edital. 

4.2. As regras para inscrição e participação da chamada pública são as seguintes: 

4.2.1. O limite máximo de unidades de máscaras a ser produzido por cada 

empresa interessada será de até 10.000 (dez mil) unidades.  

4.2.2. A empresa deverá preencher a Proposta Comercial, constante do 

Anexo II, de acordo com sua capacidade produtiva, para efetuar a entrega do material 

no prazo máximo de 7 dias úteis. 

4.2.3. A empresa deverá preencher Proposta Comercial, constante do Anexo 

II, na qual deverá informar qual a quantidade de unidades de máscaras a mesma se 

compromete a fornecer no prazo estabelecido no subitem 4.2.2., obedecendo ao limite 

máximo de unidades constante do subitem 4.2.1. 

4.2.4. O preço fixo de cada unidade do produto será de R$ 2,50 (dois reais e 

cinquenta centavos).  
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4.3. Não serão realizadas inscrições presenciais ou através de documentos físicos, sob 

qualquer pretexto ou condição. 

4.4. Os Interessados deverão cumprir todas as exigências e orientações do presente 

Edital, em especial, quanto ao calendário, aos horários e a forma de apresentação dos 

documentos exigidos. 

4.5. Para efeito de classificação desta Chamada Pública, serão considerados apenas a 

data e o horário do último upload da documentação realizado pela empresa. 

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO E HABILITAÇÃO 

5.1. Para INSCRIÇÃO no presente Credenciamento, deverão os Interessados preencher 

o FORMULÁRIO ON-LINE com todos os dados exigidos e anexar ON-LINE, NO 

MOMENTO DA INSCRIÇÃO, obrigatoriamente, os seguintes documentos: 

5.1.1. Para todas as empresas: 

5.1.1.1. Cópia digital do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, em situação 

ATIVA, onde conste a natureza jurídica da empresa e CNAE voltado à área de 

confecção; 

5.1.1.2. Cópia digital do documento de identidade com foto do administrador ou 

responsável legal pela pessoa jurídica (RG, CTPS, CNH, entre outros); 

5.1.1.3. Cópia digital do comprovante de endereço da pessoa jurídica com, no máximo, 

90 (noventa) dias de emissão, anteriores à data da publicação do edital; ou, no 

caso de o comprovante não se encontrar em nome da pessoa jurídica, deverá se 

fazer acompanhar de DECLARAÇÃO assinada pelo administrador ou 

responsável legal pela pessoa jurídica, sob as penas da lei, de que tem sua sede e 

funcionamento no local. 

5.1.1.4. Proposta Comercial conforme modelo disposto no Anexo II. 

5.1.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

5.1.2.1.  Registro no Registro Público de Empresas Mercantis, em se tratando de 

empresário individual ou sociedade empresária, quando for o caso ou; 
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5.1.2.2.  Registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade 

simples, quando for o caso ou; 

5.1.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documento de eleição de seus administradores, quando for o 

caso; 

5.1.3. DA REGULARIDADE FISCAL 

5.1.3.1.  Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentação da 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em 

conjunto com a Secretaria da Receita Federal, comprovando a inexistência tanto 

de débitos inscritos quanto de não inscritos na Dívida Ativa da União com 

abrangência das contribuições sociais, ou outra(s) equivalente(s), tal(ais) como 

certidão(ões) positiva(s), com efeito de negativa(s), na forma da lei; 

5.1.3.2. Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF.   

5.1.3.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida gratuita e 

eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante 

a Justiça do Trabalho (conforme Lei nº 12.440/11), ou pela Certidão Positiva de 

Débitos trabalhistas art. 642-A §2º da CLT. 

5.1.4.  Declaração de que não emprega menor, conforme art. 7º, da 

Constituição Federal Brasileira (modelo sugestivo constante do ANEXO IV). 

 

6.  DO DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO, DA DECLARAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO E DA POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO 

DE FALHAS TIDAS COMO SANÁVEIS 

6.1. Logo após o envio ON-LINE do FORMULÁRIO PREENCHIDO e da 
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DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, os mesmos serão submetidos à apreciação 

da Comissão Permanente de Licitação, que, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, a contar do recebimento, emitirá, via publicação no Diário Oficial Eletrônico do 

Município e e-mail à empresa, quanto ao DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO e situação 

de HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO do Proponente OU, NO MESMO PRAZO, 

diante de eventual existência de FALHA(S) TIDA(S) COMO SANÁVEL(EIS), será 

concedido ao Proponente igual prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar de 

comunicação via e-mail a ser informado pela confecção no FORMULÁRIO apresentado, 

oportunizando-lhe o SANEAMENTO da FALHA, inclusive através da apresentação 

de novo documento, em substituição ao primeiro apresentado, em caso de EQUÍVOCO 

quando da inserção do documento no sistema, SOB PENA DE INABILITAÇÃO, após 

decorrido o prazo. 

7. DA CLASSIFICAÇÃO 

7.1. Os proponentes HABILITADOS, em suas respectivas categorias, serão 

classificados mediante os seguintes CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO: 

7.1.1. As empresas serão classificadas segundo a ordem de inscrição no link 

disponível neste edital. 

7.1.2. Será permitida uma única inscrição por CNPJ. 

7.1.3. Não será limitada a quantidade de empresas inscritas. Contudo, levando em 

consideração a quantidade máxima de unidades a serem produzidas por cada empresa 

(DEZ MIL) e, também, a quantidade máxima de unidades a serem adquiridas nesta 

chamada pública (UM MILHÃO), haverá limitação no quantitativo de empresas 

classificadas. 

7.1.4. As empresas que não forem classificadas constarão de uma lista de cadastro 

de reserva e poderão ser convocadas para fornecer o material caso as confecções 

classificadas na primeira chamada não cumpram os requisitos constantes deste edital, 

respeitada a ordem de inscrição. 

8. DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS 

8.1. Após Habilitação documental, a prefeitura entrará em contato com as empresas 
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classificadas a fim de convocá-las para a apresentação de 2 (duas) amostras junto ao 

Centro de Formação Profissional e Transferência de Tecnologia para a Indústria do 

Vestuário (Cevest) da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação 

Profissionalizante e Superior, localizada à Av. Alberto Braune, nº 225 – 3º andar – Centro, 

o qual, através da Comissão Técnica instituída para acompanhar o presente Edital, 

analisará se a máscara cumpre os requisitos de qualidade a fim de garantir a conformidade 

com as exigências do edital; 

8.2. As amostras deverão estar devidamente identificadas com o Nome da empresa, CNPJ, 

Telefone de contato e Nome do Responsável, além de conter informações quanto às 

características, tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, 

sua marca e material utilizado (se 100% algodão ou Misturas), assim como a sua respectiva 

gramatura, conforme Tabela A; 

8.3. No caso de aprovação da amostra, uma será lacrada em envelope próprio e a outra 

devolvida ao fornecedor; 

8.4. O fabricante receberá uma ficha de avaliação da máscara contendo informações que 

nortearão a produção das máscaras, as quais deverão apresentar o mesmo padrão da 

amostra lacrada; 

8.5. O prazo para apresentação das amostras será de 24 (vinte e quatro) horas. O prazo será 

contado a partir da solicitação feita pelo pregoeiro, após a análise da documentação de 

habilitação; 

8.6.  A área técnica comunicará ao Pregoeiro se a amostra foi aprovada ou não. Caso não seja 

aprovada, o Pregoeiro convocará automaticamente a segunda colocada e assim 

sucessivamente; 

8.7.  A licitante deverá retirar a referida amostra no prazo de 02 (dois) dias, após a divulgação 

do resultado. Caso isto não ocorra, os produtos serão incorporados ao Almoxarifado. 

 

9. DOS RESULTADOS DA HABILITAÇÃO/CLASSIFICAÇÃO E DOS RECURSOS 

 

9.1. Após encerradas as inscrições e o julgamento da HABILITAÇÃO a Comissão 
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Técnica criada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, emitirá RESULTADO da 

INABILITAÇÃO/HABILITAÇÃO dos participantes, segundo a ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO, observados os critérios estabelecidos  neste Edital e publicará o  

resultado no Diário Oficial do Município e no site https://novafriburgo.rj.gov.br . 

9.2. Os interessados que se julgarem prejudicados quanto aos RESULTADOS de 

INABILITAÇÃO/HABILITAÇÃO dos participantes ou em relação à ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO, poderão solicitar nova análise à Comissão, interpondo RECURSO 

em CAMPO PRÓPRIO no link de inscrição, com resumo de seu inconformismo, no 

prazo de até 24 (horas) após a publicação do resultado. 

9.3. O Recurso a ser interposto refere-se única e exclusivamente ao processo analisado 

e quanto aos documentos já constantes do sistema, apresentados por ocasião da 

inscrição e eventual situação de saneamento, não sendo aceitas informações e 

documentações que apresentem fatos ou documentos novos, assim considerados 

aqueles fatos e documentos gerados após a análise e não constantes do sistema. 

9.4. Após o julgamento de eventuais recursos interpostos, a Comissão Técnica criada 

pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE emitirá RESULTADO FINAL da 

Chamada Pública e realizará sua devida publicação no Diário Oficial do Município e 

no site https://novafriburgo.rj.gov.br. Não sendo apresentados recursos, ou sendo 

apresentados em prazo ou de forma diversa das previsões do item 9.2., o RESULTADO 

previsto no item 9.1. será tido como RESULTADO FINAL. 

10. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

10.1. As decorrentes da despesas execução do objeto desta Chamada Pública correrão à 

conta da seguinte dotação orçamentária:  

 

Programa de Trabalho 30001.1012200012.394  

Elemento de Despesa: 3.3.90.32 - 00 

Fonte de Recursos: 23 
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11. AUTORIZAÇÃO PARA PRODUÇÃO 

11.1. A partir do dia seguinte à divulgação do RESULTADO FINAL, os Proponentes 

HABILITADOS receberão, SEGUNDO A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, Nota de 

Empenho e autorização para fornecimento das máscaras. 

11.2. Será considerado desistente e imediatamente substituído por um candidato em 

CADASTRO DE RESERVA, o candidato selecionado que se recusar a receber a nota 

de Empenho, negar-se a fornecer o material, ou que, após a emissão da Nota de 

Empenho, venha a ser descredenciado ou manifeste desistência. 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. A emissão da Nota de Empenho é condição para o recebimento do valor 

contratado, que será pago mediante a contra-prestação, ou seja, em razão da entrega 

das máscaras produzidas, conforme o estabelecido neste Edital. 

12.2. A Nota de Empenho será cancelada automaticamente quando constatada a 

omissão ou a apresentação de dados ou documentos inverídicos exigidos neste Edital 

ou em razão de falhas na execução do objeto, o que ensejará a aplicação das penalidades 

estabelecidas no Termo de Referência. 

12.3. Os recursos e casos omissos serão avaliados pela Comissão Técnica da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, e submetidos à decisão final da autoridade 

superior . 

12.4. A Secretaria Municipal de Saúde, após o encerramento da Chamada Pública e 

antes da ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO de seu RESULTADO, imprimirá todos 

os documentos constantes do Sistema, os quais passarão a integrar os autos físicos do 

processo. 

12.5. Outras informações poderão ser obtidas pelo e-mail: 

mascaraparatodos.nf@gmail.com. ou pelo telefone: (22) 2525-9174. 

 

Nova Friburgo,   22 de abril de 2020. 

Marcelo Braune 

Secretário Municipal de Saúde  
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS 
1. DO OBJETO 
 

1.1 Chamada Pública para aquisição de máscaras de barreira em tecido para atender às necessidades 

da Secretaria Municipal de Saúde no que se refere à estratégia de prevenção e combate à Covid-19, 

conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. 

 
1.2 Requisitante: 

Secretaria Municipal de Saúde 

1.3 Fundamentação legal: Lei 8.666/1993 e suas alterações e Decreto Municipal 533 de 08 de 
abril de 2020 

1.4 Período: 6 (seis) meses 

1.5 Tipo: Preço Fixo Determinado Conforme Planilha de Custos Anexa aos 
Autos 

 
2. DA AQUISIÇÃO 

 
2.1  A tabela abaixo demonstra detalhadamente o objeto do presente Termo de Referência, bem como 
o número de itens e o respectivo quantitativo: 

 

TABELA A 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 

Máscara dupla de tecido com costura 

ao meio. Possui canaleta com elástico 

para usar atrás das orelhas. Não 

substitui a cirúrgica, mas auxilia a 

população em geral na prevenção da 

Covid-19, formando uma barreira 

física contra a propagação do vírus por 

pessoas assintomáticas ou pré-

sintomáticas. O tamanho deverá cobrir 

todo o nariz e a base do queixo, e 

deverá conter as dimensões constantes 

do Anexo III, apresentadas para cada 

tamanho. 

 

Os quantitativos deverão obedecer aos 

seguintes critérios de 

proporcionalidade: 

Tamanho P: 10% 

Tamanho M: 10% 

Tamanho G: 80% 

 

 

UN 

 

1.000.000 

 

R$ 2,50 

 

R$ 2.500.000,00 
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Os materiais autorizados para 

produção das máscaras com dupla 

camada são: 

a. 100% algodão - características finais 

quanto à gramatura: 

I- 90 a 110 g/m2 (usadas comumente 

para fazer lençóis de meia malha 100% 

algodão);  

II- 120 a 130 g/m2 (usadas comumente 

para fazer forro para lingerie);  

III- 160 a 210 g/m2 (usada comumente 

para fabricação de camisetas). 

b. Misturas – composição: 

I- 90% algodão com 10% elastano; 

II- 92% algodão com 8% elastano; 

III- 96% algodão com 4% elastano. 

As máscaras deverão ser embaladas 

individualmente, incluída etiqueta 

contendo os dados fornecidos pela 

Prefeitura Municipal de Nova 

Friburgo com o texto FABRICADA 

PELAS CONFECÇÕES DE NOVA 

FRIBURGO e o Tamanho “ P, M ou G” 

AS MÁSCARAS DEVERÃO SER 

ENTREGUES ACONDICIONADAS 

EM CAIXAS CONTENDO 200 

(DUZENTAS) UNIDADES DO 

PRODUTO. 

Obs.: no link https://1drv.ms/u/s!AkjvpDppjXL_8326XpvKIECNUUYr?e=myxQEP há referências técnicas 
disponibilizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Senai Cetiqt, Casa Firjan e Cevest, este último 
se tratando de Ficha Técnica contendo modelo da máscara a ser fornecida à Secretaria Municipal de Saúde. 

2.2 – Ao produzir as máscaras a serem fornecidas à Secretaria Municipal de Saúde, a empresa deverá 
observar as seguintes orientações: 
2.2.1 – Realizar testes simples com um desodorante spray para verificar a impermeabilidade da 
máscara; 
2.2.2 - Verificar qualidade dos pontos de costura e avaliar a integridade da peça, de modo a identificar 
a presença de possíveis furos, rasgos e outros defeitos; 
2.2.3 - Testar a resistência do produto em diferentes circunstâncias, incluída se o tecido suportará 
lavagens com molho de 20 minutos, secagem ao sol e o uso de agentes químicos de limpeza como a 
água sanitária; 
2.2.4 -Testar o tecido também a uma temperatura média de 80 graus Celsius para esterilização; 
2.2.5 - Testar a medida do elástico (sugerimos 27cm já pronto), podendo ocorrer pequenas variações 

devido ao tipo de cada um no que refere à tensão, qualidade etc. 

3. DOS CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DAS MÁSCARAS 
3.1. A empresa, ao apresentar a proposta, deverá levar em consideração os seguintes requisitos: 

3.1.1. O quantitativo total a ser fornecido pela empresa, deverá ser distribuído de acordo com os 
seguintes percentuais:  

Tamanho  P: 10% 
Tamanho M: 10% 
Tamanho G: 80% 
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3.1.2. Não haverá possibilidade de a empresa fornecer apenas um dos tamanhos acima definidos, 
devendo obedecer ao critério de proporcionalidade estabelecido acima. 
3.1.2.1  As máscaras deverão ser entregues em caixas separadas conforme cada tamanho “ P, M e 
G”. 
  A escolha dos percentuais relativo aos tamanhos P, M ou G levou em consideração dados do 
IBGE, conforme Tabela abaixo.  

População de 2 a 9 anos (P) População de 10 a 14 anos (M) População acima de  15 anos (G) 

10 % 10% 80% 

Obs: Os valores foram arredondados como forma de facilitar a produção e a conferência do 
material. 
 

 
Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 2010 e pode ser acessado através do site 
https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/frm_piramide.php?codigo=330340 
  
 

4. DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
 

 
4.1  A Secretaria Municipal de Saúde pretende adquirir o quantitativo supracitado de máscaras com 

o objetivo de distribuí-las gratuitamente a toda a população friburguense, de forma a contribuir para 

aumentar a proteção contra o novo Coronavírus, causador da Covid-19, haja vista recomendações do 

Ministério da Saúde. 
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4.2 As estimativas correspondentes foram baseadas na doação de 5 (cinco) máscaras de barreira em 

tecido, reutilizáveis, para distribuição junto à população de Nova Friburgo, estimada pelo IBGE em 

2018 na faixa de 190.631.  

 
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
5.1  Não poderão participar desta chamada pública as empresas que estiverem sob falência, 

recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que estejam suspensas de licitar 

e/ou declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, 

Estadual ou Municipal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito contratar ou 

licitar com a Administração Pública;  

5.2  Não poderão participar, ainda, os servidores de qualquer órgão ou entidade vinculados ao 

Município de Nova Friburgo, bem assim as empresas das quais tais servidores sejam sócios, dirigentes 

ou responsáveis técnicos; 

5.3  A participação do representante legal da empresa far-se-á por meio de instrumento público de 

procuração ou instrumento particular, com poderes para formular ofertas e praticar todos os demais 

atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado da empresa proponente deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato 

Social, no qual estejam expressos seus poderes para exarar direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura. 

 
6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
6.1  As despesas decorrentes dos serviços prestados, previstos no presente Termo de Referência 
correrão por conta da natureza da despesa, fonte de recurso e programa de trabalho, conforme 
especificado a seguir: 
 

5.1.1 Elemento de Despesa:                           3.3.90.32 - 00  

5.1.2 Fonte de Recurso:                                          23  

5.1.2 Programas de Trabalho:                  30001.1012200012.394  

 
 
6.2  As notas fiscais deverão ser emitidas em nome de:  
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.399.442/0001-79 

Endereço: Avenida Alberto Braune, 224 – 2º andar - Centro Nova Friburgo – RJ. 

7. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS  
 
7.1  Após Habilitação documental da empresa, a mesma terá o prazo de 24 horas para a apresentação 
de 2 (duas) amostras (TAMANHO G) junto ao Centro de Formação Profissional e Transferência de 
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Tecnologia para a Indústria do Vestuário (Cevest) da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Educação Profissionalizante e Superior, localizada à Av. Alberto Braune, nº 225 – 3º andar 
– Centro, o qual, através da Comissão Técnica instituída para acompanhar o presente Edital, analisará 
se a máscara cumpre os requisitos de qualidade a fim de garantir a conformidade com as exigências 
do edital; 
7.2 As amostras deverão estar devidamente identificadas com o Nome da empresa, CNPJ, Telefone 
de contato e Nome do Responsável, além de conter informações quanto às características, tais como 
data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, sua marca e material utilizado (se 
100% algodão ou Misturas), assim como a sua respectiva gramatura, conforme tabela A.  
7.3 No caso de aprovação da amostra, uma será lacrada em envelope próprio e a outra devolvida ao 
fornecedor; 
7.4 O fabricante receberá uma ficha de avaliação da máscara contendo informações que nortearão a 
produção das máscaras, as quais deverão apresentar o mesmo padrão da amostra lacrada; 
7.5 O prazo para apresentação das amostras será de 24 (vinte e quatro) horas. O prazo será contado a 
partir da solicitação feita pelo pregoeiro, após a análise da documentação de habilitação;; 
7.6  A área técnica comunicará ao Pregoeiro se a amostra foi aprovada ou não. Caso não seja aprovada, 
o Pregoeiro convocará automaticamente a segunda colocada e assim sucessivamente; 
7.7  A licitante deverá retirar a referida amostra no prazo de 02 (dois) dias, após a divulgação do 
resultado. Caso isto não ocorra, os produtos serão incorporados ao Almoxarifado. 

 
8. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

 
8.1  O fornecimento será efetuado no endereço abaixo, com prazo de entrega não superior a 07 (sete) 
dias úteis, contados do recebimento do pedido via site, posteriormente à emissão da respectiva Nota 
de Empenho. 
 
 

Nome do requisitante:                                      Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde 

Endereço: 
Avenida Conselheiro Július Arp, nº 80 - Edifício 12, 

Centro, Nova Friburgo-RJ 

Horário de entrega: 

Horário de entrega: segunda à sexta-feira, 

das 09:00 às 14:00. 

 
8.2  As máscaras serão recebidas provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias úteis, pelos membros da 
comissão responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 
proposta; 
8.3  As máscaras poderão ser rejeitadas, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. Caso as máscaras não atendam ao 
descritivo, a critério da comissão responsável, a empresa poderá ser  automaticamente desclassificada 
da chamada pública, sem ônus para o município, sendo convocada, imediatamente, a empresa 
subsequente, observando a ordem de inscrição. 
7.3.1 Tendo em vista o vulto da contratação e as características específicas e recomendadas no que 
tange ao adequado manuseio do produto, a análise da qualidade das máscaras será realizada por 
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amostragem. 
8.4  As máscaras serão recebidas definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento 
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação 
mediante termo circunstanciado; 
8.5  Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo 
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento 
do prazo; 
8.6  O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 

9. DA LIQUIDAÇÃO 
 
9.1  A liquidação será realizada pela Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento, 
Desenvolvimento Econômico e Gestão, a partir do cumprimento das obrigações elencadas neste 
Termo de Referência, em obediência ao Decreto nº 258 de 27 de setembro de 2018. 
 

10. DO PAGAMENTO 
 
10.1  O pagamento será efetuado conforme estabelece o Decreto 258 de 27 de setembro de 2018, desde 
que as certidões listadas abaixo estejam dentro da validade: 
 
- Negativa de Débitos Trabalhistas; 

- Fazenda Federal – abrange as contribuições sociais; 

- FGTS; 

10.2  A Nota Fiscal deverá conter a identificação do Banco, número da Agência e da Conta-corrente, 
para que possibilite ao CONTRATANTE efetuar o pagamento do valor devido;  

 
10.3  Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(is), motivada por erro ou incorreções, o prazo para 
pagamento estipulado acima passará a ser contado a partir da data de sua reapresentação. 

 
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
 
11.1  Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei Federal n° 8.666/93 e demais normas 
pertinentes, são obrigações da CONTRATANTE: 

 
11.1.1  Fiscalizar a aquisição, através de  comissão designada para este fim, recebendo o objeto no 
prazo e condições estabelecidas no Edital, seus anexos e neste Termo de Referência; 

 
11.1.2  Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivo; 
 
11.1.3  Atestar as faturas/notas fiscais da CONTRATADA oriundas da aquisição;  
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11.1.4  Prestar as informações e os devidos esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA; 

 
11.1.5  Aplicar as penalidades constantes no item da Sanções Administrativas do presente Termo 
de Referência, bem como instrumento editalício e Lei Federal nº 8.666/93, em caso de 
descumprimento de qualquer obrigação por parte da CONTRATADA; 

 
11.1.6  Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido; 

 
11.1.7  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão 
especialmente designada; 

 
11.1.8  Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

 
11.1.9  A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente aquisição, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

 
 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
11.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva NOTA FISCAL ELETRÔNICA, 
na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 
validade; 

 
11.2.      Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 

e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
 

11.3.       Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, 
o objeto com avarias ou defeitos; 

 
11.4.        Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 

 
11.5.          Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 

11.6.          Manter preposto aceito pela Administração da Secretaria Municipal de Saúde, para 
representá-la na execução do Contrato; 
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11.7.          Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do Contrato; 

 
11.8.          Cumprir o objeto do presente termo de referência de acordo com as especificações nele 

contidas, no Edital da licitação, bem como na legislação em vigor; 
 

11.9.       Responsabilizar-se, na forma da lei, por quaisquer danos causados diretamente aos bens do 
Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da existência de fiscalização da 
Secretaria de Saúde; 

 
11.10.        Responsabilizar-se, por qualquer adulteração do material a ser entregue, mesmo que ainda 

não se faça a análise imediata do produto na hora da entrega. 
 

 
13. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

 
13.1  Consoante o artigo 45 da Lei Federal nº 9.784/1999, a Administração Pública poderá, sem a 
prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive 
retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de 
difícil ou impossível reparação. 
 
 
 

14. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO 
 
14.1  O acompanhamento e a fiscalização da aquisição serão exercidos pela Comissão designada pela 
Contratante, à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e 
de tudo dar ciência à Administração, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei Federal nº 8.666/93; 

 
14.2  Para o acompanhamento e fiscalização do presente, ficam designados(as) os(as) agentes 
públicos(as) abaixo informado(as): 
 

NOME MATRÍCULA GESTOR / FISCAL 

Humberto Rodrigues Delegave Moura 207.854 Gestor Titular 

Ricardo Fazoli Danetra 207.305 Fiscal Titular 

Higor Linhares de Souza 115.161 Fiscal Titular 

Monara Tavares da Silva Cunha 200.0263 Gestor Titular 

Ceres Lourença Teixeira 200.0253 Gestor Titular 

Fernanda Neves da Veiga Pacheco 200.1019 Gestor Titular 

 
14.3  Os fiscais do contrato anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 
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14.4  Os fiscais designados pela Contratante deverão ter a experiência e conhecimento técnico 
necessários para realizar o acompanhamento e controle da aquisição; 
 
14.5  A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, 
de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 
 
 

15. DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO DO PRESENTE TERMO 
 
15.1  O presente documento foi elaborado em conjunto com os responsáveis técnicos das Secretarias 
Municipais de Saúde e Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação 
Profissionalizante e Superior, que se responsabilizam por todas as informações e exigências técnicas 
aqui apresentadas. 
 
 
 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1 O descumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas no Presente Termo 
de Referência, ou o descumprimento dos preceitos legais pertinentes, ensejará a aplicação das sanções 
previstas na lei 8.666/93.  

 
16.1.1 Comete infração administrativa a contratada que: 

 
- Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
 
-  Apresentar documentação falsa; 
 
- Deixar de entregar os documentos exigidos na chamada pública; 
 
-  Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
-  Não mantiver a proposta; 
 
-  Cometer fraude fiscal; 
 
-  Comportar-se de modo inidôneo; 

 
16.2  Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP, ou conluio, entre os licitantes, em qualquer 
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances; 
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16.3  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar à empresa, observando a gravidade das faltas cometidas, as seguintes sanções:  

 
16.3.1  Advertência;  

 
16.3.2  Multa: 

 
16.3.2.1 - compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total 
do contrato, pela recusa em assiná-lo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após 
regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas;  

 
16.3.2.2 - compensatória no percentual de até 5% (cinco por cento) do valor da fatura 
correspondente ao mês em que foi constatada a falta;  

 
16.3.2.3 - moratória no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), calculada sobre o valor 
total do contrato, por dia de inadimplência, até o limite máximo de 10% (dez por cento), ou seja, 
por 20 (vinte) dias, o que poderá ensejar a rescisão do contrato; 

 
16.3.2.4 - moratória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da 
contratação, pela inadimplência além do prazo acima, o que poderá ensejar a rescisão do contrato; 

 
16.3.3  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

 
16.3.4  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base na alínea anterior; 

 
16.4  As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração, devidamente justificado; 

 
16.5  As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis;  

 
16.6  A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se–á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei n.º 8.666/93. 

 
 

17. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
17.1  Não será admitida a subcontratação do objeto. 
 
 

18. DA RESCISÃO 
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18.1 O inadimplemento de cláusula estabelecida neste Termo de Referência, bem como na legislação 
vigente, por parte do fornecedor, assegurará a Secretaria Municipal de Saúde o direito de rescindi-la, 
mediante notificação, com prova de recebimento; 

 
18.2  Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei n.º 8.666/1993 constituem 
motivos para a rescisão do contrato: 

 
18.2.1  Atraso na entrega do objeto, sem justa causa e prévia comunicação à Secretaria Municipal de 
Saúde; 
 
18.2.2  O cometimento reiterado de falhas, comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo 
representante da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
18.3  Ao Município de Nova Friburgo é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos 
do artigo 79, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos 
parágrafos primeiro e o segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80. 

 
Nova Friburgo/RJ, 22 de abril de 2020. 

GESTOR: APOIO TÉCNICO: 
  

___________________________ ___________________________ 
  

 

 

  

 
 
Ratifico o presente termo de referência, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, bem como autorizo O 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 
Ciente, de acordo: 

 

_____________________________________________ 

Marcelo Braune 

Secretário Municipal de Saúde 
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ANEXO II – PROPOSTA COMERCIAL 
 

 

 

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Nova 
Friburgo 

PROPOSTA 
COMERCIAL 

Processo n.º 
6997/2020 

Chamada Pública 
nº 05/2020 

09 – Identificação da Empresa ou Carimbo 
Padronizado 
 

 
 
 

 
 

04 – Nome do Órgão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
FRIBURGO 

05 – Endereço 

AV. ALBERTO BRAUNE, 
225 – CENTRO NOVA 
FRIBURGO/RJ 

10-Banco 11- Ag. 12 – Nº C/C 

 

06 – Esta proposta deverá ter os campos 09, 10, 11, 12, 13, 18, 19 e 
20 preenchidos pela Empresa e deverá ser enviada pelo 
endereço eletrônico informado no edital, na hora da inscrição. 

13 – Declaramos inteira submissão aos termos 
desta Proposta, do Edital ou Chamada Pública e 
a Legislação em vigor. 

Data: ______/_______/_________ 

 

Assinatura/Carimbo 

07 – Prazo de Entrega: 

Até 7 (sete) dias após o recebimento da Nota de Empenho 

08 – Local de Entrega: Almoxarifado da 

Secretaria de Saúde Avenida Conselheiro Július 

Arp, nº 80-Edifício 12, Centro, Nova Friburgo-RJ 

14 – 

Item 

 

15 – Descrição do Objeto 
16 

U/C 

17 – 

Quant 

18 - 

Marca  

19 - 

Preço 
Unitário 

20 - Preço 
total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

Máscara dupla de tecido com costura ao meio. Possui 
canaleta com elástico para usar atrás das orelhas. 
Não substitui a cirúrgica, mas auxilia a população em 
geral na prevenção da Covid-19, formando uma 
barreira física contra a propagação do vírus por 
pessoas assintomáticas ou pré-sintomáticas. O 
tamanho deverá cobrir todo o nariz e a base do 
queixo, e deverá conter as dimensões constantes do 
Anexo III, apresentadas para cada tamanho. 
Os quantitativos deverão obedecer aos seguintes 
critérios de proporcionalidade: 

Tamanho P: 10% 
Tamanho M: 10% 
Tamanho G: 80% 

Os Materiais autorizados para produção das 
máscaras com dupla camada são: 
A. 100% algodão - características finais quanto à 
gramatura: 
I- 90 a 110 g/m2 (usadas comumente para fazer 
lençóis de meia malha 100% algodão);  
II- 120 a 130 g/m2 (usadas comumente para fazer 
forro para lingerie);  
III- 160 a 210 g/m2 (usada comumente para 
fabricação de camisetas). 
B. Misturas – composição: 
I- 90% algodão com 10% elastano; 
II- 92% algodão com 8% elastano; 
III- 96% algodão com 4% elastano. 
As máscaras deverão ser embaladas 
individualmente, incluída etiqueta contendo os dados 
fornecidos pela Prefeitura Municipal de Nova Friburgo 
com o texto FABRICADA PELAS CONFECÇÕES DE 

NOVA FRIBURGO e o Tamanho “ P, M ou G” 

AS MÁSCARAS DEVERÃO SER ENTREGUES 
ACONDICIONADAS EM CAIXAS CONTENDO 200 
(DUZENTAS) UNIDADES DO PRODUTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 U 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 2,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:  R$  
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EDITAL ESPECIAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 - SEPLAD 

Processo nº 2020/283122 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Estado do Pará, através da SECRETARIA DE ESTADO DE 

PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (SEPLAD), por meio da Comissão Especial de Credenciamento e Seleção realizará 

Processo de Chamamento Público para Credenciamento e Seleção, nos termos da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 

de 2020; do Decreto nº 619, de 23 de março de 2020, e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666 e as exigências 

estabelecidas neste Edital. 

 

1. DA JUSTIFICATIVA 

Considerando que em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde – OMS decretou a disseminação do novo 

Coronavírus como uma pandemia mundial;  

 

Considerando a aprovação pelo Senado Federal e a consequente publicação do Decreto Legislativo nº 06 de 20/03/2020, 

que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 

calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 

de março de 2020; 

 

Considerando a aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará e a consequente publicação do Decreto Legislativo 

nº 02 de 20 de março de 2020, que reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública em todo o território do estado 

do Pará, para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus - COVID-19; 

 

Considerando que o art. 4º da Lei nº 13.979, de 2020 dispõe que fica dispensada a licitação para aquisição de bens, 

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

decorrente do Coronavírus;  

 

Considerando as disposições contidas no Decreto nº 619, de 23 de março de 2020, publicado no DOE nº 34.153 – 

suplemento, de 23 de março de 2020, sobre procedimentos para contratações emergenciais, doações, requisição 

administrativa e suprimento de fundos para enfrentamento, no âmbito do Estado do Pará, à pandemia do Coronavírus 

COVID-19;  

 

O presente processo de Chamamento Público para a seleção de pessoas físicas e jurídicas para o fornecimento que possam 

produzir Máscaras de Proteção em tecido, dentro das políticas públicas criadas pelo Governo do Estado do Pará no combate 

a pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), vem nesse momento atender a duas situações básicas: 

 

A primeira é que este vírus é transmitido por gotículas e contato próximo. Muitas pessoas têm infecções assintomáticas ou 

pré-sintomáticas. Se usarem máscaras faciais, pode-se evitar que as gotículas que transportam o vírus escapem e infectem 

os demais ao seu redor. 

 

O Ministério da Saúde tem defendido, que a população fabrique máscaras caseiras como forma de aumentar a “barreira 

física” contra o vírus, ou seja, ainda que não sejam tão eficientes como as profissionais, eles podem aumentar o nível de 

proteção se forem usadas corretamente. 

 

O presente Chamamento Público que visa contratar pessoas físicas e jurídicas vem atender ao esforço que o Governo do 

Estado do Pará tem feito em ações que minimizem o sofrimento das camadas mais afetadas economicamente, pela 

diminuição da atividade econômica causada pela Pandemia do Covid-19. 

 

2. DO OBJETO 

2.1. O presente Chamamento Público tem como objeto a seleção de pessoas físicas e jurídicas, residentes ou estabelecidas 

no estado do Pará, para produção emergencial de Máscaras Artesanais de Tecido, reutilizáveis, destinadas a pessoas de 

vulnerabilidade social, a fim de prevenir os riscos de transmissão do novo Coronavírus COVID-19, para distribuição a 

população em geral, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1 Poderão participar do presente chamamento público, pessoas físicas ou jurídicas constituídas sob a forma de associação 

civil, cooperativa, microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, com endereço residencial ou 

comercial no estado do Pará, e que comprovem: 

I – Pessoas físicas: 

a) inscrição no CPF; 

b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 

c) declaração de que dispõe de equipamentos de costura necessários para a produção das máscaras de tecido, 

d) endereço residencial no estado do Pará. 

II – Pessoas Jurídicas: 

a) inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

b) declaração de que dispõe de espaço higienizado, com equipamentos de costura e proteção individual para os 

colaboradores que irão confeccionar as máscaras. 
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c) endereço comercial no estado do Pará. 

III - Não será admitida a participação de interessados que estiverem cumprindo penalidade de suspensão imposta pela 

Administração Direta ou Indireta do Governo do Estado do Pará ou pena de inidoneidade, nos termos do artigo 87 da Lei 

federal n° 8.666/93, e ainda, interessados que sejam servidores, empregados públicos ou sócios, representantes legais e 

administradores de pessoas jurídicas, sejam empresas, cooperativas e associações, salvo se enquadrar-se na 

excepcionalidade declarada no § 3º, do artigo 4º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, quando se tratar, 

comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. 

IV – Não será permitida mais de uma inscrição da mesma pessoa física ou jurídica. 

V – As inscrições serão feitas unicamente on line e a sua inscrição implica na aceitação integral de todos os termos do 

edital. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1 As inscrições dos interessados no objeto do presente chamamento público poderão ser feitas a partir das 12h do dia 14 

de abril de 2020, sendo encerradas as 23h59 do dia 19 de abril de 2020, através do site: 

mascaraparatodos.seplad.pa.gov.br 

 

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO E HABILITAÇÃO: 

5.1 No site mascaraparatodos.seplad.pa.gov.br, além do pré-formulário de inscrição estão relacionadas toda a 

documentação necessária para a participação dos interessados. 

 

6. DA HABILITAÇÃO DOS CREDENCIADOS E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

6.1. Após o término do prazo de inscrições a Comissão Especial de Credenciamento publicará a lista dos Credenciados no 

Diário Oficial do Estado do Pará e no site da SEPLAD, convocando-os a comparecerem a esta Secretaria para, no prazo de 

03 (três) dias, para proceder a entrega de uma amostra para avaliação e aprovação dos produtos ofertados, podendo a 

Comissão Avaliadora sugerir alterações para melhoria do produto, mantendo, porém, a vinculação com o que está descrito 

nas Especificações Técnicas; 

6.1.1. A seleção se dará inicialmente pelo menor preço ofertado por unidade. 

6.2. As amostras serão entregues na sede da SEPLAD sito à Travessa do Chaco, nº 2350, Bairro do Marco, CEP: 

66.093-542, entre Avenida Rômulo Maiorana e Almirante Barroso, no horário das 08h às 14h, em embalagem fechada e 

lacrada, contendo no mínimo 05 (cinco) unidades. 

6.3. Em caso de empate de preços posteriormente a avaliação e aprovação dos produtos será realizado sorteio para definir a 

ordem de credenciamento. 

 

7. DA DEMANDA 

7.1 A demanda inicial estimada é de 54.000 (cinquenta e quatro mil) máscaras de proteção, da seguinte forma: 

7.2 Cada pessoa física somente poderá fornecer no mínimo 300 (trezentas) unidades e no máximo 1.000 (mil) unidades. 

7.3 Cada pessoa jurídica somente poderá fornecer no mínimo 1.001 (mil e uma) unidades e no máximo 10.000 (dez mil 

unidades). 

 

8. QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
PREÇO MÁXIMO 

ACEITÁVEL 

1 (Pessoas 

físicas) 

Máscara artesanal de proteção, reutilizável, 

confeccionada em tecido duplo, de algodão ou 

tricoline, anti-alérgico, com 21 cm de altura e 34 

cm de largura, com costura reta e com 2 (dois) 

elásticos para sustentação de 18 cm de 

comprimento cada nas laterais ou tiras de pano 

para amarração.  

Unidade R$ 3,30 

2 (Pessoas 

jurídicas) 

Máscara artesanal de proteção, reutilizável, 

confeccionada em tecido duplo, de algodão ou 

tricoline, anti-alérgico, com 21 cm de altura e 34 

cm de largura, com costura reta e com 2 (dois) 

elásticos para sustentação de 18 cm de 

comprimento cada nas laterais.  

Unidade R$ 3,25 

 

9. DOS PREÇOS MÁXIMOS A SEREM PAGOS 

9.1 A SEPLAD pagará os seguintes preços máximos: 

a) para pessoa física: até R$ 3,30 (três reais e trinta centavos) por unidade; 

b) para pessoa jurídica: até R$ 3,25 (três reais e vinte e cinco centavos) por unidade. 

 

10. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL 

10.1. Local e Horário de Entrega do Material: Os materiais deverão ser entregues na sede da Secretaria, no seguinte 

endereço: Secretaria de Estado de Planejamento e Administração – SEPLAD - Travessa do Chaco, nº 2350 – Bairro: Marco, 

Belém/PA.  
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10.2. Prazo para Entrega das Máscaras:  

10.2.1. O prazo para entrega do objeto será de 05 (cinco) dias úteis, contados da ordem de serviço. 

10.3. Das condições de entrega do produto: 

10.3.1 O objeto deverá ser entregue em embalagens, em perfeito estado de conservação, adequada para proteger o 

conteúdo contra danos durante o transporte, desde o fornecedor até o local da entrega.   

 

11. PAGAMENTO  

11.1 O pagamento deverá ser efetuado em parcela única, em conta corrente ativa em qualquer instituição bancária, 

mediante apresentação de Recibo (pessoa física) e Nota Fiscal (pessoa jurídica), emitida em 02 (duas) vias pela Contratada, 

contendo: 

a) a descrição do objeto, quantidade, valor global e valor unitário.  

11.2 A Administração efetuará retenção, na fonte, de eventuais tributos e contribuições que incidirem sobre os pagamentos.  

 

12. DOS RECURSOS: 

12.1 Qualquer inscrito que tenha seu pedido indeferido pela Comissão Especial de Credenciamento, será concedido o prazo 

de 2 (dois) dias úteis contados da publicação do resultado do credenciamento, para que apresentem recurso da decisão, 

podendo ainda, sendo aceitas pela Comissão serem sanados os problemas que ensejaram a inabilitação. 

12.2 Eventual recurso apresentado não terá efeito suspensivo. 

 

13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

13.1. As despesas decorrentes da execução do objeto desta Chamada Pública correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

91101.04.122.1297.8338 - Operacionalização das Ações Administrativas.    

339030 - Material de Consumo 

 

14. DAS OBRIGAÇÕES  

14.1. Do Fornecedor:  

14.1.2. Cumprir fielmente as normas estabelecidas neste edital de Chamamento Público, de forma que os materiais sejam 

entregues em perfeito estado e condições, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade;  

14.1.3. Fornecer os materiais rigorosamente de acordo com as especificações exigidas;  

14.1.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas no todo ou em parte, os produtos que se encontrarem 

vícios, defeitos ou fora das especificações; 

14.1.5. Nos preços ofertados deverão estar incluso todos os impostos, taxas, fretes e demais custos provenientes da 

entrega do objeto;  

14.1.6. Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos; 

14.1.7. Garantir a qualidade dos produtos ofertados. 

14.2. Da SEPLAD:  

14.2.1. Efetuar o pagamento ao fornecedor, bem como atestar, os recibos e as notas fiscais relativas à efetiva entrega dos 

materiais;  

14.2.2. Rejeitar no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas;  

14.2.3. Devolver o material caso não esteja dentro das especificações constantes deste chamamento. 

 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS  

15.1. O fornecimento do material especificado neste edital é condição para o pagamento mediante a contraprestação, ou 

seja, em razão da entrega das máscaras produzidas, conforme o estabelecido neste Edital.  

15.2. Os casos omissos serão avaliados pela Comissão da SEPLAD, e submetidos à decisão final da autoridade superior. 

Belém (PA), 13 de abril de 2020 

 

HANA SAMPAIO GHASSAN 

Secretária de Estado de Planejamento e Administração 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

 

 

 

SEDE ADMINISTRATIVA 

Av. Rômulo Maiorana n°. 1018, 

Bairro do Marco. 

CNPJ/MF: 05.065.644/0001-81 
  
 

 

NSAJ – Núcleo Setorial de 

Assuntos Jurídicos 

Fone: 3073-1677 

E-mail: ajurfunpapa@gmail.com 

 

 

 

 

  

EDITAL RETIFICADOR Nº. 01 AO EDITAL ESPECIAL DE CHAMAMENTO 

PÚBLICO Nº 006/2020 - FUNPAPA 

 

O Município de Belém, por intermédio da FUNDAÇÃO PAPA JOAO XXIII – FUNPAPA, 

neste ato representada por sua Presidente, Sra. Adriana Monteiro Azevedo, no uso de suas 

atribuições, considerando a situação pandêmica ocasionada pelo novo coronavirus,  

 

RESOLVE: 

 

I – Alterar as condições de participação no Chamamento Público nº. 006/2020 

– FUNPAPA: 

 

Onde se lê: 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

 
3.1. Poderão participar do presente chamamento público, pessoas físicas ou jurídicas constituídas 

sob a forma de associação civil, cooperativa, microempreendedor individual, microempresa ou 

empresa de pequeno porte, com endereço residencial ou comercial no estado do Pará, e que 

comprovem: 

 

I – Pessoas físicas: 

a) inscrição no CPF; 

b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 

c) declaração de que dispõe de equipamentos de costura necessários para a produção das 

máscaras de tecido; 

d) endereço residencial no Município de Belém. 

 

II – Pessoas Jurídicas: 

a) inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

b) declaração de que dispõe de espaço higienizado, com equipamentos de costura e proteção 

individual para os colaboradores que irão confeccionar as máscaras. 

c) endereço comercial no Município de Belém. 

 

III - Não será admitida a participação de interessados que estiverem cumprindo penalidade de 

suspensão imposta pela Administração Direta ou Indireta do Poder Público Municipal ou pena 

de inidoneidade, nos termos do artigo 87 da Lei federal n° 8.666/93, e ainda, interessados 

Página 71 de 191



2 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

 

 

 

SEDE ADMINISTRATIVA 
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cujos sócios ou administradores integrem o quadro de servidores do Município de Belém. 

 

IV – Não será permitida mais de uma inscrição da mesma pessoa física ou jurídica. 

 

V – As inscrições serão feitas unicamente por meio eletrônico (on line) e a sua inscrição implica na 

aceitação integral de todos os termos do edital. 

 

Leia-se: 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

 
3.1. Poderão participar do presente chamamento público, pessoas físicas residentes no Município 

de Belém, Estado do Pará, ou, jurídicas constituídas sob a forma de associação civil, cooperativa, 

microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, com endereço 

comercial em território nacional, desde que comprovem: 

 

I – Pessoas físicas: 

a) inscrição no CPF; 

b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 

c) declaração de que dispõe de equipamentos de costura necessários para a produção das máscaras 

de tecido; 

d) endereço residencial no Município de Belém. 

 

II – Pessoas Jurídicas: 

a) inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

b) declaração de que dispõe de espaço higienizado, com equipamentos de costura e proteção 

individual para os colaboradores que irão confeccionar as máscaras. 

c) endereço comercial no Território Nacional. 

 

III - Não será admitida a participação de interessados que estiverem cumprindo penalidade de 

suspensão imposta pela Administração Direta ou Indireta do Poder Público Municipal ou pena 

de inidoneidade, nos termos do artigo 87 da Lei federal n° 8.666/93, e ainda, interessados 

cujos sócios ou administradores integrem o quadro de servidores do Município de Belém. 

 

IV – Não será permitida mais de uma inscrição da mesma pessoa física ou jurídica. 

 

V – As inscrições serão feitas unicamente por meio eletrônico (on line) e a sua inscrição implica na 
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aceitação integral de todos os termos do edital. 

 

II – Alterar a Demanda, itens 7.2 e 7.3: 

 

Onde se lê: 

 

7. DA DEMANDA 

 
7.1 A demanda inicial estimada é de 500.000 (quinhentos mil) máscaras de proteção, da seguinte 

forma: 

 

7.2 Cada pessoa física somente poderá fornecer no mínimo 300 (trezentas) unidades e no máximo 

1.000 (mil) unidades. 

 

7.3 Cada pessoa jurídica somente poderá fornecer no mínimo 1.001 (mil e uma) unidades e no 

máximo 10.000 (dez mil unidades). 

 

Leia-se: 

 

7. DA DEMANDA 

 
7.1 A demanda inicial estimada é de 500.000 (quinhentos mil) máscaras de proteção, da seguinte 

forma: 

 

7.2 Cada pessoa física somente poderá fornecer no mínimo 300 (trezentas) unidades e no máximo 

2.000 (duas mil) unidades. 

 

7.3 Cada pessoa jurídica somente poderá fornecer no mínimo 2.001 (duas mil e uma) unidades e 

no máximo 20.000 (vinte mil unidades). 

 

III – Alterar o Quadro de Especificações e Preços: 

 

Onde se lê: 
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8. QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR 

 

 

 

01 

(pessoa física) 

Máscara artesanal de proteção, reutilizável, 

confeccionada em tecido duplo, de algodão ou 

tricoline, anti-alérgico, com 21 cm de altura e 

34 cm de largura, com costura reta e com 2 

(dois) elásticos para sustentação de 18 cm de 

comprimento cada nas laterais ou tiras de 

pano para amarração. 

 

 

 

Unidade 

 

 

 

R$ 2,00 

 

 

02 

(pessoa jurídica) 

Máscara artesanal de proteção, reutilizável, 

confeccionada em tecido duplo, de algodão ou 

tricoline, anti-alérgico, com 21 cm de altura e 

34 cm de largura, com costura reta e com 2 

(dois) elásticos para sustentação de 18 cm de 

comprimento cada nas laterais. 

 

 

 

Unidade 

 

 

 

R$ 2,00 

 

1. DOS PREÇOS MÁXIMOS A SEREM PAGOS 

 

9.1.  A FUNPAPA pagará os seguintes preços máximos: 

 

a) para pessoa física: até R$ 2,00 (dois reais) por unidade; 

 

b) para pessoa jurídica: até R$ 2,00 (dois reais) por unidade. 

 

Leia-se: 

 

8. QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS 
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ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

 

 

 

01 

(pessoa física) 

Máscara artesanal de proteção, reutilizável, 

confeccionada em tecido duplo, de algodão ou 

tricoline, anti-alérgico, com 21 cm de altura e 34 cm 

de largura, com costura reta e com 2 (dois) 

elásticos para sustentação de 18 cm de 

comprimento cada nas laterais ou tiras de pano 

para amarração. 

 

 

 

Unidade 

 

 

02 

(pessoa jurídica) 

Máscara artesanal de proteção, reutilizável, 

confeccionada em tecido duplo, de algodão ou 

tricoline, anti-alérgico, com 21 cm de altura e 34 cm 

de largura, com costura reta e com 2 (dois) 

elásticos para sustentação de 18 cm de 

comprimento cada nas laterais. 

 

 

 

Unidade 

 

2. DOS PREÇOS MÁXIMOS A SEREM PAGOS 

 

9.1.  A FUNPAPA pagará os seguintes preços máximos: 

 

c) para pessoa física: até R$ 2,00 (dois reais) por unidade; 

 

d) para pessoa jurídica: até R$ 2,00 (dois reais) por unidade. 

 

IV - As demais disposições constantes no Edital de Chamamento Público nº 

006/2020 permanecem inalteradas. 

 

Belém, 28 de abril de 2020. 

 

ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO 

Presidente da Fundação Papa João XXIII – FUNPAPA 
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NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO – NCI/SESMA/PMB 
 

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

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

 

DESPACHO 

 

AO 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESMA 

I. Visto, processo de protocolo nº 9923/2020. 

II. Trata-se do processo administrativo instruído com objetivo de CREDENCIAMENTO 

para contratação de Cooperativa, microempreendedores individuais ou microempresas, 

todos residentes no município de Belém com a finalidade de fomentar a produção de 

equipamentos de proteção individuais-EPI, para atender o fornecimento aos profissionais 

da área da saúde que atuam nas unidades de saúde do município de Belém contra o 

coronavírus (COVID-19). 

III. O processo foi devidamente instruído mediante solicitação do Núcleo de Promoção à 

Saúde - NUPS, através do MEMO Nº 472/2020 – REFERENCIA TÉCNBICA DE 

MATEIAL TÉCNICO - NUPS/SESMA, para fornecimento de EPI, visando o 

atendimento das necessidades de Usuários dos serviços de Saúde Pública do Município de 

Belém e respeitar o principio fundamental da integralidade do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Foi juntado termo de referencia, devidamente aprovado pela autoridade superior, 

Edital do Chamamento Publico nº 09/2020 – SESMA, Publicações do Aviso do 

Chamamento Publico, Manifestação Técnica e proposta e pedido de desistência. 

IV. Na data de 17 de abril de 2020, foi publicado o Aviso de Chamamento Publico nº 09/2020 

cujo objeto é o CREDENCIAMENTO DE COOPERATIVAS, 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e MICROEMPRESAS – ME, 

RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, PARA CONFECÇÃO DE 

MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O FORNECIMENTO DOS 

PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATUAM NAS UNIDADES DE 

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONTRA A INFECÇÃO HUMANA PELO 

NOVO CORONAVIRUS (COVID19. No referido aviso foi informado que seriam  

credenciados até 30 (trinta) cooperativas, microempreendedores individuais – MEIs e 

microempresas - ME, todas com residência ou sede no Município de Belém, no entanto 

apenas duas empresas interessadas apresentaram propostas. 

V. Na data de 29 de abril de 2020, a presidente da Comissão Técnica de Chamamento 

Publico emitiu Parecer Técnico informando que até a presente data somente houve duas 

propostas de empresas interessadas, sendo que as mesmas cancelaram as propostas, pois 

já haviam fechado contrato com o Estado e outros municípios. Na referida manifestação 

técnica é mencionado que foi realizada diligência dia 21.04.2020 junto à empresa DH, 

através de telefone e foi informado que o preço de R$ 0,80 (oitenta centavos) estava 

muito aquém do preço real praticado no mercado, pois as demais contratações fechadas 

pela empresa estavam cerca de 3 vezes mais do que o nosso preço oferecido, o que 

prejudicou a nossa contratação. 
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NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO – NCI/SESMA/PMB 
 

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

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

 

VI. Continua o relato técnico que em pesquisa na rede mundial de computadores (internet) foi 

encontrado edital cujo valor das máscaras para confecção varia entre R$ 2,00 a 3,25. 

Como forme da comprovação foram juntados nos autos três editais de chamamento 

publico com objeto semelhante ao da solicitação em tela. 

VII. Por fim, foi solicitado a suspensão do Edital de Chamamento para que possa ser revisado 

o preço ofertado das máscaras descartáveis, conforme preço de mercado, uma vez que 

estamos sem interessadas e com deficiência no nosso abastecimento. 

VIII. Diante do exposto e baseado no Parecer Técnico, bem como nos editais juntados nos 

autos, recomendamos que seja revisado o valor unitário a ser ofertado pelas Máscaras e 

posterior republicação do Chamamento Público. Há no entanto que seja observado o 

descritivo dos Chamamentos públicos utilizados como parâmetro da obtenção de preço 

ajustado, haja visto que em todos o material utilizado trata-se de tecido. 

É o nosso parecer salvo melhor entendimento. À elevada apreciação Superior. 

Belém/PA, 30 de abril de 2020. 

 

ÉDER DE JESUS FERREIRA CARDOSO 

Coordenador do Núcleo de Controle Interno – NCI/SESMA 
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FOLHA DE INSTRUÇÃO 

  
 

Processo Folha 
Nº  
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________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

        
DESPACHO 

 
Considerando, ainda, a manifestação do Controle Interno nº. 2515/2019, autorizo a 

Republicação do Edital de Chamamento Público nº. 009/2020. 
 
A Comissão para as providências cabíveis quanto à confecção dos termos e demais 

atos necessário. 
 
Belém, 30 de abril de 2020. 

 
 
 

Sérgio de Amorim Figueiredo 
Secretário Municipal de Saúde  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE - SESMA  

 

PROCESSO Nº 9923/2020-GDOC 

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA 

 Sr. Secretário,  

 Considerando que o Edital de Chamada Pública nº 09/2020-SESMA referente a 

contratação de Pessoa Jurídica para confecção de máscaras descartáveis, para atender o 

fornecimento dos profissionais da área da saúde que atuam nas unidades de saúde do 

município de Belém contra a infecção humana pelo novo coronavirus (covid19) foi 

publicado em 16.04.2020 

 Considerando que até a presente data somente houve duas propostas de empresas 

interessadas, sendo que as mesmas cancelaram as propostas, pois já haviam fechado 

contrato com o Estado e outros municípios. 

 Considerando que em diligência dia 21.04.2020 junto à empresa DH, através do 

telefone nos foi informado que o preço de R$ 0,80 (oitenta centavos) estava muito 

aquém do preço real praticado no mercado, pois as demais contratações fechadas pela 

empresa estavam cerca de 3 vezes mais do que o nosso preço oferecido, o que 

prejudicou a nossa contratação. 

 Considerando que em pesquisa na rede mundial de computadores (internet) 

encontramos edital cujo valor das máscaras para confecção varia entre R$ 2,00 a 3,25, 

conforme editais anexos. 

 Desse modo, solicitamos a suspensão do Edital de Chamamento para que 

possamos revisar o preço ofertado das máscaras descartáveis, conforme preço de 

mercado, uma vez que estamos sem interessadas e com deficiência no nosso 

abastecimento.    

  Encaminhamos os autos para deliberação Superior. 

 Belém, 29 de abril de 2020. 

 

VANESSA MACEDO 

Presidente da Comissão Técnica 
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EDITAL RETIFICADOR Nº. 02 AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 

009/2020 - SESMA 

 

O Município de Belém, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, neste ato representado por seu Secretário Sérgio de Amorim 

Figueiredo, no uso de suas atribuições, considerando a situação de 

pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus, 

 

RESOLVE: 

I – Alterar as condições de participação e o valor no Chamamento 

Público nº. 009/2020 

– SESMA: 

Onde se lê: 

 

1. OBJETO DO CHAMAMENTO PÚBLICO  

1.1. O objeto deste chamamento público é o CREDENCIAMENTO DE 

COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e 

MICROEMPRESAS – ME, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, PARA 

CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O 

FORNECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATUAM 

NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONTRA A INFECÇÃO 

HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19).  

1.2. As inscrições objeto do presente chamamento público poderão ser 

apresentadas a partir da data da publicação deste Edital e enquanto perdurar a 

situação de emergência de saúde pública fixada pelo Decreto Municipal nº 95.955-

PMB, de 18 de Março de 2020 ou legislação correlata.  

1.3. Os participantes farão jus aos seguintes benefícios:  

1.3.1. As cooperativas e microempreendedores individuais: cada uma receberá o 

auxílio financeiro no valor de R$ 0,80 (oitenta centavos) por máscara 
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confeccionada de acordo com o Termo de Referência.  

1.4. Serão credenciados até 30 (trinta) cooperativas ou microempreendedores 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

individuais, todas com residência ou sede no Município de Belém.  

1.5. O presente credenciamento é para confecção de até 810.000 (oitocentos e 

dez mil) máscaras, sendo o mínimo de 27.000 unidades para cada 

COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e 

MICROEMPRESAS – ME, totalizando o valor máximo de R$ 648.000,00 

(seiscentos e quarenta e oito mil reais).  

ITEM ESPECIFICAÇÕES VLR AUXÍLIO CONTRAPARTIDA 

1 Máscara descartável de 

Tecido de Não Tecido, ((TNT), 

de gramatura 40, com elástico 

roliço, para uso odontomédico-

hospitalar, de acordo com a - 

ABNT NBR 15052:2004 - 

Artigos de não tecido de uso 

odonto-médico-hospitalar - 

Máscaras ABNT NBR 

14873:2002 Cor: Branco. 

 

R$ 0,80 por 

unidade 

entregue 

 

Máscaras 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO  

2.1. Poderão participar do presente CREDENCIAMENTO:  

2.2. Somente Pessoas Jurídicas constituídas sob a forma de COOPERATIVAS, 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e MICROEMPRESAS – ME, 

que tenham condições de confeccionar as máscaras artesanais de TNT com alça 

de elástico, conforme orientação do Ministério da Saúde, em condições higiênico 

sanitárias adequadas e que possuam máquinas de costura próprias em boas 

condições.  

2.2.1.1.Os interessados que apresentem as seguintes condições:  

2.2.1.1.1. Estar inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ;  
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2.2.1.1.2. Dispor de e espaço higienizado, com equipamentos de costura e 

proteção individual para os colaboradores que irão confeccionar as máscaras. 2.3. 

Não serão admitidos à participação:  

2.3.1. Interessados já inscritos em outro projeto ou programa social ou de renda 

promovido pelo Poder Público Municipal, seja de qualquer espécie.  

2.3.2. Interessados que estiverem cumprindo penalidade de suspensão imposta 

pela Administração Direta ou Indireta do Município de Belém ou pena de 

inidoneidade, nos termos do artigo 87 da Lei federal n° 8.666/93.  

2.3.3. Interessados cujos sócios ou administrador integrem o quadro de servidores 

do Município de Belém.  

2.4. As condições de inscrição e habilitação estabelecidas no Edital deverão ser 

mantidas pelos proponentes durante toda a execução do objeto.  

3. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO E HABILITAÇÃO  

3.1. Para INSCREVER-SE no presente Credenciamento, deverão os Interessados 

encaminhar a solicitação presencialmente à Sede da SESMA ou para o e-mail 

indicado neste edital e anexar obrigatoriamente, os seguintes documentos:  

 

Leia-se: 

 

1. OBJETO DO CHAMAMENTO PÚBLICO  

1.1. O objeto deste chamamento público é o CREDENCIAMENTO DE 

COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs, 

MICROEMPRESAS – ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE e INDÚSTRIA 

TÊXTIL, PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, PARA 

ATENDER O FORNECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE 

QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONTRA 

A INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19).  

1.2. As inscrições objeto do presente chamamento público poderão ser 

apresentadas a partir da data da publicação deste Edital e enquanto perdurar a 

situação de emergência de saúde pública fixada pelo Decreto Municipal nº 95.955-

PMB, de 18 de Março de 2020 ou legislação correlata.  
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1.3. Os participantes farão jus aos seguintes benefícios:  

1.3.1. As cooperativas, microempreendedores individuais, empresa de pequeno 

porte e indústria têxtil: cada uma receberá o valor financeiro de R$ 1,70 (um real e 

setenta centavos) por máscara confeccionada de acordo com o Termo de 

Referência.  

1.4. Serão credenciados até 30 (trinta) cooperativas, microempreendedores, 

empresa de pequeno porte ou indústria têxtil.  

1.5. O presente credenciamento é para confecção do estimativo de 1.250.000 (um 

milhão e quinhentas mil) máscaras, sendo o mínimo de 50.000 (cinquenta mil) 

unidades para cada participante credenciada, totalizando o valor global máximo de 

R$ -2.125.000,00 (dois milhões e cento e vinte e cinco mil reais).  

ITEM ESPECIFICAÇÕES VLR AUXÍLIO CONTRAPARTIDA 

1 Máscara descartável de 

Tecido de Não Tecido, (TNT), 

de gramatura 40, com elástico 

roliço, para uso odontomédico-

hospitalar, de acordo com a - 

ABNT NBR 15052:2004 - 

Artigos de não tecido de uso 

odonto-médico-hospitalar - 

Máscaras ABNT NBR 

14873:2002 Cor: Branco. 

 

R$ 1,70 por 

unidade 

entregue 

 

Máscaras 

 

1.6. O quantitativo estimado indicado no item 1.4 poderá ser ampliado de acordo 

com a necessidade demonstrada pela área técnica, conforme o aumento da 

demanda em que se apresentar no enfrentamento a COVID-19 realizada por esta 

Secretaria.   

2. DA PARTICIPAÇÃO  

2.1. Poderão participar do presente CREDENCIAMENTO:  

2.2. Somente Pessoas Jurídicas constituídas sob a forma de COOPERATIVAS, 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs, MICROEMPRESAS – ME, 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE e INDÚSTRIA TÊXTIL que tenham condições Página 83 de 191
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de confeccionar as máscaras artesanais de TNT com alça de elástico, conforme 

orientação do Ministério da Saúde, em condições higiênico sanitárias adequadas e 

que possuam máquinas de costura próprias em boas condições.  

2.2.1.1. Os interessados que apresentem as seguintes condições:  

2.2.1.1.1. Estar inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ;  

2.2.1.1.2. Dispor de espaço higienizado, com equipamentos de costura e proteção 

individual para os colaboradores que irão confeccionar as máscaras.  

2.3. Não serão admitidos à participação:  

2.3.1. Interessados já inscritos em outro projeto ou programa social ou de renda 

promovido pelo Poder Público Municipal, seja de qualquer espécie.  

2.3.2. Interessados que estiverem cumprindo penalidade de suspensão imposta 

pela Administração Direta ou Indireta do Município de Belém ou pena de 

inidoneidade, nos termos do artigo 87 da Lei federal n° 8.666/93.  

2.3.3. Interessados cujos sócios ou administrador integrem o quadro de servidores 

do Município de Belém.  

2.4. As condições de inscrição e habilitação estabelecidas no Edital deverão ser 

mantidas pelos proponentes durante toda a execução do objeto.  

 

II - As demais disposições constantes no Edital de 

Chamamento Público nº. 009/2020 permanecem inalteradas. 

 

Belém, 30 de abril de 2020. 

 

 

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 
Secretário Municipal de Saúde  
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EDITAL RETIFICADOR Nº. 02 AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 

009/2020 - SESMA 

 

O Município de Belém, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, neste ato representado por seu Secretário Sérgio de Amorim 

Figueiredo, no uso de suas atribuições, considerando a situação de 

pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus, 

 

RESOLVE: 

I – Alterar as condições de participação e o valor no Chamamento 

Público nº. 009/2020 

– SESMA: 

Onde se lê: 

 

1. OBJETO DO CHAMAMENTO PÚBLICO  

1.1. O objeto deste chamamento público é o CREDENCIAMENTO DE 

COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e 

MICROEMPRESAS – ME, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, PARA 

CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O 

FORNECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATUAM 

NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONTRA A INFECÇÃO 

HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19).  

1.2. As inscrições objeto do presente chamamento público poderão ser 

apresentadas a partir da data da publicação deste Edital e enquanto perdurar a 

situação de emergência de saúde pública fixada pelo Decreto Municipal nº 95.955-

PMB, de 18 de Março de 2020 ou legislação correlata.  

1.3. Os participantes farão jus aos seguintes benefícios:  

1.3.1. As cooperativas e microempreendedores individuais: cada uma receberá o 

auxílio financeiro no valor de R$ 0,80 (oitenta centavos) por máscara 
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confeccionada de acordo com o Termo de Referência.  

1.4. Serão credenciados até 30 (trinta) cooperativas ou microempreendedores 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

individuais, todas com residência ou sede no Município de Belém.  

1.5. O presente credenciamento é para confecção de até 810.000 (oitocentos e 

dez mil) máscaras, sendo o mínimo de 27.000 unidades para cada 

COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e 

MICROEMPRESAS – ME, totalizando o valor máximo de R$ 648.000,00 

(seiscentos e quarenta e oito mil reais).  

ITEM ESPECIFICAÇÕES VLR AUXÍLIO CONTRAPARTIDA 

1 Máscara descartável de 

Tecido de Não Tecido, ((TNT), 

de gramatura 40, com elástico 

roliço, para uso odontomédico-

hospitalar, de acordo com a - 

ABNT NBR 15052:2004 - 

Artigos de não tecido de uso 

odonto-médico-hospitalar - 

Máscaras ABNT NBR 

14873:2002 Cor: Branco. 

 

R$ 0,80 por 

unidade 

entregue 

 

Máscaras 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO  

2.1. Poderão participar do presente CREDENCIAMENTO:  

2.2. Somente Pessoas Jurídicas constituídas sob a forma de COOPERATIVAS, 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e MICROEMPRESAS – ME, 

que tenham condições de confeccionar as máscaras artesanais de TNT com alça 

de elástico, conforme orientação do Ministério da Saúde, em condições higiênico 

sanitárias adequadas e que possuam máquinas de costura próprias em boas 

condições.  

2.2.1.1.Os interessados que apresentem as seguintes condições:  

2.2.1.1.1. Estar inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ;  
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2.2.1.1.2. Dispor de e espaço higienizado, com equipamentos de costura e 

proteção individual para os colaboradores que irão confeccionar as máscaras. 2.3. 

Não serão admitidos à participação:  

2.3.1. Interessados já inscritos em outro projeto ou programa social ou de renda 

promovido pelo Poder Público Municipal, seja de qualquer espécie.  

2.3.2. Interessados que estiverem cumprindo penalidade de suspensão imposta 

pela Administração Direta ou Indireta do Município de Belém ou pena de 

inidoneidade, nos termos do artigo 87 da Lei federal n° 8.666/93.  

2.3.3. Interessados cujos sócios ou administrador integrem o quadro de servidores 

do Município de Belém.  

2.4. As condições de inscrição e habilitação estabelecidas no Edital deverão ser 

mantidas pelos proponentes durante toda a execução do objeto.  

3. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO E HABILITAÇÃO  

3.1. Para INSCREVER-SE no presente Credenciamento, deverão os Interessados 

encaminhar a solicitação presencialmente à Sede da SESMA ou para o e-mail 

indicado neste edital e anexar obrigatoriamente, os seguintes documentos:  

 

Leia-se: 

 

1. OBJETO DO CHAMAMENTO PÚBLICO  

1.1. O objeto deste chamamento público é o CREDENCIAMENTO DE 

COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs, 

MICROEMPRESAS – ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE e INDÚSTRIA 

TÊXTIL, PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, PARA 

ATENDER O FORNECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE 

QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONTRA 

A INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19).  

1.2. As inscrições objeto do presente chamamento público poderão ser 

apresentadas a partir da data da publicação deste Edital e enquanto perdurar a 

situação de emergência de saúde pública fixada pelo Decreto Municipal nº 95.955-

PMB, de 18 de Março de 2020 ou legislação correlata.  
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1.3. Os participantes farão jus aos seguintes benefícios:  

1.3.1. As cooperativas, microempreendedores individuais, empresa de pequeno 

porte e indústria têxtil: cada uma receberá o valor financeiro de R$ 1,70 (um real e 

setenta centavos) por máscara confeccionada de acordo com o Termo de 

Referência.  

1.4. Serão credenciados até 30 (trinta) cooperativas, microempreendedores, 

empresa de pequeno porte ou indústria têxtil.  

1.5. O presente credenciamento é para confecção do estimativo de 1.250.000 (um 

milhão e quinhentas mil) máscaras, sendo o mínimo de 50.000 (cinquenta mil) 

unidades para cada participante credenciada, totalizando o valor global máximo de 

R$ -2.125.000,00 (dois milhões e cento e vinte e cinco mil reais).  

ITEM ESPECIFICAÇÕES VLR AUXÍLIO CONTRAPARTIDA 

1 Máscara descartável de 

Tecido de Não Tecido, (TNT), 

de gramatura 40, com elástico 

roliço, para uso odontomédico-

hospitalar, de acordo com a - 

ABNT NBR 15052:2004 - 

Artigos de não tecido de uso 

odonto-médico-hospitalar - 

Máscaras ABNT NBR 

14873:2002 Cor: Branco. 

 

R$ 1,70 por 

unidade 

entregue 

 

Máscaras 

 

1.6. O quantitativo estimado indicado no item 1.4 poderá ser ampliado de acordo 

com a necessidade demonstrada pela área técnica, conforme o aumento da 

demanda em que se apresentar no enfrentamento a COVID-19 realizada por esta 

Secretaria.   

2. DA PARTICIPAÇÃO  

2.1. Poderão participar do presente CREDENCIAMENTO:  

2.2. Somente Pessoas Jurídicas constituídas sob a forma de COOPERATIVAS, 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs, MICROEMPRESAS – ME, 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE e INDÚSTRIA TÊXTIL que tenham condições Página 90 de 191
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de confeccionar as máscaras artesanais de TNT com alça de elástico, conforme 

orientação do Ministério da Saúde, em condições higiênico sanitárias adequadas e 

que possuam máquinas de costura próprias em boas condições.  

2.2.1.1. Os interessados que apresentem as seguintes condições:  

2.2.1.1.1. Estar inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ;  

2.2.1.1.2. Dispor de espaço higienizado, com equipamentos de costura e proteção 

individual para os colaboradores que irão confeccionar as máscaras.  

2.3. Não serão admitidos à participação:  

2.3.1. Interessados já inscritos em outro projeto ou programa social ou de renda 

promovido pelo Poder Público Municipal, seja de qualquer espécie.  

2.3.2. Interessados que estiverem cumprindo penalidade de suspensão imposta 

pela Administração Direta ou Indireta do Município de Belém ou pena de 

inidoneidade, nos termos do artigo 87 da Lei federal n° 8.666/93.  

2.3.3. Interessados cujos sócios ou administrador integrem o quadro de servidores 

do Município de Belém.  

2.4. As condições de inscrição e habilitação estabelecidas no Edital deverão ser 

mantidas pelos proponentes durante toda a execução do objeto.  

 

II - As demais disposições constantes no Edital de 

Chamamento Público nº. 009/2020 permanecem inalteradas. 

 

Belém, 30 de abril de 2020. 

 

 

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 
Secretário Municipal de Saúde  
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Secretaria Municipal de Saúde – SESMA 

Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos – NSAJ 

 Av. Gov  José Malcher, nº 2821- São Brás, Belém-Pa. 

PARECER JURÍDICO Nº 795/2020 - NSAJ/SESMA/PMB 

PROCESSO N° 9923/2020-SESMA 

OBJETO: ANÁLISE DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL PARA CREDENCIAMENTO DE 

EMPRESAS PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS. 

 

 

 Senhor Secretário Municipal de Saúde, 

 

 

 Este Núcleo Jurídico foi instado a se manifestar sobre a alteração do Edital De 

Chamada Pública nº 09/2020-SESMA, cujo objeto é o credenciamento das empresas de 

COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e MICROEMPRESAS 

– ME, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS 

DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O FORNECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA 

DA SAÚDE QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONTRA 

A INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19).    

DO FUNDAMENTO: 

 

  De início, convém destacar que compete a esta Consultoria Jurídica, nos termos do art. 

38 da Lei nº 8.666/93 prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar 

em aspectos relativos a conveniência e oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão 

reservados a esfera discricionária do Administrador Público legalmente competente, tampouco 

examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira. 

  A comissão solicita alteração no edital de chamada pública para ampliar as 

possibilidade de empresas que podem participar do certame, no âmbito nacional. Bem como alterar 

o valor a ser pago por unidade de máscara e quantidade estimada informado anteriormente. 

Verifica-se na manifestação o que segue: 

1- Alterar o valor unitário para R$ 1,70 (um real e setenta centavos); 

2-  Ampliar a proposta para empresas de Pequeno Porte e Indústria Têxtil no âmbito nacional, 

para que facilite recebimento de propostas de possíveis interessadas.  
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Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos – NSAJ 
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3- Aumentar a quantidade estimativa para 1.250.000 (um milhão duzentos e cinquenta mil) 

máscaras, sendo o mínimo a quantidade 50.000 (cinquenta mil) por credenciada até o 

limite de 30, tendo em vista a crescente demanda.  

Verifica-se que a alteração solicitada pela comissão altera consideravelmente a proposta do 

edital original, nesse sentido, as alterações do edital de licitação, mesmo as mais singelas, que não 

impliquem em nova divulgação, estão disciplinadas no § 4° do artigo 21 da Lei 8.666/1993, da 

seguinte forma: 

§ 4° Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que 

se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 

exceto quando, inqüestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

Desse modo, como se verifica acima, a legislação que regula a rega geral dos processos 

licitatórios, fica claro que este dispositivo legal transcrito, é aplicável, tanto para as modalidades 

tradicionais (concorrência, tomada de preços e convite), quanto para o presente Chamada Pública.  

Portanto, diante das alterações sugeridas pela comissão, são relevantes para alcançar o 

objetivo do Edital que é a aquisição de máscaras descartáveis, um dos materiais técnicos necessários 

aos Equipamento de Proteção Individual dos profissionais de saúde. Se enquadrando aos quesitos no 

artigo acima, deverá ser republicado o Edital, devendo ser divulgado na mesma forma como ocorreu 

anteriormente.  

 

CONCLUSÃO 

   Ante o exposto, este NSAJ/SESMA, MANIFESTA-SE DE FORMA FAVORÁVEL 

a alteração na Minuta do Edital e, por conseguinte a sua Republicação, nos mesmos moldes que o 

anterior. 

  Ressaltando o caráter MERAMENTE OPINATIVO da presente manifestação 

cabendo à Secretária Municipal de Saúde o desfecho da demanda. 

Belém, 30 de abril de 2020. 

 

 

 

 

Cydia Emy Ribeiro 

Diretora do NSAJ/SESMA 
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SESMA 

SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE 

 

 
 

 

Secretaria Municipal de Saúde – SESMA 

Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos – NSAJ 

 Av. Gov  José Malcher, nº 2821- São Brás, Belém-Pa. 

PARECER JURÍDICO Nº 795/2020 - NSAJ/SESMA/PMB 

PROCESSO N° 9923/2020-SESMA 

OBJETO: ANÁLISE DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL PARA CREDENCIAMENTO DE 

EMPRESAS PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS. 

 

 

 Senhor Secretário Municipal de Saúde, 

 

 

 Este Núcleo Jurídico foi instado a se manifestar sobre a alteração do Edital De 

Chamada Pública nº 09/2020-SESMA, cujo objeto é o credenciamento das empresas de 

COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e MICROEMPRESAS 

– ME, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS 

DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O FORNECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA 

DA SAÚDE QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONTRA 

A INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19).    

DO FUNDAMENTO: 

 

  De início, convém destacar que compete a esta Consultoria Jurídica, nos termos do art. 

38 da Lei nº 8.666/93 prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar 

em aspectos relativos a conveniência e oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão 

reservados a esfera discricionária do Administrador Público legalmente competente, tampouco 

examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira. 

  A comissão solicita alteração no edital de chamada pública para ampliar as 

possibilidade de empresas que podem participar do certame, no âmbito nacional. Bem como alterar 

o valor a ser pago por unidade de máscara e quantidade estimada informado anteriormente. 

Verifica-se na manifestação o que segue: 

1- Alterar o valor unitário para R$ 1,70 (um real e setenta centavos); 

2-  Ampliar a proposta para empresas de Pequeno Porte e Indústria Têxtil no âmbito nacional, 

para que facilite recebimento de propostas de possíveis interessadas.  
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SESMA 

SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE 

 

 
 

 

Secretaria Municipal de Saúde – SESMA 

Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos – NSAJ 

 Av. Gov  José Malcher, nº 2821- São Brás, Belém-Pa. 

3- Aumentar a quantidade estimativa para 1.250.000 (um milhão duzentos e cinquenta mil) 

máscaras, sendo o mínimo a quantidade 50.000 (cinquenta mil) por credenciada até o 

limite de 30, tendo em vista a crescente demanda.  

Verifica-se que a alteração solicitada pela comissão altera consideravelmente a proposta do 

edital original, nesse sentido, as alterações do edital de licitação, mesmo as mais singelas, que não 

impliquem em nova divulgação, estão disciplinadas no § 4° do artigo 21 da Lei 8.666/1993, da 

seguinte forma: 

§ 4° Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que 

se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 

exceto quando, inqüestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

Desse modo, como se verifica acima, a legislação que regula a rega geral dos processos 

licitatórios, fica claro que este dispositivo legal transcrito, é aplicável, tanto para as modalidades 

tradicionais (concorrência, tomada de preços e convite), quanto para o presente Chamada Pública.  

Portanto, diante das alterações sugeridas pela comissão, são relevantes para alcançar o 

objetivo do Edital que é a aquisição de máscaras descartáveis, um dos materiais técnicos necessários 

aos Equipamento de Proteção Individual dos profissionais de saúde. Se enquadrando aos quesitos no 

artigo acima, deverá ser republicado o Edital, devendo ser divulgado na mesma forma como ocorreu 

anteriormente.  

 

CONCLUSÃO 

   Ante o exposto, este NSAJ/SESMA, MANIFESTA-SE DE FORMA FAVORÁVEL 

a alteração na Minuta do Edital e, por conseguinte a sua Republicação, nos mesmos moldes que o 

anterior. 

  Ressaltando o caráter MERAMENTE OPINATIVO da presente manifestação 

cabendo à Secretária Municipal de Saúde o desfecho da demanda. 

Belém, 30 de abril de 2020. 

 

 

 

 

Cydia Emy Ribeiro 

Diretora do NSAJ/SESMA 
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09/05/2020 Gmail - REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2020 - SESMA

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=e248e55f43&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1665789218850720078&simpl=msg-f%3A1665789… 1/2

DEAD SESMA <processosdead@gmail.com>

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
09/2020 - SESMA
3 mensagens

SB COMÉRCIO <vendas.seb@hotmail.com> 4 de maio de 2020 16:26
Para: "processosdead@gmail.com" <processosdead@gmail.com>

Boa tarde!

Conforme estabelecido no subitem do Edital do Chamamento Público nº 09/2020 - SESMA,
segue em anexo os documentos exigidos para participar do credenciamento, bem como a
proposta de preço.

Atenciosamente,

Breno M. G. de Oliveira
CPF: 689.670.802-63

5 anexos

B M G DE OLIVEIRA EIRELI - CNPJ.pdf
101K

IDENTIDADE OAB.pdf
504K

RG, CPF.pdf
391K

COMPROVANTE DE ENDEREÇO.pdf
39K

Declaração de que não emprega menor.pdf
112K

DEAD SESMA <processosdead@gmail.com> 4 de maio de 2020 16:39
Para: SB COMÉRCIO <vendas.seb@hotmail.com>

Recebido. 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

SB COMÉRCIO <vendas.seb@hotmail.com> 4 de maio de 2020 16:39
Para: "processosdead@gmail.com" <processosdead@gmail.com>

   
Breno M. G. de Oliveira
CPF: 689.670.802-63

De: SB COMÉRCIO
Enviado: segunda-feira, 4 de maio de 2020 12:26
Para: processosdead@gmail.com <processosdead@gmail.com>
Assunto: REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2020 - SESMA
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

6 anexos
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09/05/2020 Gmail - REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2020 - SESMA

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=e248e55f43&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1665789218850720078&simpl=msg-f%3A1665789… 2/2

B M G DE OLIVEIRA EIRELI - CNPJ.pdf
101K

IDENTIDADE OAB.pdf
504K

RG, CPF.pdf
391K

COMPROVANTE DE ENDEREÇO.pdf
39K

Declaração de que não emprega menor.pdf
112K

Proposta nº 322 - SESMA.pdf
289K
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09/05/2020 Gmail - Orçamento Máscara descartável

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=e248e55f43&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666054189860320638&simpl=msg-f%3A1666054… 1/3

DEAD SESMA <processosdead@gmail.com>

Orçamento Máscara descartável
5 mensagens

financeiro@myo2.com.br <financeiro@myo2.com.br> 7 de maio de 2020 14:38
Para: processosdead@gmail.com
Cc: missoray@yahoo.com.br, comercial@myo2.com.br

 Prezado (a) boa  tarde.

Segue anexo nosso orçamento das máscaras  descartável.

 --

Att.

Leidi Martins

Analista Administrativo / Financeiro

financeiro@myo2.com.br

www.myo2.com.br

+55(91)3235-5885 / 99383-8440

2 anexos

MYO2_Orçamento Máscara - Sesma.pdf
430K

CARTÃO CNPJ ATUAL.pdf
118K

DEAD SESMA <processosdead@gmail.com> 7 de maio de 2020 15:34
Para: financeiro@myo2.com.br

Prezada, Página 98 de 191



09/05/2020 Gmail - Orçamento Máscara descartável

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=e248e55f43&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666054189860320638&simpl=msg-f%3A1666054… 2/3

Solicito o envio dos demais documentos obrigatórios constante no Edital de Chamada Pública nº 09.2020/SESMA

att

Izabela Belém
[Texto das mensagens anteriores oculto]

financeiro@myo2.com.br <financeiro@myo2.com.br> 7 de maio de 2020 16:32
Para: processosdead@gmail.com
Cc: missoray@yahoo.com.br

 Prezada,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

12 anexos

MYO2_Orçamento Máscara - Sesma.pdf
430K

CARTÃO CNPJ ATUAL.pdf
118K

CNH_Missora.pdf
855K

Contrato_Ùltima Alteração_(9).pdf
2283K

Alavra Licença Sanitária.pdf
250K

Certidão Federal.pdf
14K

Certidão Judicial Cível Negativa.pdf
214K

Certidão Municipal.pdf
251K

Certidão Trabalhista..pdf
85K

Certidão_Estadual_Tributária..pdf
84K

Consulta Regularidade do Empregador - FGTS ATUAL.pdf
68K

Declaracao Myo2 Nao Emprega Menor.pdf
482K

financeiro@myo2.com.br <financeiro@myo2.com.br> 7 de maio de 2020 16:45
Para: DEAD SESMA <processosdead@gmail.com>

Sra. Izabel,

Enviei o e-mail com todos os documentos solicitados.

Favor me confirmar o recebimento

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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09/05/2020 Gmail - Orçamento Máscara descartável

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=e248e55f43&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666054189860320638&simpl=msg-f%3A1666054… 3/3

DEAD SESMA <processosdead@gmail.com> 7 de maio de 2020 21:56
Para: financeiro@myo2.com.br

Confirmo recebimento.

Att

Izabela Belém
[Texto das mensagens anteriores oculto]

445e5783.png
10K
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE – SESMA

A Prefeitura de Belém, através da Secretaria Municipal de Saúde –SESMA, torna

público o resultado preliminar do chamamento público nº 09/2020-SESMA  para

CREDENCIAMENTO  de  pessoas  jurídicas  para  confecção  e  fornecimento  de

máscaras descartáveis para os profissionais da saúde do município de Belém. Após

análise das documentações exigidas para inscrição e habilitação, conforme Edital, a

Comissão Técnica informa os habilitados por ordem de classificação, a seguir:

ORDEM NOME CNPJ Nº  SITUAÇÃO

1º B  M  G  DE  OLIVEIRA

EIRELI

33.505.139/0001-46 HABILITADO

2º G  M  S E R V I Ç O S

C O M E R C I O  E

REPRESENTAÇÃO EIRELI

15.564.580/0001-17 HABILITADO

Belém, 12 de maio de 2020

Vanessa Oliveira

Presidente da Comissão

Izabela Belém

Membro da Comissão

Sandra Silva

Membro da Comissão
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14/05/2020 Gmail - Proposta Máscaras Descartáveis - CHAMADA PUBLICA Nº 09.2020-SESMA

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=e248e55f43&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666429329506305716&simpl=msg-f%3A1666429… 1/3

DEAD SESMA <processosdead@gmail.com>

Proposta Máscaras Descartáveis - CHAMADA PUBLICA Nº 09.2020-SESMA
4 mensagens

lucas@kriswill.com.br <lucas@kriswill.com.br> 11 de maio de 2020 18:00
Para: processosdead@gmail.com

Boa tarde Secretaria de Saúde de Belém.

 

Segue orçamento referente à Chamada Pública 09/2020.

 

Temos hoje em estoque 3 milhões de unidades, caso tenham interesse em uma quantidade maior.

Em caso de compra, fazemos o envio imediato.

 

Att

 

 

mascara belem.pdf
326K

DEAD SESMA <processosdead@gmail.com> 11 de maio de 2020 20:11
Para: lucas@kriswill.com.br

Prezados, 

Solicito o envio dos demais documentos obrigatórios constante no Edital de Chamada Pública nº 09.2020/SESMA,
segue anexado neste e-mail.

att
Gabrielle Penha
[Texto das mensagens anteriores oculto]

edital_9_2020_538272324.pdf
246K

lucas@kriswill.com.br <lucas@kriswill.com.br> 12 de maio de 2020 10:37
Para: DEAD SESMA <processosdead@gmail.com>

Bom dia,

 

Segue documentos solicitados.
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14/05/2020 Gmail - Proposta Máscaras Descartáveis - CHAMADA PUBLICA Nº 09.2020-SESMA

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=e248e55f43&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666429329506305716&simpl=msg-f%3A1666429… 2/3

Temos a pronta entrega a quantidade que desejarem.

 

Att

 

[Texto das mensagens anteriores oculto]

5 anexos

CARTÃO_CNPJ_DIMATEX_MATRIZ (3).pdf
136K

Comprovante endereço Dimatex.pdf
735K

CPF Odenir.pdf
137K

declaraçao que nao emprega menores.pdf
325K

RG Odenir.pdf
153K

lucas@kriswill.com.br <lucas@kriswill.com.br> 14 de maio de 2020 11:49
Para: DEAD SESMA <processosdead@gmail.com>

Boa tarde Gabriela,

 

Segue nossa proposta atualizando as quantidades para 1.250.000 unidades conforme solicitado na retificação de
edital.

 

Poderia confirmar o recebimento desse email?

 

Fico à disposição quanto a qualquer dúvida.

Att

 

 

De: lucas@kriswill.com.br <lucas@kriswill.com.br> 
Enviada em: terça-feira, 12 de maio de 2020 10:37
Para: 'DEAD SESMA' <processosdead@gmail.com>
Assunto: RES: Proposta Máscaras Descartáveis - CHAMADA PUBLICA Nº 09.2020-SESMA
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Bom dia,

 

Segue documentos solicitados.

Temos a pronta entrega a quantidade que desejarem.

 

Att

 

 

De: DEAD SESMA <processosdead@gmail.com> 
Enviada em: segunda-feira, 11 de maio de 2020 20:12
Para: lucas@kriswill.com.br
Assunto: Re: Proposta Máscaras Descartáveis - CHAMADA PUBLICA Nº 09.2020-SESMA

 

Prezados, 

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

6 anexos

CARTÃO_CNPJ_DIMATEX_MATRIZ (3).pdf
136K

Comprovante endereço Dimatex.pdf
735K

CPF Odenir.pdf
137K

declaraçao que nao emprega menores.pdf
325K

RG Odenir.pdf
153K

Compra Emergencial Máscaras Belém - Dimatex.docx
33K
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE - SESMA  
 

-. 

PROCESSO Nº 11261/2020-GDOC 

 

ANÁLISE DA COMISSÃO TÉCNICA 

Em cumprimento a Portaria nº 366/2020-GAB/SESMA, esta comissão passa análise 

dos documentos apresentados pela empresa DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CONFECÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 07.562,743/0001-02, localizado na Av. Manoel Mendes, 

nº 649, Bairro Itaipu, Município Mundo Novo/MS, CEP   79.980-000. 

A empresa apresentou as seguintes documentações: 1- Proposta; 2- Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica; 3- Declaração de que não emprega menores; 4- Cópia do RG 

sob nº 3.653.958-5 SSP/PR do Sr. ODENIR JOÃO MARION; 5- Cópia do CPF sob nº 

634.246.069-87 do Sr. ODENIR JOÃO MARION; 6- Comprovante de Residência; 7- 

Proposta da empresa. 

Em análise dos documentos apresentados, verifica-se que a referida empresa se 

enquadrou nos requisitos do Edital, opinamos pelo credenciamento da empresa em epígrafe. 

Desse modo, nos manifestamos favorável ao credenciamento da empresa DIMATEX 

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, como a terceira habilitada, 

considerando a ordem cronológica de solicitação. 

Belém, 14 de maio de 2020. 

 

VANESSA OLIVEIRA 
Presidente da Comissão Técnica 

 
 

Izabela Belém  
Membro da Comissão 

 
 

Sandra Campos 
Membro da Comissão 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE – SESMA 

 

 

A Prefeitura de Belém, através da Secretaria Municipal de Saúde –SESMA, torna 

público o resultado preliminar do chamamento público nº 09/2020-SESMA para 

CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas para confecção e fornecimento de máscaras 

descartáveis para os profissionais da saúde do município de Belém. Após análise das 

documentações exigidas para inscrição e habilitação, conforme Edital, a Comissão 

Técnica informa os habilitados por ordem de classificação, a seguir: 

ORDEM NOME CNPJ Nº  SITUAÇÃO 

3º DIMATEX INSDUTRIA E 

COMERCIO DE 

CONFECÇÕES EIRELI 

07.562.743/0001-02 

 

HABILITADO 

 

Belém, 15 de maio de 2020 

Vanessa Oliveira  

Presidente da Comissão 

 

 

Izabela Belém 

Membro da Comissão 

 

 

Sandra Silva 

Membro da Comissão 
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Av. Governador José Malcher, nº 2821–São Brás, CEP 66090-100 

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

 

1 

 

 

PARECER Nº  921/2020 – NSAJ/SESMA/PMB 

 

PROTOCOLO Nº: 9923/2020 – GDOC Principal e 10.040/2020; 11858/2020 e 11261/2020-

GDOC anexos. 

INTERESSADO: RT MATERIAL TÉCNICO/SESMA/PMB. 

ASSUNTO: ANÁLISE SOBRE A POSSIBILIDADE DE CREDENCIAMENTO DE 

EMPRESAS PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA FORNECIMENTO AOS 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELÉM. 

 

Sr. Secretário Municipal de Saúde, 

 

Versa o presente processo visando à análise do procedimento de credenciamento das 

empresas BMG DE OLIVEIRA EIRELI, GM SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 

EIRELI e DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO EIRELI. 

 Verifica-se que as referidas empresas responderam por e-mail a Chamada Pública nº 

09/2020-SESMA, cujo objeto é o credenciamento de Cooperativas, Microempresa Individual –

MEIs, Microempresas –ME, Empresa de Pequeno Porte-EPP e Indústria Têxtil, para confecção de 

máscaras descartáveis para fornecimento dos profissionais de saúde que atuam contra o 

coronavírus nas unidades de saúde do município de Belém. 

Trata-se de processos que foram anexados ao processo Principal nº 9923/2020/SESMA 

(GDOC), os processos GDOC nº 10.858/2020, 11.040/2020 e 11261/2020, referentes a processo 

individuais e análises individuais de cada empresa solicitante, como verifica-se nos documentos 

constas nos referidos processos. A Comissão técnica designada se manifestou favorável ao 

credenciamento e imediata contratação nos quantitativos incialmente indicados para as empresas 

solicitantes. 

O Processo inicia com o memorando nº 472/2020-RT DE MATERIAL 

TÉCNICO/NUSP, solicitando autorização para abertura de processo de credenciamento, foi 

juntada o Termo de Referência, aprovação e autorização do Gestor Municipal de Saúde, dotação 

orçamentária, Edital de Chamada Pública nº 09/2020-SESMA, Publicação no DOM, DOU, jornal 

de Grande Circulação e no site da PMB. 

Consta nos autos que a comissão técnica, após o lapso tempo e duas desistências de 

propostas (doc. anexos), solicita a alteração do edital para que possa deixar mais atrativo e amplo 
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Av. Governador José Malcher, nº 2821–São Brás, CEP 66090-100 

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

 

2 

 

 

a possível contratação entre as empresas. Juntou nos autos Três pesquisas de Editais com objeto 

semelhante ao do presente processo.  

Houve a alteração do Edital, o qual foi analisado por este NSAJ, conforme o Parecer nº 

795/2020-NSAJ/SESMA, publicado no site da Prefeitura, não constando nos autos a Publicação 

nos mesmos meios de divulgação utilizados inicialmente.  

Consta ainda nos autos a Habilitação das empresas realizadas pela Comissão Técnica, 

para divulgação preliminar, conforme disposto no edital.  

Cumpre destacar que nos autos 10858/2020; 11040/2020 e 11261//2020 já constam os 

pareceres deste NSAJ sobre a possibilidade de contratação com as empresas. 

 Feitas as considerações fáticas necessárias, vieram os presentes autos, para análise e 

manifestação por parte deste Núcleo Jurídico. 

 Esta é a síntese dos fatos que vinculam a consulta. 

 

DA ANÁLISE DA INEXIGILIDADE DO PROCESSO: 

De início, convém destacar que compete a esta Consultoria Jurídica, nos termos do 

art. 38 da Lei nº 8.666/93 presta consultoria sob o prisma estritamente jurídico, analisando 

especificamente os autos e a legalidade dos seus respectivos atos não lhe cabendo adentrar 

em aspectos relativos a conveniência e oportunidade da prática dos atos administrativos, 

que estão reservados a esfera discricionária do Administrador público legalmente 

competente, tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, 

administrativa e/ou financeira. 

Inicialmente, para regularização e uniformização de entendimento por este Núcleo 

Jurídico, chamo os processos 9923/2020, 10858/2020, 11040/2020 e 11261/2020 à ordem, em 

cumprimento ao princípio da Autotutela, para os devidos fins que segue. 

Sabe-se que toda licitação, para ser concretizada, precisa seguir procedimentos internos 

e externos, de acordo com os ditames legais da Lei nº 8.666/93 e, conforme justificado no 

presente processo, na situação em que estamos enfrentando a COVID-19, deverá ser observado 

também as regras da lei 13.797/2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 
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 Estas exigências legais são em prol, entre outros, dos princípios da legalidade, da 

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

instrumento convocatório, do julgamento objetivo. 

Assim, partindo-se dos princípios constitucionais, no âmbito da Administração Pública, 

tem-se que o processo licitatório visa garantir a moralidade dos atos administrativos e dos 

procedimentos da própria Administração, valorizando igualmente a livre iniciativa pela igualdade 

no oferecimento da oportunidade à população de forma geral. 

No que tange à regularidade do processo licitatório em questão, há necessidade de se 

verificar pontualmente todos os atos administrativos praticados, levando-se em conta o tipo de 

procedimento adotado, no caso, a Chamada Pública nº 09/2020-SESMA para credenciamento de 

empresas interessadas em confecção e fornecimento de máscaras descartáveis.  

 O referido Credenciamento utilizado como ferramenta para contratação dos serviços de 

confecção, é o meio do qual a Administração Pública Municipal convoca todos os interessados a 

fornecer máscaras descartáveis, para que, preenchendo os requisitos necessários, credenciem-se 

junto à SESMA para executar o objeto quando convocados. 

 Nesse sistema, pressupõe vários interessados sem que seja possível determinar o número 

exato de prestadores suficientes para a adequada prestação do serviço e adequado atendimento 

do interesse público, sendo que no presente Edital está limitado a 30 habilitações, com previsão 

de cadastro reserva. Assim, enquadrando-se nos requisitos habilitatórios constantes no edital, 

será necessário a contratação de todos os interessados e habilitados, não sendo possível 

estabelecer competição entre os interessados. 

Dito isso, diante da inviabilidade de competição entre os interessados, inexiste a 

possibilidade promover processo de licitação pública. Portanto, confirmado que a demanda será 

melhor atendida pela contratação do maior número de interessados possível, será legítima a 

instauração do credenciamento, como se verifica no caso em análise. 

Constata-se que o edital de chamamento publicado, define o objeto a ser executado, os 

requisitos de habilitação e especificações técnicas indispensáveis a serem analisados, fixa o 

preço e estabelece os critérios para convocação dos credenciados, que será por ordem de 

credenciamento. Além do mais, ampliou as possibilidades de interessados e garante a igualdade 

de condições entre os interessados. Portanto, verifica-se que entre os credenciados está garantida 

a igualdade de oportunidade e impessoalidade para contratar.  
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 Desse modo, inexistindo a viabilidade de competição, este procedimento tem caráter de 

inexigibilidade estabelecidos no artigo 25 do Lei nº 8.666/93 estão todos contidos no presente 

processo. Senão vejamos a citação do presente artigo 

“Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 

em especial” 

Observa-se que, conforme destacado acima, o procedimento da chamada pública é uma 

hipótese de inexigibilidade de licitação, tendo em vista que não há a viabilidade de competição 

para confecção e fornecimento de mascaras descartáveis, através de prévio credenciamento entre 

as empresas interessadas, não havendo competição para se escolher a melhor proposta com 

melhor preço, pois o preço a ser pago por unidade de mascará entregue será de R$ 1,70 ( um 

real e setenta) já está estabelecido no Edital, significando dizer que nenhum prestador será 

contratado com o preço diferente do estabelecido naquela tabela. 

Neste ponto, o procedimento realizado pela Comissão cumpriu com a determinação 

legal. 

Veja que conforme demonstrado acima os autos do processo de protocolo nº 

9923/2020, 10.858/2020, 11040/2020 e 11261/2020 - GDOC, obedeceu aos artigos ora 

referenciados não merecendo qualquer censura quanto a tais procedimentos. Portanto, observou-

se que, iniciado o certame, o processo de inexigibilidade desenvolveu seu regular tramite, 

obedecendo plenamente às disposições editalícias. 

Sobre a análise da documentação de habilitação, não cabe a este Núcleo Setorial de 

Assessoria Jurídica analisar documentações de âmbito técnico dos participantes, uma vez que tal 

atribuição foi realizada pela COMISSÃO TÉCNICA, observando as determinações feitas no 

Edital, cumprindo o princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório e 

declarando apenas as empresas que cumpriram em seu inteiro teor os requisitos do edital. 

Frise-se que este NSAJ, portanto analisa tão somente a legalidade dos procedimentos 

realizados no certame licitatório e que in casu foram atendidos. Ademais os documentos 

obrigatórios, constantes em qualquer certame e contratação neste sentido, devem ser 

apresentados pelas empresas habilitadas e credenciadas quando ocorrer a contração, conforme 

disposto no artigo 27 a 31 da Lei 8.666/93.  

Dessa forma, considerando os documentos constantes em todos os autos referidos 

anteriormente, em tudo observadas as disposições legais e editalícias o presente processo de 
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credenciamento através de inexigibilidade poderá ser homologado e, posteriormente contratado 

as empresas habilitadas e credenciadas conforme as Manifestações da Comissão Técnica, 

constituída através da Portaria nº 366/2020-GASB/SESMA, com a confirmação de todos os 

atos praticados, pela autoridade superior, através do exercício do seu juízo de legalidade e 

conveniência,  consoante previsto no art. 3º do Decreto nº 75004/2013, ressaltando sempre, a 

possibilidade haver novas propostas a serem analisadas, bem como a inserção de novos 

prestadores habilitados e credenciados até o último dia de vigência do edital, o mesmo que ainda 

se encontra em aberto. 

 

DA MINUTA DO CONTRATO ANEXO DO EDITAL  

No que concerne a minuta do contrato anexo ao Edital, manifesta-se este Núcleo 

Jurídico que para a Administração Pública é conferido o poder-dever de garantir o interesse 

público, interesse este, indisponível e oponível ao particular, visando alcançar um bem maior, 

representado pelo interesse de toda a coletividade, atribuindo aos entes governamentais 

prerrogativas e privilégios na realização de contratos com a iniciativa privada e/ou empresa 

pública, como já discorremos no presente parecer. 

  As contratações a ser realizada pela SESMA, através do presente processo de 

Chamada Pública para credenciamento de empresas interessadas em fornecimento de máscaras 

para proteção ao profissionais de saúde que estão na linha de frente ao combate do coronavirus, 

deverão ser observados as regras da Lei nº 13.979/2020 e subsidiariamente pela Lei nº 

8.666/1993, que determinam a inclusão de cláusulas obrigatórias e dentre elas as exorbitantes 

nos contratos, de modo que possa alterar o pacto inicialmente avençado.  

 Ao se analisar a minuta do contrato anexo ao Edital, faz-se imperioso observar, 

inicialmente, os parâmetros estabelecidos no artigo 55 e incisos da Lei 8.666/93 que institui as 

cláusulas necessárias a todo contrato administrativo, senão vejamos: 

“Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 

I - o objeto e seus elementos característicos;  

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;  

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 

periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária 

entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;  
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IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de 

observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;  

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação 

funcional programática e da categoria econômica;  

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução; 

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os 

valores das multas; 

VIII - os casos de rescisão;  

IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 desta Lei; 

X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, 

quando for o caso; 

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a 

inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor; 

XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos 

omissos; 

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, 

em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

 Assim, constatou-se que a minuta do contrato, apresentam cláusulas de 

qualificação das partes, objeto, dotação orçamentária, forma de execução, obrigações da 

Contratante e da Contratada, todas de acordo com o exigido pela lei 8666/93 de direito público. 

Devendo ser incluído a previsão da obrigatoriedade de publicação do extrato do contrato 

nos Diários Oficiais.    

Convém destacar que as condições de habilitação, vigência e alteração contratual, para 

contratações realizadas com base na Lei nº 13.979/2020, possuem um regime jurídico peculiar, 

com a bem-vinda relativização dessas exigências burocráticas.  

Portanto, quanto à vigência dos contratos deverá ser estabelecido entre as partes o prazo 

de até 06 (seis) meses, nos termos do artigo 4º -H, não havendo previsão de acréscimo contratual 

(artigo 4º-I), o que pressupõe da entrega total do bem, ocorrerá a finalização/solução do contrato, 

cumprido todos os requisitos contratuais. 

Constatou-se ainda a existência das cláusulas que garantem as prerrogativas inerentes a 

celebração dos contratos administrativos, notadamente a rescisão unilateral, fiscalização por 

parte da Administração. Em caso de eventual inexecução, deverá ser regulado pela regra geral da 

Lei 8.666/93, pois não há previsão especifica de penalidades no contrato.    

 Dessa forma, após análise dos contratos estes atendem as exigências mínimas 

dispostas no art. 55 da lei nº 8.666/1993 e da Lei 13.979/2020, que determinam quais cláusulas 
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são necessárias em todo contrato, de modo que as cláusulas não merecem censura, estando o 

documento contratual em condição de ser assinado, expressando o início de sua vigência, no 

caso a data da sua assinatura. 

 Vale ressaltar, que depois de firmados os contratos pelas partes e por 02 (duas) 

testemunhas, é indispensável que o mesmo seja publicado resumidamente no DOM, para que 

tenham eficácia, nos justos termos do art. 61, parágrafo único da lei nº 8.666/1993 e junto ao 

TCM, conforme a Instrução Normativa nº 04/2003/TCM/PA. 

CONCLUSÃO 

Por todo o exposto, este NSAJ manifesta-se pela possibilidade de homologação e 

contratação das empresas presentes nas Manifestações da Comissão Técnica, declaradas 

habilitadas para credenciamento neste processo de Chamada Pública 09/2020-SESMA, 

pela autoridade competente, uma vez que restaram cumpridos as determinações estabelecidas 

na Lei 8.666/93, desde que a Comissão Permanente verifique que as empresas credenciadas irão 

manter as mesmas condições de sua proposta, devendo-se ressaltar ainda que a homologação não 

induz necessariamente na obrigatoriedade de contratação que se dará de acordo com a 

conveniência e oportunidade da Administração. 

Pela reconsideração dos Pareceres nº 825/2020, 839/2020 e 909/2020/NSAJ, nos termos 

do presente parecer.   

Pela APROVAÇÃO da minuta do contrato (anexo) constante no Edital de Chamada 

Pública nº 09/2020/SESMA.  

Sugere-se ainda que a Administração solicite antes da contratação a comprovação de 

regularidade jurídica, fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e trabalhista das Empresas 

Credenciadas. 

Ressaltando o caráter meramente opinativo deste parecer, cabendo a este Secretário 

Municipal de Saúde a decisão final. 

Belém, 17 de maio de 2020. 

CYDIA EMY RIBEIRO 

Diretora do Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos– NSAJ/SESMA/PMB 
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PARECER Nº 1240/2020 – NCI/SESMA 

INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO - DERE 

FINALIDADE: Manifestação quanto ao procedimento realizado do chamamento publico nº 09/2020-

SESMA.  

DOS FATOS: 

Chegou a este Núcleo de Controle Interno para analise e manifestação, o Processo nº 9923/2020 

– GDOC, encaminhado pelo Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos - NSAJ, para análise quanto a 

possibilidade de Homologação do procedimento referente ao Chamamento Publica nº 09/2020-

SESMA. 

DA LEGISLAÇÃO: 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. 

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). 

Resolução nº 11.410/TCM, de 25 de fevereiro de 2014. 

RESOLUÇÃO Nº. 11.535/TCM-PA, de 01 de julho de 2014. 

PORTARIA Nº 3.410, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013. 

PORTARIA Nº 1.034, DE 5 DE MAIO DE 2010. 

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 

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, visando a orientação do 

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

entendemos conveniente destacar quanto a realização da Chamada Pública nº 09/2020 – SESMA 
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DA FUNDAMENTAÇÃO: 

A análise em tela, quanto a realização da Chamada Pública nº 09/2020-SESMA, ficará 

estritamente dentro dos parâmetros fixados pela Constituição Federal de 1988, Lei nº 8.666/93 c/c Art. 

4º da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e demais aplicadas ao assunto, motivo pelo qual, como 

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

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DE 1988. 

 (...) 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: 

(...) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante 

processo de licitação pública que assegure igualdade de condições 

a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 

proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências 

de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações.”. (grifos nosso) 

(...) 

“Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa 

privada. 

§ 1º As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes 

deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 

preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.” 
(grifos nosso) 

 

LEI Nº 8.666/93 

 (...) 

“Art. 2
o
  As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 

alienações, concessões, permissões e locações da Administração 

Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente 

precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta 

Lei. (grifos nosso) 

Parágrafo único.  Para os fins desta Lei, considera-se contrato 

todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração 

Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a 

formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja 

qual for a denominação utilizada.” 

(...) 
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“Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 

competição, em especial:” 

 

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. 

(...) 

Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 

órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 

Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).” 

(...) 

“§ 2º A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de 

Saúde (SUS), em caráter complementar.” (grifos nosso) 

(...) 

Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para 

garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada 

área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos 

serviços ofertados pela iniciativa privada. 

Parágrafo único. A participação complementar dos serviços 

privados será formalizada mediante contrato ou convênio, 

observadas, a respeito, as normas de direito público. 

Art. 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e 

as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

Art. 26. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os 

parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela 

direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), aprovados no 

Conselho Nacional de Saúde. 

§ 1° Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de 

pagamento da remuneração aludida neste artigo, a direção 

nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) deverá fundamentar 

seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a 

efetiva qualidade de execução dos serviços contratados. 

§ 2° Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e 

administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de 

Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do 

contrato. 

§ 3° (Vetado). 

§ 4° Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades 

ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou 

função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

DA ANÁLISE: 

O presente processo refere-se ao Procedimento de Chamamento Público nº 

001/2019/CPCP/SESMA, cujo objeto refere-se ao CREDENCIAMENTO DE COOPERATIVAS, 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e MICROEMPRESAS – ME, RESIDENTES 
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NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, PARA 

ATENDER O FORNECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATUAM 

NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONTRA A INFECÇÃO HUMANA 

PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), situação reconhecida pela Lei Federal nº 13.979/2020; 

Portaria MS nº 188/2020 e pelo Decreto Municipal nº 95.955- PMB, de 18 de Março de 2020.  

Diante da análise dos documentos anexados 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. Um dos fundamentos básicos da licitação 

é a competição, logo realiza-se a licitação para se obter a proposta mais vantajosa para a 

Administração. 

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. Afinal, na medida em que inexistam 

competidores, submeter a oportunidade de contratação a um torneio — que pressupõe a existência de 

pluralidade de contendores — seria totalmente inútil. De nada adiantaria a Administração arcar com o 

custo do processo administrativo, movimentar um enorme aparelhamento da máquina estatal, 

despender tempo, adiando a solução para a necessidade de interesse público surgida, se, no dia, hora e 

local designado para a disputa, somente aquele (porquanto exclusivo, único existente) se apresentaria 

munido de proposta e documentos de habilitação. 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 – A matéria que versa os autos é sobre o credenciamento de cooperativas, 

microempreendedores individuais – MEIS e microempresas – ME, para confecção de máscaras 

descartáveis, para atender o fornecimento dos profissionais da área da saúde que atuam nas unidades de 
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saúde do município de Belém contra a infecção humana pelo novo coronavirus (COVID19), situação 

reconhecida pela Lei Federal nº 13.979/2020; Portaria MS nº 188/2020 e pelo Decreto Municipal nº 

95.955- PMB, de 18 de Março de 2020. Trata-se de processo administrativo pelo qual a administração 

convocou interessados para, segundo condições uniformes, previamente fixadas e divulgadas em seu 

instrumento convocatório, credenciam-se como prestadores de serviços, mediante tratamento 

isonômico, valor de pagamento pré-estabelecido através do edital do chamamento publico. 

4 – A figura do Credenciamento é um mecanismo para se efetivar uma contratação por 

inexigibilidade. Portanto, tem sua base legal justamente o caput, do art. 25, da Lei nº 8.666/93. 

5 – Vale destacar que a chamada pública não se vislumbra a escolha da proposta mais vantajosa 

e ou do proponente mais qualificado, nem tampouco se trata de competição, mas sim de meio 

necessário para habilitação dos interessados, obviamente com a qualificação e idoneidade exigida em 

lei, para fins de cumprimento do objeto em concordância com as diretrizes do instrumento 

convocatório. 

6 – O TCU tem o entendimento de que o instituto do credenciamento se dá por inexigibilidade 

de licitação, fundamentado pelo at. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, contudo, somente na hipótese em que 

se configure a inviabilidade de competição o que pode-se observar no caso concreto. Em resumo, para 

a contratação de serviços de saúde, nas situações de ausência de competição, onde o credenciamento é 

adequado, não precisa a Administração Pública realizar licitação, pois nesses casos todos os 

interessados aptos serão aproveitados. 

7 – O instituto do credenciamento, pode ser utilizado, de forma complementar, para suprir 

eventual demanda reprimida de serviço de saúde. Há que se deva considerar, que o instituto deve 

atender aos diversos princípios da administração pública, especialmente no que tange à legalidade, 

impessoalidade, igualdade, publicidade e probidade administrativa. 

8 – Analisando os autos, observa-se que a Comissão deu início a fase externa do Chamamento 

Público, na data de 17 de abril de 2020, quando realizou a publicação do aviso no Diário Oficial do 

Município de Belém, disponibilizando o edital convocando os interessados a apresentarem suas 

propostas para o posterior credenciamento. 

9 – Na data de 30 de abril de 2020, o Secretário Municipal de Saúde de Belém, em observância 

as recomendações exaradas por este Núcleo de Controle Interno e pela manifestação técnica, autorizou 

a republicação do edital da Chamada Pública. 

10 – Podemos observar que o edital da chamada publica em questão seguiu todas as cautelas 

recomendadas pela Lei nº 8.666/93, senão vejamos: Definição do objeto de forma clara e sucinta, sem 

particularidades exageradas; das condições gerais de participação; da documentação exigida para 

inscrição e habilitação; do deferimento da inscrição, da declaração de habilitação/inabilitação e da 

possibilidade de saneamento de falhas tidas como sanáveis; dos resultados da habilitação e dos 

recursos; 6. dos recursos orçamentários; do contrato de prestação de serviços; e das disposições finais. 
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11 – Após a republicação do Edital, nos dias 04, 07 e 11 de maio, as empresas B M G DE 

OLIVEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 33.505.139/0001-46 , G M SERVIÇOS C OMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob  o nº 15.564.580/0001-17 e DIMATEX 

INSDUTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 

07.562.743/0001-02, encaminharam emails a esta secretaria contendo documentos de habilitação e a 

proposta técnica, respectivamente. 

12 – Nas datas de 06, 08 e 14 de maio de 2020, foram emitidos Relatórios pela Comissão 

Técnica. Os relatórios são conclusivos que em documentos apresentados pelas empresas, foi verificado 

que as mesmas se enquadraram nos requisitos do edital, desse modo a comissão se manifesta de forma 

favorável ao credenciamento das empresas, na ordem de credenciamento: 1 - B M G DE OLIVEIRA 

EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 33.505.139/0001-46; 2 - G M SERVIÇOS C OMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob  o nº 15.564.580/0001-17; e 3 - DIMATEX 

INSDUTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 

07.562.743/0001-02. 

13 – Sendo assim, após analise criterioso e completo dos documentos anexados nos autos, 

verifica-se que todos os ditames legais exigidos foram cumpridos, compreendendo que o 

CHAMEMENTO PUBLCO Nº 09/2020-SESMA, esta de acordo com a legislação vigente. 

14 – Considerando que são elementos necessários ao processo de inexigibilidade de licitação, 

conforme dispõe no art. 26, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, a justificativa da escolha do 

fornecedor e justificativa do preço, observa-se foram atendidos considerando que trata-se do 

credenciamento de interessados e portanto, não se vislumbra a escolha da proposta mais vantajosa e ou 

do proponente mais qualificado, nem tampouco se trata de competição, mas sim de meio necessário 

para habilitação dos interessados, obviamente com a qualificação e idoneidade exigida em lei, para fins 

de cumprimento do objeto em concordância com as diretrizes do instrumento convocatório. 

15 – Diante daquele fato, temos a destacar que independentemente do procedimento que 

antecede a contratação, cabe a administração demonstrar a conformidade do preço ajustado com o valor 

praticado no mercado. Portanto, há necessidade de aferir o valor praticado em contratações similares. 

Conforme visto trata-se de uma condição indispensável para assegurar a adequação e a vantajosidade 

da contratação. Logo, o fato de a contratação ser efetivada através de procedimento de inexigibilidade 

de licitação não constitui razão para o não cumprimento desse dever. Devemos salientar que por se 

tratar de inexigibilidade, essa adequação do preço praticado assume obrigatoriedade mais complexa 

pois se esta diante de uma ausência de competição, logo não há a possibilidade de redução de preços 

pela disputa entre interessados. No caso concreto, a justificativa de preços requer a demonstração de 

sua adequação levando-se em conta os valores praticados pelo futuro contratado em outros contratos 

por ele mantidos. Desse modo, demonstra-se que a condição de exclusividade não servirá para distorcer 

o preço praticado, isto é, significa dizer que o valor celebrado pela administração contratante é 

equivalente ao praticado pelo contratado em ajustes firmados com outros contratantes. Nesse sentido 

temos a observar a Orientação Normativa nº 17 da AGU: “a razoabilidade do valor das contratações 

decorrentes de inexigibilidade de licitação poderá ser aferida por meio da comparação da proposta apresentada com os 

preços praticados pela futura contratada junto a outros entes públicos e/ou privados, ou outros meios igualmente idôneos”. 
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(alterada pela Portaria AGU nº 572/2011, publicada no DOU I 14.12.2011). No caso concreto podemos observar 

nos valores contemplados nos editais juntados nos autos. 

16 – Dando continuidade a análise processual, consta o Parecer Jurídico nº 921/2020 – 

NSAJ/SESMA/PMB, o qual sugere pela Inexigibilidade de Licitação com fundamento no art. 25, da 

Lei nº 8.666/93, uma vez atendida todas as exigências legais. 

17 – Ressaltamos que foi localizado nos autos manifestação do Fundo Municipal de Saúde 

sobre a disponibilidade de dotação orçamentária necessária para cobrir a despesa para a contratação. 

18 - Por fim, ressaltamos que o processo de Inexigibilidade 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. 

19 – Diante do exposto, este núcleo de Controle Interno tem a concluir que: 

CONCLUSÃO: 

No transcorrer dos trabalhos de análise do Processo em referência, conclui-se, sinteticamente, 

que o processo administrativo de CHAMAMENTO PUBLICO Nº 09/2020 - SESMA, ENCONTRA 

AMPARO LEGAL. 

Para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos 

do §1º, do art. 11, da Resolução nº 11.410/TCM, de 25 de fevereiro de 2014, face à correta aplicação 

dos ditames da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 4.320/64, da Lei n° 8.429/99 e da Lei Complementar nº 

101/2000, considerando que fora analisado integralmente o referido processo, pelo que declaramos que 

o processo encontra-se EM CONFORMIDADE, revestido de todas as formalidades legais, na fase 

interna e externa, portanto encontra-se apto a ser Homologado, logo, uma vez que o presente processo 

encontra-se respaldado legalmente, não tendo nenhum óbice que possa ensejar em sua nulidade, nos 

manifestamos: 

MANIFESTA-SE: 

a) Pelo DEFERIMENTO da solicitação do requerente, pelo credenciamento dos interessados para 

confecção de máscaras descartáveis, para atender o fornecimento dos profissionais da área da saúde 

que atuam nas unidades de saúde do município de Belém contra a infecção humana pelo novo 

coronavirus (COVID19), situação reconhecida pela Lei Federal nº 13.979/2020, Portaria MS nº 
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188/2020 e pelo Decreto Municipal nº 95.955- PMB, de 18 de março de 2020, através de 

inexigibilidade de licitação com fundamento no art. 25, I, da lei nº 8.666/93. 

b) Pela possibilidade de homologação do resultado do Chamamento Publico nº 09/2020-SESMA, 

para o credenciamento das empresas B M G DE OLIVEIRA EIRELI, G M SERVIÇOS C OMERCIO 

E REPRESENTAÇÃO EIRELI e DIMATEX INSDUTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES 

EIRELI, as quais estão aptas a celebrarem contrato com esta Secretaria para a prestação de serviços. 

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

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

d) Pela imediata disponibilidade em sítio oficial específico na rede mundial de computadores 

(internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, 

de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do 

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

É o nosso parecer salvo melhor entendimento. À elevada apreciação Superior. 

Belém/PA, 18 de maio de 2019. 

             

ÉDER DE JESUS FERREIRA CARDOSO 

Coordenador Núcleo de Controle Interno – NCI/SESMA 
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Para: Contratos 

GDOC: 9923 - SESMA 

Assunto: MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O FORNECIMENTO DOS 

PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE BELÉM CONTRA A INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS 

(COVID19) 

Informo: Dotação orçamentária e Quota 

 

Elemento de despesa: 33.90.39 

 

Funcional programática: 2.09.22.10.122.0001. 

Atividade: 2176 

Fonte: 1214010500 

Sub ação: 001 

Tarefa: 003 

 

Após retonar ao FMS 
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MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº 267/2020 

PROCESSO Nº 9923/2020. 

 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA E O 

CONTRATADO ABAIXO ESPECIFICADO, PARA O FIM QUE NELE 

SE DECLARA. 

 

 
O MUNICÍPIO DE BELÉM, representado pelo(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 

SESMA, com sede na Avenida Governador José Malcher, n° 2821, Bairro: São Bráz, CEP: 

66.090-100 Belém/PA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.917.818/0001-12, nesta cidade, 

doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu secretario, 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       e a empresa G. M. SERVIÇOS 

COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP, CNPJ 15.564.580/0001-17, denominada 

CONTRATADA, sediada à Rod. Mário Covas, n° 119, Bairro: Coqueiro, Ananindeua/PA, Cep: 

67.113-330 neste ato representada pela Srª GENY MISSORA YAMADA, brasileiro(a), inscrito no 

CPF sob o nº 634.052.372-20, residente e domiciliado no Conjunto: Green Garden, 68, Rod. 

Mário Covas, n° 1426, Coqueiro, Ananindeua/PA, Cep: 67013185 ,têm entre si justa e acordada 

a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO 

1.1. O presente contrato tem como fundamento na Lei Federal nº 13.979/2020,  bem como no 

artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, em outras leis especiais necessárias 

ao cumprimento de seu objeto. 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à atividade de confecção de máscaras por cooperativas ou 

microempreendedores individuais, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no 

Edital de Chamamento Público. 

 

ITEM 

Especificação Clara e Detalhada do 
Material Técnico ofertado, e ainda 

informação de: Marca, Fabricante, País 
de Procedência, nº Registro e 

Garantia/Validade. 

UNID. QUANT. 
VALOR  

UNITÁRIO  
 

VALOR  
TOTAL  
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1 

Máscara descartável de Tecido de 
Não Tecido, ((TNT), de gramatura 40, 
com elástico roliço, para uso odonto- 
médico- hospitalar, de acordo com a - 
ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de 
não tecido de uso odonto-médico-
hospitalar - Máscaras ABNT NBR 
14873:2002. Cor: 
Branco 

Unida
de 

150.000 R$ 1,70 R$ 255.000,00 

 
VALOR TOTAL DO CONTRATO  
 

 
R$ 255.000,00 

VALOR TOTAL, POR EXTENSO, DO CONTRATO: Duzentos e cinquenta e cinco mil reais 

 
 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

3.1. O contratado será responsável pelo fornecimento de todo material necessário a confecção 

das máscaras acima descritas (tecidos fio e elásticos) 

3.2. A entrega dos produtos dar-se-á sob a forma parcelada conforme a capacidade solicitada 

pelo contratante, conforme termo de referência. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR 

4.1. O valor contratual é de R$ 255.000,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil reais) 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequentes ao fornecimento, 

mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor 

competente, após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo  

5.2. pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por meio de ordem bancária junto à 

agência bancária indicada na declaração fornecida pelo licitante, contados do recebimento 

definitivo dos medicamentos e mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente 

exigíveis e devidamente atestados pelo servidor/Comissão de Recebimento.  

5.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não 

estiver de acordo com as especificações deste instrumento. 

5.3.1. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à  manutenção  das  condições de 

habilitação. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

6.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes da seguinte dotação: 
 
Funcional Programática: 2.09.22.10.122.0001  
Atividade: 2176  
Fonte: 1214010500  
Elemento de despesa: 33.90.30 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

7.1. O contrato terá prazo de vigência e de execução de 2 (dois) meses, contados a partir da sua 

assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 

8.666/93. 
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CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

8.1. Quanto à entrega: 

8.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue à CONTRATANTE por meio de coleta a ser 

agendada após o prazo de entrega. 

8.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados 

até 01 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela CONTRATANTE, 

não serão considerados como inadimplemento contratual. 

8.1.3. Fica designado(a) o(a) Sr(a). SHEILA MARA TEIXEIRA CONTENTE portador(a) da 

matrícula de nº 0166480-010, servidor da SESMA, para o recebimento dos bens adquiridos. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento. 

9.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para 

efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato da CONTRATANTE proceder à 

fiscalização ou acompanhar a execução contratual. 

9.3. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre 

a execução deste contrato, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, 

impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel 

cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, 

aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual. 

9.4. Substituir ou reparar os itens que comprovadamente apresentem condições de defeito ou 

em desconformidade com as especificações deste instrumento, no prazo  fixado pela 

CONTRATANTE, contado da sua notificação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da assinatura do presente 

contrato e da entrega dos insumos, que substituirão ordem de serviço. 

10.2. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto 

contratual e em desacordo com o este instrumento. 

10.3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições e preços 
pactuados neste contrato. 

10.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as 

especificações deste instrumento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

11.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sr(a) SHEILA MARA 
TEIXEIRA CONTENTE, portador(a) da matrícula de nº 0166480-010, da SESMA, especialmente 
designado para este fim pela CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

12.1. A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos motivos 

constantes no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993 será causa para sua rescisão, na forma do 

art. 79, com as consequências previstas no art. 80, do mesmo diploma legal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1. Fica eleito o foro do Município de Belém/PA, para dirimir quaisquer questões decorrentes 

da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa. 
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E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado pela 

Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos 

representantes das partes e pelas testemunhas abaixo. 

 

 
Belém  / /2020. 

 

 

SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 

Secretario Municipal de Saúde  

CPF sob o nº 243.372.262-49 

 

 

 
G. M. SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP  

GENY MISSORA YAMADA  

CPF sob o nº 634.052.372-20 
 

 

Testemunhas: 
1.  
NOME: 

CPF:_________________________ 

2.  
NOME: 

CPF:_________________________ 
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MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº 273/2020 

PROCESSO Nº 9923/2020. 

 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA E O 

CONTRATADO ABAIXO ESPECIFICADO, PARA O FIM QUE NELE 

SE DECLARA. 

 

 
O MUNICÍPIO DE BELÉM, representado pelo(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 

SESMA, com sede na Avenida Governador José Malcher, n° 2821, Bairro: São Bráz, CEP: 

66.090-100 Belém/PA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.917.818/0001-12, nesta cidade, 

doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu secretario, 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       e a empresa DIMATEX 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ n° 07.562.743/0001-

02, com sede  na  Avenida Manoel Mendes, nº 649, Chácara 05, Bairro: Itaipu, Mundo Novo/MS, 

CEP: 79980-000, telefone: 67 – 3474-2489 e 43 – 99800-5971, e-mail: lucas@kriswill.com.br Sr. 

ODENIR JOÃO MARION, RG nº 3653958-5 SESP/PR, CPF nº 634.246.069-87 ,têm entre si 

justa e acordada a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e condições 

seguintes: 

 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO 

1.1. O presente contrato tem como fundamento na Lei Federal nº 13.979/2020,  bem como no 

artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, em outras leis especiais necessárias 

ao cumprimento de seu objeto. 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à atividade de confecção de máscaras por cooperativas ou 

microempreendedores individuais, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no 

Edital de Chamamento Público. 

 

ITEM 

Especificação Clara e Detalhada do 
Material Técnico ofertado, e ainda 

informação de: Marca, Fabricante, País 
de Procedência, nº Registro e 

Garantia/Validade. 

UNID. QUANT. 
VALOR  

UNITÁRIO  
 

VALOR  
TOTAL  
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1 

Máscara descartável de Tecido de 
Não Tecido, ((TNT), de gramatura 40, 
com elástico roliço, para uso odonto- 
médico- hospitalar, de acordo com a - 
ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de 
não tecido de uso odonto-médico-
hospitalar - Máscaras ABNT NBR 
14873:2002. Cor: 
Branco 

Unida
de 

150.000 R$ 1,70 R$ 255.000,00 

 
VALOR TOTAL DO CONTRATO  
 

 
R$ 255.000,00 

VALOR TOTAL, POR EXTENSO, DO CONTRATO: Duzentos e cinquenta e cinco mil reais 

 
 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

3.1. O contratado será responsável pelo fornecimento de todo material necessário a confecção 

das máscaras acima descritas (tecidos fio e elásticos) 

3.2. A entrega dos produtos dar-se-á sob a forma parcelada conforme a capacidade solicitada 

pelo contratante, conforme termo de referência. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR 

4.1. O valor contratual é de R$ 255.000,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil reais) 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequentes ao fornecimento, 

mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor 

competente, após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo  

5.2. pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por meio de ordem bancária junto à 

agência bancária indicada na declaração fornecida pelo licitante, contados do recebimento 

definitivo dos medicamentos e mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente 

exigíveis e devidamente atestados pelo servidor/Comissão de Recebimento.  

5.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não 

estiver de acordo com as especificações deste instrumento. 

5.3.1. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à  manutenção  das  condições de 

habilitação. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

6.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes da seguinte dotação: 
 
Funcional Programática: 2.09.22.10.122.0001  
Atividade: 2176  
Fonte: 1214010500  
Elemento de despesa: 33.90.30 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

7.1. O contrato terá prazo de vigência e de execução de 2 (dois) meses, contados a partir da sua 

assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 

8.666/93. 
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CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

8.1. Quanto à entrega: 

8.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue à CONTRATANTE por meio de coleta a ser 

agendada após o prazo de entrega. 

8.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados 

até 01 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela CONTRATANTE, 

não serão considerados como inadimplemento contratual. 

8.1.3. Fica designado(a) o(a) Sr(a). SHEILA MARA TEIXEIRA CONTENTE portador(a) da 

matrícula de nº 0166480-010, servidor da SESMA, para o recebimento dos bens adquiridos. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento. 

9.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para 

efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato da CONTRATANTE proceder à 

fiscalização ou acompanhar a execução contratual. 

9.3. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre 

a execução deste contrato, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, 

impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel 

cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, 

aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual. 

9.4. Substituir ou reparar os itens que comprovadamente apresentem condições de defeito ou 

em desconformidade com as especificações deste instrumento, no prazo  fixado pela 

CONTRATANTE, contado da sua notificação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da assinatura do presente 

contrato e da entrega dos insumos, que substituirão ordem de serviço. 

10.2. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto 

contratual e em desacordo com o este instrumento. 

10.3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições e preços 
pactuados neste contrato. 

10.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as 

especificações deste instrumento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

11.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sr(a) SHEILA MARA 
TEIXEIRA CONTENTE, portador(a) da matrícula de nº 0166480-010, da SESMA, especialmente 
designado para este fim pela CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

12.1. A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos motivos 

constantes no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993 será causa para sua rescisão, na forma do 

art. 79, com as consequências previstas no art. 80, do mesmo diploma legal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1. Fica eleito o foro do Município de Belém/PA, para dirimir quaisquer questões decorrentes 

da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa. 
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E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado pela 

Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos 

representantes das partes e pelas testemunhas abaixo. 

 

 
Belém  / /2020. 

 

 

SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 

Secretario Municipal de Saúde  

CPF sob o nº 243.372.262-49 

 

 

 
DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI 

ODENIR JOÃO MARION  

CPF sob o nº 634.246.069-87 
 

 

Testemunhas: 
1.  
NOME: 

CPF:_________________________ 

2.  
NOME: 

CPF:_________________________ 
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MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº 274/2020 

PROCESSO Nº 9923/2020. 

 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA E O 

CONTRATADO ABAIXO ESPECIFICADO, PARA O FIM QUE NELE 

SE DECLARA. 

 

 
O MUNICÍPIO DE BELÉM, representado pelo(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 

SESMA, com sede na Avenida Governador José Malcher, n° 2821, Bairro: São Bráz, CEP: 

66.090-100 Belém/PA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.917.818/0001-12, nesta cidade, 

doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu secretario, 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       e a empresa - B M G DE 

OLIVEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 33.505.139/0001-46, denominada CONTRATADA, 

sediada à Av. Rio Tapajós, n° 35, Coqueiro, Ananindeua, PA, Telefone: (91) 98441-0455/ 98106-

8034/ 3038-6859, vendas.seb@hotmail.com, Cep: 66.823-010, neste ato representada pelo Sr. 

BRENO MONTEIRO GUEDES, brasileiro(a), inscrito no CPF sob o nº 689.670.802-63, RG: 

3572248,têm entre si justa e acordada a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas 

e condições seguintes: 

 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO 

1.1. O presente contrato tem como fundamento na Lei Federal nº 13.979/2020, e, em outras leis 

especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à atividade de confecção de máscaras por cooperativas ou 

microempreendedores individuais, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no 

Edital de Chamamento Público. 

 

ITEM 

Especificação Clara e Detalhada do 
Material Técnico ofertado, e ainda 

informação de: Marca, Fabricante, País 
de Procedência, nº Registro e 

Garantia/Validade. 

UNID. QUANT. 
VALOR  

UNITÁRIO  
 

VALOR  
TOTAL  
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1 

Máscara descartável de Tecido de 
Não Tecido, ((TNT), de gramatura 40, 
com elástico roliço, para uso odonto- 
médico- hospitalar, de acordo com a - 
ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de 
não tecido de uso odonto-médico-
hospitalar - Máscaras ABNT NBR 
14873:2002. Cor: 
Branco 

Unida
de 

150.000 R$ 1,70 R$ 255.000,00 

 
VALOR TOTAL DO CONTRATO  
 

 
R$ 255.000,00 

VALOR TOTAL, POR EXTENSO, DO CONTRATO: Duzentos e cinquenta e cinco mil reais 

 
 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

3.1. O contratado será responsável pelo fornecimento de todo material necessário a confecção 

das máscaras acima descritas (tecidos fio e elásticos) 

3.2. A entrega dos produtos dar-se-á sob a forma parcelada conforme a capacidade solicitada 

pelo contratante, conforme termo de referência. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR 

4.1. O valor contratual é de R$ 255.000,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil reais) 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequentes ao fornecimento, 

mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor 

competente, após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo  

5.2. pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por meio de ordem bancária junto à 

agência bancária indicada na declaração fornecida pelo licitante, contados do recebimento 

definitivo dos medicamentos e mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente 

exigíveis e devidamente atestados pelo servidor/Comissão de Recebimento.  

5.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não 

estiver de acordo com as especificações deste instrumento. 

5.3.1. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à  manutenção  das  condições de 

habilitação. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

6.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes da seguinte dotação: 
 
Funcional Programática: 2.09.22.10.122.0001  
Atividade: 2176  
Fonte: 1214010500  
Elemento de despesa: 33.90.30 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

7.1. O contrato terá prazo de vigência e de execução de 2 (dois) meses, contados a partir da sua 

assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 

8.666/93. 
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CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

8.1. Quanto à entrega: 

8.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue à CONTRATANTE por meio de coleta a ser 

agendada após o prazo de entrega. 

8.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados 

até 01 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela CONTRATANTE, 

não serão considerados como inadimplemento contratual. 

8.1.3. Fica designado(a) o(a) Sr(a). SHEILA MARA TEIXEIRA CONTENTE portador(a) da 

matrícula de nº 0166480-010, servidor da SESMA, para o recebimento dos bens adquiridos. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento. 

9.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para 

efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato da CONTRATANTE proceder à 

fiscalização ou acompanhar a execução contratual. 

9.3. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre 

a execução deste contrato, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, 

impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel 

cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, 

aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual. 

9.4. Substituir ou reparar os itens que comprovadamente apresentem condições de defeito ou 

em desconformidade com as especificações deste instrumento, no prazo  fixado pela 

CONTRATANTE, contado da sua notificação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da assinatura do presente 

contrato e da entrega dos insumos, que substituirão ordem de serviço. 

10.2. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto 

contratual e em desacordo com o este instrumento. 

10.3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições e preços 
pactuados neste contrato. 

10.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as 

especificações deste instrumento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

11.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sr(a) SHEILA MARA 
TEIXEIRA CONTENTE, portador(a) da matrícula de nº 0166480-010, da SESMA, especialmente 
designado para este fim pela CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

12.1. A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos motivos 

constantes no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993 será causa para sua rescisão, na forma do 

art. 79, com as consequências previstas no art. 80, do mesmo diploma legal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1. Fica eleito o foro do Município de Belém/PA, para dirimir quaisquer questões decorrentes 

da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa. 
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E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado pela 

Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos 

representantes das partes e pelas testemunhas abaixo. 

 

 
Belém  / /2020. 

 

 

SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 

Secretario Municipal de Saúde  

CPF sob o nº 243.372.262-49 

 

 

 
B M G DE OLIVEIRA EIRELI  

BRENO MONTEIRO GUEDES  

CPF sob o nº 689.670.802-63 
 

 

Testemunhas: 
1.  
NOME: 

CPF:_________________________ 

2.  
NOME: 

CPF:_________________________ 
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Av. Governador José Malcher, 2821 (entre Av. Almirante Barroso e Av. José Bonifácio), bairro: São Brás 
CEP: 66.090-100 

 

 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Nº 006/2020- PROCESSO GDOC Nº 9923/2020 

 

 

 

 AUTORIZO e RATIFICO a necessidade de CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS, 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs, MICROEMPRESAS – ME, 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE e INDÚSTRIA TÊXTIL, PARA CONFECÇÃO DE 

MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O FORNECIMENTO DOS 

PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE BELÉM CONTRA A INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO 

CORONAVIRUS (COVID19)., junto às empresas G. M. SERVIÇOS COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP, CNPJ/MF nº 15.564.580/0001-17, no valor global de R$ 

255.000,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil reais), DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE CONFECÇÕES EIRELI , CNPJ/MF nº 07.562.743/0001-02 no valor global de R$ 

255.000,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil reais), B M G DE OLIVEIRA EIRELI , CNPJ/MF 

nº 33.505.139/0001-46 no valor global de R$ 255.000,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil reais) 

com amparo no parecer do Núcleo de Assessoria Jurídica e em obediência aos termos do art. 25, I 

da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

 

 

 

 

 Belém, 18 de maio de 2020. 

 

 

 

 

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 
Secretário Municipal de Saúde de Belém. 
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Av. Gov. José Malcher, 2821 - Nazaré, Belém - PA, 66090-100 

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

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO – NCI/SESMA/PMB 

PARECER Nº 1247/2020 – NCI/SESMA 

INTERESSADO: NÚCLEO DE CONTRATOS. 

FINALIDADE: Manifestação quanto à análise dos Termos das Minutas dos Contratos                                                            

nº 267, 273 e 274/2020/SESMA. 

DOS FATOS: 

Chegou a este Núcleo de Controle Interno, o Processo Administrativo nº 9923/2020 – 

SESMA, encaminhado pelo NÚCLEO DE CONTRATOS, solicitando análise das Minutas dos 

Instrumentos Contratuais nº 267, 273 e 274, a serem celebrados com as empresas G. M. 

SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP, CNPJ 15.564.580/0001-17, 

DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ n° 

07.562.743/0001- 02 e B M G DE OLIVEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 

33.505.139/0001-46, respectivamente.  

DA LEGISLAÇÃO: 

 

Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Lei nº 8.496, de 04 de janeiro de 2006. 

Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 (Normas gerais de Direito Financeiro). 

Lei n° 8.429, de 02 de junho de 1999 (Improbidade Administrativa). 

Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961, DE 6 DE MAIO DE 2020. 

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

DA PRELIMINAR: 

 

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

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

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

8.496, de 04 de janeiro de 2006 e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle 

Interno, referentes ao exercício de controle prévio e concomitante dos atos de gestão, cumpre-nos 

lembrar de que a consulta, sempre que possível, deverá vir instruída com parecer do Núcleo de 

Assessoria Jurídica da secretaria, o que foi anexado no caso concreto, a fim de dar subsídios à 

manifestação deste Núcleo de Controle. Visando a orientação do Administrador Público, 

mencionamos, a seguir, os pontos anotados no curso dos exames que entendemos conveniente 

destacar. 
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DA FUNDAMENTAÇÃO: 

A análise em tela, quanto aos termos das minutas dos Instrumentos Contratuais nº 267, 273 e 

274, a serem celebrados com as empresas G. M. SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 

EIRELI - EPP, CNPJ 15.564.580/0001-17, DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ n° 07.562.743/0001- 02 e B M G DE OLIVEIRA 

EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 33.505.139/0001-46, respectivamente, ficará estritamente dentro 

dos parâmetros fixados pela Lei nº 8.666/93, Lei Federal nº 13.979/2020 e demais aplicadas ao 

assunto, motivo pelo qual, como suporte legal do presente parecer, transcrevemos o seguinte 

fundamento Legal. 

Lei nº 8.666/93 

  (...) 

“Art. 54.  Os contratos administrativos de que trata esta Lei 

regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito 

público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da 

teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

§ 1
o
  Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as 

condições para sua execução, expressas em cláusulas que 

definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, 

em conformidade com os termos da licitação e da proposta a 

que se vinculam. 

§ 2
o
  Os contratos decorrentes de dispensa ou de 

inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do ato 

que os autorizou e da respectiva proposta. 

Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que 

estabeleçam: 

I - o objeto e seus elementos característicos; 

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-

base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios 

de atualização monetária entre a data do adimplemento das 

obrigações e a do efetivo pagamento; 

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, 

de entrega, de observação e de recebimento definitivo, 

conforme o caso; 

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da 

classificação funcional programática e da categoria 

econômica; 

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena 

execução, quando exigidas; 

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as 

penalidades cabíveis e os valores das multas; 

VIII - os casos de rescisão; 

IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso 

de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei; 

X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio 

para conversão, quando for o caso; 

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a 

dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante 

vencedor; 
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XII - a legislação aplicável à execução do contrato e 

especialmente aos casos omissos; 

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a 

execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961, DE 6 DE MAIO DE 2020 

Art. 1º Ficam autorizados à administração pública de todos os 

entes federativos, de todos os Poderes e órgãos 

constitucionalmente autônomos: 

I - a dispensa de licitação de que tratam os incisos I e II 

do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

até o limite de: 

a) para obras e serviços de engenharia até R$ 100.000,00 

(cem mil reais), desde que não se refiram a parcelas de uma 

mesma obra ou serviço, ou, ainda, para obras e serviços da 

mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas 

conjunta e concomitantemente; e 

b) para outros serviços e compras no valor de até R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienações, desde que 

não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou 

alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só 

vez; 

II - o pagamento antecipado nas licitações e nos contratos 

pela Administração, desde que: 

a) represente condição indispensável para obter o bem ou 

assegurar a prestação do serviço; ou 

b) propicie significativa economia de recursos. (grifos nossos) 

DA ANÁLISE: 

1 – As minutas dos contratos nº 267, 273 e 274/2020, a serem celebrados com as empresas 

G. M. SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP, CNPJ 15.564.580/0001-17, 

DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ n° 

07.562.743/0001- 02 e B M G DE OLIVEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 

33.505.139/0001-46, respectivamente, tem fundamento na lei Federal nº 8.666/93 e aos termos das 

propostas cadastradas no procedimento de Chamamento Público nº 09/2020. Vale destacar que as 

minutas dos instrumentos contratuais têm sua origem da Inexigibilidade de Licitação nº 006/2020 - 

SESMA, fundamentada no caput, do art. 25, da Lei nº 8.666/93. 

2 – Conforme análise nos autos observou-se que as minutas dos Contratos foram aprovadas 

pela Assessoria Jurídica da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA, conforme parecer 

NSAJ N° 921/2020, nos termos do Parágrafo Único do art. 38, da Lei Federal nº 8.666/93. 

3 – Diante da análise das minutas dos contratos, foi constatado que as cláusulas atendem as 

exigências do art. 55 da Lei nº 8.666/93, tais sejam: da fundamentação legal – cláusula primeira; do 
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objeto – cláusula segunda; do regime de execução – clausula terceira; do valor– cláusula quarta; do 

pagamento – cláusula quinta; dos recursos orçamentários – cláusula sexta; do prazo de vigência – 

cláusula sétima; da entrega e do recebimento – cláusula oitava; das obrigações da contratada – 

cláusula nona; das obrigações da contratante – cláusula décima; da fiscalização – cláusula décima 

primeira; da rescisão contratual – cláusula décima segunda; e do foro – cláusula décima terceira. 

4 – Foi constatada nos autos a indicação, pelo Fundo Municipal de Saúde, da existência de 

dotação orçamentária disponível para cobrir as despesas quanto à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à 

atividade de confecção de máscaras por cooperativas ou microempreendedores individuais. 

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

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

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

nos autos: 

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

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

racionalização, controle orçamentário e financeiro das despesas classificadas no 

Grupo de Despesa “Outras Despesas Correntes”: 

(...) 

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

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

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

6 – Por fim, ressaltamos que a Lei Federal nº 13.979/2020 exige a publicidade dos contratos 

realizados com base na emergência ocasionada pela pandemia do coronavírus, logo, em observância 

ao §2º do art. 4º devem todas as contratações ou aquisições realizadas deverão imediatamente 

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

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

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

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

7 – Diante da análise dos documentos acostados nos autos, este Núcleo de Controle Interno 

tem a concluir: 

CONCLUSÃO: 

No transcorrer dos trabalhos de análise do Processo em referência, conclui-se, 

sinteticamente, que as Minutas dos Contratos nº 267, 273 e 274, a serem celebrados com as 

empresas G. M. SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP, DIMATEX 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, e B M G DE OLIVEIRA EIRELI, 

respectivamente, ENCONTRAM AMPARO LEGAL. 
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Para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Para, nos 

termos do §1º, do art. 11, da Resolução nº 11.410/TCM, de 25 de fevereiro de 2014, face à correta 

aplicação dos ditames da Lei nº 8.666/93, considerando que fora analisado integralmente o referido 

processo, pelo que declaramos que o processo encontra-se EM CONFORMIDADE, revestido de 

todas as formalidades legais, na fase interna, de habilitação, julgamento e publicidade, portanto o 

Contrato nº 267, 273 e 274, encontram-se aptos a serem celebrados e a gerarem despesas para a 

municipalidade, com a RESSALVA apresentada na manifestação: 

MANIFESTA-SE: 

a) Pela apresentação das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista atualizadas das 

empresas a serem contratadas. 

b) Após, atendido o item anterior, nos manifestamos pela celebração dos Contratos nº 267, 273 

e 274, a serem celebrados com as empresas G. M. SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 

EIRELI - EPP, CNPJ 15.564.580/0001-17, DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ n° 07.562.743/0001- 02 e B M G DE OLIVEIRA 

EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 33.505.139/0001-46, respectivamente; 

c) Pela publicação dos Extratos dos Contratos no Diário Oficial do Município, para que tenha 

eficácia, nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93. 

d) Pela imediata disponibilidade em sítio oficial específico na rede mundial de computadores 

(internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 

12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita 

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

É o nosso parecer salvo melhor entendimento. À elevada apreciação Superior. 

Belém/PA, 18 de maio de 2020.  

ÉDER DE JESUS FERREIRA CARDOSO 

Coordenador do Núcleo de Controle Interno – NCI/SESMA 
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DESPACHO 

 
Acolho o parecer jurídico nº. 921/2020-NSAJ/SESMA e considerando a 

manifestação do Núcleo de Controle Interno nº. 1240/2020,HOMOLOGO o resultado do 
Chamamento Publico nº. 09/2020-SESMA, para o CREDENCIAMENTO das empresas B M G 
DE OLIVEIRA EIRELI, G M SERVIÇOS C OMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI e 
DIMATEX INSDUTRIA E COMERCIO DECONFECÇÕES EIRELI para CONFECÇÃO DE 
MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, para atender o fornecimento dos profissionais da área da 
saúde que atuam nas unidades de saúde do município de Belém contra a infecção humana 
pelo novo Coronavírus (COVID19), situação reconhecida pela Lei Federal nº 13.979/2020, 
Portaria MS nº. 188/2020 e pelo Decreto Municipal nº. 95.955/2020, através de 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 25 da lei nº 8.666/93, e 
APROVO a MINUTA DO CONTRATO (anexo) constante no Edital de Chamada Pública nº. 
09/2020/SESMA.  

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

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

 
Belém, 18 de maio de 2020. 

 
 
 
 
 

Sérgio de Amorim Fiqueiredo 
Secretário Municipal de Saúde  
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DESPACHO 
 

Considerando a manifestação do Núcleo de Controle Interno nº. 1247/2020 e aprovo as 
minutas dos Instrumentos Contratuais nº. Minutas dos Instrumentos Contratuais nº 267, 273 e 
274, a serem celebrados com as empresas G. M. SERVIÇOS COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP, CNPJ 15.564.580/0001-17, DIMATEX INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ n° 07.562.743/0001- 02 e B M G DE 
OLIVEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 33.505.139/0001-46, respectivamente.. 
 
Ao Núcleo de Contratos para as providências cabíveis, conforme parecer do NCI. 

 
Belém, 18 de maio de 2020. 

 
 
 

Sérgio de Amorim Figueiredo 
Secretário Municipal de Saúde 

 
 
 
 
 

     
 

 
 

 

Página 142 de 191



 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Governador José Malcher, 2821 (entre Av. Almirante Barroso e Av. José Bonifácio), bairro: São Brás 
CEP: 66.090-100 

 

 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Nº 006/2020- PROCESSO GDOC Nº 9923/2020 

 

 AUTORIZO e RATIFICO a necessidade de CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS, 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs, MICROEMPRESAS – ME, EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE e INDÚSTRIA TÊXTIL, PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER 

O FORNECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATUAM NAS UNIDADES DE 

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONTRA A INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS 

(COVID19)., junto às empresas G. M. SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP, 

CNPJ/MF nº 15.564.580/0001-17, no valor global de R$ 255.000,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil reais), 

DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI , CNPJ/MF nº 07.562.743/0001-02 no valor 

global de R$ 255.000,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil reais), B M G DE OLIVEIRA EIRELI , CNPJ/MF 

nº 33.505.139/0001-46 no valor global de R$ 255.000,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil reais) com amparo 

no parecer do Núcleo de Assessoria Jurídica e em obediência aos termos do art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores.  

 Belém, 18 de maio de 2020. 

 

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 
Secretário Municipal de Saúde de Belém. 
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CONTRATO Nº 267/2020 

PROCESSO Nº 9923/2020. 

 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA E O 

CONTRATADO ABAIXO ESPECIFICADO, PARA O FIM QUE NELE 

SE DECLARA. 

 

 
O MUNICÍPIO DE BELÉM, representado pelo(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 

SESMA, com sede na Avenida Governador José Malcher, n° 2821, Bairro: São Bráz, CEP: 

66.090-100 Belém/PA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.917.818/0001-12, nesta cidade, 

doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu secretario, 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       e a empresa G. M. SERVIÇOS 

COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP, CNPJ 15.564.580/0001-17, denominada 

CONTRATADA, sediada à Rod. Mário Covas, n° 119, Bairro: Coqueiro, Ananindeua/PA, Cep: 

67.113-330 neste ato representada pela Srª GENY MISSORA YAMADA, brasileiro(a), inscrito no 

CPF sob o nº 634.052.372-20, residente e domiciliado no Conjunto: Green Garden, 68, Rod. 

Mário Covas, n° 1426, Coqueiro, Ananindeua/PA, Cep: 67013185 ,têm entre si justa e acordada 

a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO 

1.1. O presente contrato tem como fundamento na Lei Federal nº 13.979/2020,  bem como no  

caput, do art. 25, da Lei nº 8.666/93. 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à atividade de confecção de máscaras por cooperativas ou 

microempreendedores individuais, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no 

Edital de Chamamento Público. 

 

ITEM 

Especificação Clara e Detalhada do 
Material Técnico ofertado, e ainda 

informação de: Marca, Fabricante, País 
de Procedência, nº Registro e 

Garantia/Validade. 

UNID. QUANT. 
VALOR  

UNITÁRIO  
 

VALOR  
TOTAL  
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1 

Máscara descartável de Tecido de 
Não Tecido, ((TNT), de gramatura 40, 
com elástico roliço, para uso odonto- 
médico- hospitalar, de acordo com a - 
ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de 
não tecido de uso odonto-médico-
hospitalar - Máscaras ABNT NBR 
14873:2002. Cor: 
Branco 

Unida
de 

150.000 R$ 1,70 R$ 255.000,00 

 
VALOR TOTAL DO CONTRATO  
 

 
R$ 255.000,00 

VALOR TOTAL, POR EXTENSO, DO CONTRATO: Duzentos e cinquenta e cinco mil reais 

 
 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

3.1. O contratado será responsável pelo fornecimento de todo material necessário a confecção 

das máscaras acima descritas (tecidos fio e elásticos) 

3.2. A entrega dos produtos dar-se-á sob a forma parcelada conforme a capacidade solicitada 

pelo contratante, conforme termo de referência. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR 

4.1. O valor contratual é de R$ 255.000,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil reais) 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequentes ao fornecimento, 

mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor 

competente, após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo  

5.2. pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por meio de ordem bancária junto à 

agência bancária indicada na declaração fornecida pelo licitante, contados do recebimento 

definitivo dos medicamentos e mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente 

exigíveis e devidamente atestados pelo servidor/Comissão de Recebimento.  

5.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não 

estiver de acordo com as especificações deste instrumento. 

5.3.1. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à  manutenção  das  condições de 

habilitação. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

6.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes da seguinte dotação: 
 
Funcional Programática: 2.09.22.10.122.0001  
Atividade: 2176  
Fonte: 1214010500  
Elemento de despesa: 33.90.30 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

7.1. O contrato terá prazo de vigência e de execução de 2 (dois) meses, contados a partir da sua 

assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 

8.666/93. 
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CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

8.1. Quanto à entrega: 

8.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue à CONTRATANTE por meio de coleta a ser 

agendada após o prazo de entrega. 

8.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados 

até 01 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela CONTRATANTE, 

não serão considerados como inadimplemento contratual. 

8.1.3. Fica designado(a) o(a) Sr(a). SHEILA MARA TEIXEIRA CONTENTE portador(a) da 

matrícula de nº 0166480-010, servidor da SESMA, para o recebimento dos bens adquiridos. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento. 

9.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para 

efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato da CONTRATANTE proceder à 

fiscalização ou acompanhar a execução contratual. 

9.3. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre 

a execução deste contrato, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, 

impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel 

cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, 

aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual. 

9.4. Substituir ou reparar os itens que comprovadamente apresentem condições de defeito ou 

em desconformidade com as especificações deste instrumento, no prazo  fixado pela 

CONTRATANTE, contado da sua notificação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da assinatura do presente 

contrato e da entrega dos insumos, que substituirão ordem de serviço. 

10.2. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto 

contratual e em desacordo com o este instrumento. 

10.3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições e preços 
pactuados neste contrato. 

10.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as 

especificações deste instrumento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

11.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sr(a) SHEILA MARA 
TEIXEIRA CONTENTE, portador(a) da matrícula de nº 0166480-010, da SESMA, especialmente 
designado para este fim pela CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

12.1. A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos motivos 

constantes no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993 será causa para sua rescisão, na forma do 

art. 79, com as consequências previstas no art. 80, do mesmo diploma legal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1. Fica eleito o foro do Município de Belém/PA, para dirimir quaisquer questões decorrentes 

da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa. 
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E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado pela 

Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos 

representantes das partes e pelas testemunhas abaixo. 

 

 
Belém 19/05/2020. 

 

 

SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 

Secretario Municipal de Saúde  

CPF sob o nº 243.372.262-49 

 

 

 
G. M. SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP  

GENY MISSORA YAMADA  

CPF sob o nº 634.052.372-20 
 

 

Testemunhas: 
1.  
NOME: 

CPF:_________________________ 

2.  
NOME: 

CPF:_________________________ 
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CONTRATO Nº 273/2020 

PROCESSO Nº 9923/2020. 

 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA E O 

CONTRATADO ABAIXO ESPECIFICADO, PARA O FIM QUE NELE 

SE DECLARA. 

 

 
O MUNICÍPIO DE BELÉM, representado pelo(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 

SESMA, com sede na Avenida Governador José Malcher, n° 2821, Bairro: São Bráz, CEP: 

66.090-100 Belém/PA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.917.818/0001-12, nesta cidade, 

doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu secretario, 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       e a empresa DIMATEX 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ n° 07.562.743/0001-

02, com sede  na  Avenida Manoel Mendes, nº 649, Chácara 05, Bairro: Itaipu, Mundo Novo/MS, 

CEP: 79980-000, telefone: 67 – 3474-2489 e 43 – 99800-5971, e-mail: lucas@kriswill.com.br Sr. 

ODENIR JOÃO MARION, RG nº 3653958-5 SESP/PR, CPF nº 634.246.069-87 ,têm entre si 

justa e acordada a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e condições 

seguintes: 

 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO 

1.1. O presente contrato tem como fundamento na Lei Federal nº 13.979/2020,  bem como no  

caput, do art. 25, da Lei nº 8.666/93. 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à atividade de confecção de máscaras por cooperativas ou 

microempreendedores individuais, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no 

Edital de Chamamento Público. 

 

ITEM 

Especificação Clara e Detalhada do 
Material Técnico ofertado, e ainda 

informação de: Marca, Fabricante, País 
de Procedência, nº Registro e 

Garantia/Validade. 

UNID. QUANT. 
VALOR  

UNITÁRIO  
 

VALOR  
TOTAL  
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1 

Máscara descartável de Tecido de 
Não Tecido, ((TNT), de gramatura 40, 
com elástico roliço, para uso odonto- 
médico- hospitalar, de acordo com a - 
ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de 
não tecido de uso odonto-médico-
hospitalar - Máscaras ABNT NBR 
14873:2002. Cor: 
Branco 

Unida
de 

150.000 R$ 1,70 R$ 255.000,00 

 
VALOR TOTAL DO CONTRATO  
 

 
R$ 255.000,00 

VALOR TOTAL, POR EXTENSO, DO CONTRATO: Duzentos e cinquenta e cinco mil reais 

 
 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

3.1. O contratado será responsável pelo fornecimento de todo material necessário a confecção 

das máscaras acima descritas (tecidos fio e elásticos) 

3.2. A entrega dos produtos dar-se-á sob a forma parcelada conforme a capacidade solicitada 

pelo contratante, conforme termo de referência. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR 

4.1. O valor contratual é de R$ 255.000,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil reais) 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequentes ao fornecimento, 

mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor 

competente, após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo  

5.2. pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por meio de ordem bancária junto à 

agência bancária indicada na declaração fornecida pelo licitante, contados do recebimento 

definitivo dos medicamentos e mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente 

exigíveis e devidamente atestados pelo servidor/Comissão de Recebimento.  

5.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não 

estiver de acordo com as especificações deste instrumento. 

5.3.1. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à  manutenção  das  condições de 

habilitação. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

6.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes da seguinte dotação: 
 
Funcional Programática: 2.09.22.10.122.0001  
Atividade: 2176  
Fonte: 1214010500  
Elemento de despesa: 33.90.30 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

7.1. O contrato terá prazo de vigência e de execução de 2 (dois) meses, contados a partir da sua 

assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 

8.666/93. 
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CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

8.1. Quanto à entrega: 

8.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue à CONTRATANTE por meio de coleta a ser 

agendada após o prazo de entrega. 

8.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados 

até 01 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela CONTRATANTE, 

não serão considerados como inadimplemento contratual. 

8.1.3. Fica designado(a) o(a) Sr(a). SHEILA MARA TEIXEIRA CONTENTE portador(a) da 

matrícula de nº 0166480-010, servidor da SESMA, para o recebimento dos bens adquiridos. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento. 

9.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para 

efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato da CONTRATANTE proceder à 

fiscalização ou acompanhar a execução contratual. 

9.3. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre 

a execução deste contrato, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, 

impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel 

cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, 

aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual. 

9.4. Substituir ou reparar os itens que comprovadamente apresentem condições de defeito ou 

em desconformidade com as especificações deste instrumento, no prazo  fixado pela 

CONTRATANTE, contado da sua notificação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da assinatura do presente 

contrato e da entrega dos insumos, que substituirão ordem de serviço. 

10.2. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto 

contratual e em desacordo com o este instrumento. 

10.3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições e preços 
pactuados neste contrato. 

10.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as 

especificações deste instrumento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

11.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sr(a) SHEILA MARA 
TEIXEIRA CONTENTE, portador(a) da matrícula de nº 0166480-010, da SESMA, especialmente 
designado para este fim pela CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

12.1. A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos motivos 

constantes no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993 será causa para sua rescisão, na forma do 

art. 79, com as consequências previstas no art. 80, do mesmo diploma legal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1. Fica eleito o foro do Município de Belém/PA, para dirimir quaisquer questões decorrentes 

da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa. 
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E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado pela 

Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos 

representantes das partes e pelas testemunhas abaixo. 

 

 
Belém 19/05/2020. 

 

 

SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 

Secretario Municipal de Saúde  

CPF sob o nº 243.372.262-49 

 

 

 
DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI 

ODENIR JOÃO MARION  

CPF sob o nº 634.246.069-87 
 

 

Testemunhas: 
1.  
NOME: 

CPF:_________________________ 

2.  
NOME: 

CPF:_________________________ 

 
 

Página 151 de 191



 

 
 

CONTRATO Nº 274/2020 

PROCESSO Nº 9923/2020. 

 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA E O 

CONTRATADO ABAIXO ESPECIFICADO, PARA O FIM QUE NELE 

SE DECLARA. 

 

 
O MUNICÍPIO DE BELÉM, representado pelo(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 

SESMA, com sede na Avenida Governador José Malcher, n° 2821, Bairro: São Bráz, CEP: 

66.090-100 Belém/PA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.917.818/0001-12, nesta cidade, 

doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu secretario, 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       e a empresa - B M G DE 

OLIVEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 33.505.139/0001-46, denominada CONTRATADA, 

sediada à Av. Rio Tapajós, n° 35, Coqueiro, Ananindeua, PA, Telefone: (91) 98441-0455/ 98106-

8034/ 3038-6859, vendas.seb@hotmail.com, Cep: 66.823-010, neste ato representada pelo Sr. 

BRENO MONTEIRO GUEDES, brasileiro(a), inscrito no CPF sob o nº 689.670.802-63, RG: 

3572248,têm entre si justa e acordada a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas 

e condições seguintes: 

 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO 

1.1. O presente contrato tem como fundamento na Lei Federal nº 13.979/2020,  bem como no  

caput, do art. 25, da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à atividade de confecção de máscaras por cooperativas ou 

microempreendedores individuais, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no 

Edital de Chamamento Público. 

 

ITEM 

Especificação Clara e Detalhada do 
Material Técnico ofertado, e ainda 

informação de: Marca, Fabricante, País 
de Procedência, nº Registro e 

Garantia/Validade. 

UNID. QUANT. 
VALOR  

UNITÁRIO  
 

VALOR  
TOTAL  
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1 

Máscara descartável de Tecido de 
Não Tecido, ((TNT), de gramatura 40, 
com elástico roliço, para uso odonto- 
médico- hospitalar, de acordo com a - 
ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de 
não tecido de uso odonto-médico-
hospitalar - Máscaras ABNT NBR 
14873:2002. Cor: 
Branco 

Unida
de 

150.000 R$ 1,70 R$ 255.000,00 

 
VALOR TOTAL DO CONTRATO  
 

 
R$ 255.000,00 

VALOR TOTAL, POR EXTENSO, DO CONTRATO: Duzentos e cinquenta e cinco mil reais 

 
 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

3.1. O contratado será responsável pelo fornecimento de todo material necessário a confecção 

das máscaras acima descritas (tecidos fio e elásticos) 

3.2. A entrega dos produtos dar-se-á sob a forma parcelada conforme a capacidade solicitada 

pelo contratante, conforme termo de referência. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR 

4.1. O valor contratual é de R$ 255.000,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil reais) 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequentes ao fornecimento, 

mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor 

competente, após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo  

5.2. pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por meio de ordem bancária junto à 

agência bancária indicada na declaração fornecida pelo licitante, contados do recebimento 

definitivo dos medicamentos e mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente 

exigíveis e devidamente atestados pelo servidor/Comissão de Recebimento.  

5.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não 

estiver de acordo com as especificações deste instrumento. 

5.3.1. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à  manutenção  das  condições de 

habilitação. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

6.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes da seguinte dotação: 
 
Funcional Programática: 2.09.22.10.122.0001  
Atividade: 2176  
Fonte: 1214010500  
Elemento de despesa: 33.90.30 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

7.1. O contrato terá prazo de vigência e de execução de 2 (dois) meses, contados a partir da sua 

assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 

8.666/93. 
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CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

8.1. Quanto à entrega: 

8.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue à CONTRATANTE por meio de coleta a ser 

agendada após o prazo de entrega. 

8.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados 

até 01 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela CONTRATANTE, 

não serão considerados como inadimplemento contratual. 

8.1.3. Fica designado(a) o(a) Sr(a). SHEILA MARA TEIXEIRA CONTENTE portador(a) da 

matrícula de nº 0166480-010, servidor da SESMA, para o recebimento dos bens adquiridos. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento. 

9.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para 

efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato da CONTRATANTE proceder à 

fiscalização ou acompanhar a execução contratual. 

9.3. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre 

a execução deste contrato, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, 

impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel 

cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, 

aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual. 

9.4. Substituir ou reparar os itens que comprovadamente apresentem condições de defeito ou 

em desconformidade com as especificações deste instrumento, no prazo  fixado pela 

CONTRATANTE, contado da sua notificação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da assinatura do presente 

contrato e da entrega dos insumos, que substituirão ordem de serviço. 

10.2. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto 

contratual e em desacordo com o este instrumento. 

10.3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições e preços 
pactuados neste contrato. 

10.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as 

especificações deste instrumento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

11.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sr(a) SHEILA MARA 
TEIXEIRA CONTENTE, portador(a) da matrícula de nº 0166480-010, da SESMA, especialmente 
designado para este fim pela CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

12.1. A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos motivos 

constantes no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993 será causa para sua rescisão, na forma do 

art. 79, com as consequências previstas no art. 80, do mesmo diploma legal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1. Fica eleito o foro do Município de Belém/PA, para dirimir quaisquer questões decorrentes 

da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa. 
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E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado pela 

Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos 

representantes das partes e pelas testemunhas abaixo. 

 

 
Belém 19/05/2020. 

 

 

SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 

Secretario Municipal de Saúde  

CPF sob o nº 243.372.262-49 

 

 

 
B M G DE OLIVEIRA EIRELI  

BRENO MONTEIRO GUEDES  

CPF sob o nº 689.670.802-63 
 

 

Testemunhas: 
1.  
NOME: 

CPF:_________________________ 

2.  
NOME: 

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

011635IDENTIFICAÇÃO:CONTRATO Nº: 267 / 2020

Tipo do Contrato: 3 - Compras

Razão Social : 

Nome Fantasia :

Endereço :

Bairro :

CEP :

CNPJ/CPF :

67143440

COQUEIRO

G M SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

15564580000117

TRAVESSA WE-68-A,

ANANINDEUA-PA

Contas Corrente do Contratado

Banco:104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:3200-MARITUBA Conta Corrente:2301 Dt.Desativação:

19/05/2020  255000,00 Valor:Fim: 19/07/2020Data do Contrato:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à atividade de confecção de máscaras por cooperativas ou microempreendedores individuais, 

de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Edital de Chamamento Público

Objeto do Contrato:

Inicio: 19/05/2020

Processo Licitatório: Assinatura: 19/05/2020Processo de Inexigibilidade Nº 9.923/2020 Publicação: 

Responsáveis pelo Contrato

Nenhum Responsável Encontrado

Assinaturas no Contrato

Nenhuma Assinatura Encontrada

Dotações

Funcional Natureza Despesa Descrição Fonte

2.09.22.10.122.0001.2176 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1214010500

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:

 255.000,00

 0,00

 255.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Total Inexecução:  0,00

 255.000,00Saldo à Pagar:

 255.000,00

Total Anulação:  0,00

E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\contrato\RelCntContratoExtrato.rpt

Pagina:1 de 1 quarta-feira, 20 de maio de 2020 -  16:23:32                                        
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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

011637IDENTIFICAÇÃO:CONTRATO Nº: 274 / 2020

Tipo do Contrato: 3 - Compras

Razão Social : 

Nome Fantasia :

Endereço :

Bairro :

CEP :

CNPJ/CPF :

67145096

MAGUARI

B M G DE OLIVEIRA EIRELI

33505139000146

S & B COMERCIO E SERVICOS

QUADRA CENTO E QUARENTA E CINCO,35

ANANINDEUA-PA

Contas Corrente do Contratado

Banco:237-BANCO BRADESCO S.A. Agência:1396-SAO BRAZ URBANA, PA Conta Corrente:11148 Dt.Desativação:

19/05/2020  255000,00 Valor:Fim: 19/07/2020Data do Contrato:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à atividade de confecção de máscaras por cooperativas ou microempreendedores individuais, 

de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Edital de Chamamento Público

Objeto do Contrato:

Inicio: 19/05/2020

Processo Licitatório: Assinatura: 19/05/2020Processo de Inexigibilidade Nº 9.923/2020 Publicação: 

Responsáveis pelo Contrato

Nenhum Responsável Encontrado

Assinaturas no Contrato

Nenhuma Assinatura Encontrada

Dotações

Funcional Natureza Despesa Descrição Fonte

2.09.22.10.122.0001.2176 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1214010500

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:

 255.000,00

 0,00

 255.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Total Inexecução:  0,00

 255.000,00Saldo à Pagar:

 255.000,00

Total Anulação:  0,00

E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\contrato\RelCntContratoExtrato.rpt

Pagina:1 de 1 quarta-feira, 20 de maio de 2020 -  16:23:45                                        
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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

011636IDENTIFICAÇÃO:CONTRATO Nº: 273 / 2020

Tipo do Contrato: 3 - Compras

Razão Social : 

Nome Fantasia :

Endereço :

Bairro :

CEP :

CNPJ/CPF :

79980000

ITAIPU

DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI

07562743000102

AVENIDA MANOEL MENDES,649

MUNDO NOVO-MS

Contas Corrente do Contratado

Banco:001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência:3409-MARINGA - PR Conta Corrente:115741 Dt.Desativação:

19/05/2020  255000,00 Valor:Fim: 19/07/2020Data do Contrato:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à atividade de confecção de máscaras por cooperativas ou microempreendedores individuais, 

de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Edital de Chamamento Público

Objeto do Contrato:

Inicio: 19/05/2020

Processo Licitatório: Assinatura: 19/05/2020Processo de Inexigibilidade Nº 9.923/2020 Publicação: 

Responsáveis pelo Contrato

Nenhum Responsável Encontrado

Assinaturas no Contrato

Nenhuma Assinatura Encontrada

Dotações

Funcional Natureza Despesa Descrição Fonte

2.09.22.10.122.0001.2176 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1214010500

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:

 255.000,00

 0,00

 255.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Total Inexecução:  0,00

 255.000,00Saldo à Pagar:

 255.000,00

Total Anulação:  0,00

E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\contrato\RelCntContratoExtrato.rpt

Pagina:1 de 1 quarta-feira, 20 de maio de 2020 -  16:23:39                                        

Página 158 de 191



BELÉMFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 07.917.818.0001-12

TRAVESSA, Travessa do Chaco, Nº 2.086 - MARCO BELÉM - PA

 - 

NOTA DE EMPENHO Nº : 007844/2020 21/05/2020DATA : Pagina: 1 de 1

Razão Social :

Nome Fantasia :

Endereço :

Bairro :

CEP :

CNPJ ou CPF :

Fones :

ITAIPU

79980000

AVENIDA MANOEL MENDES, 649

MUNDO NOVO -MS 

07.562.743.0001-02

DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI

Email :

3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

10.122.0001.2176 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Despesa :

Projeto ou Atividade :

Unidade :

Orgão :

 6.775.633,1513.104/2020 -1  20.261.193,15  7.030.633,15 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

G – Global

Processo de Inexigibilidade Nº: 9.923/2020

 255.000,00

Id Compra:

Tipo do Empenho Solicitação Empenho

Recursos :

Data da Licitação : Licitação :

Saldo AtualValor do EmpenhoSaldo AnteriorAutorizado no Ano

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.923/2020

Impacto Orçamentário : 1,26 %

Contrato - 273/2020 - Compras  255.000,00 Data :Valor :Contrato Nº:

Data :Valor :

Condições Pagto : Prazo de Entrega : À COMBINAREMPENHO

Termo Aditivo Nº:

3600 - MATERIAL HOSPITALARNatureza da Despesa:

Destino / Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à atividade de confecção de máscaras por cooperativas ou microempreendedores 

individuais, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Edital de Chamamento Público.

Contrato nº 273/2020

Processo de Inexigibilidade 9923/2020

GDOC: 9923/2020

Cod. Item Valor TotalValor UnitárioQtdeUnidadeDescrição Marca

 408.503  150.000,00Máscara descartável de

Tecido de Não Tecido,

((TNT), de gramatura 40,

com elástico roliço, para

uso odonto- médico-

hospitalar, de acordo com

a - ABNT NBR

15052:2004 - Artigos de

não tecido de uso odonto-

médico-hospitalar -

Máscaras ABNT NBR

14873:2002. Cor:

Branco 

 255.000,00Unidade  1,7000

Ordenador da Despesa Diretor Administrativo Financeiro

 255.000,00TOTAL

 BELÉM , 21 de maio de 2020
Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Despesa\RelDspEmpenhos.rpt

quinta-feira, 21 maio, 2020

[Login Impressão:Cleide.fs]
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BELÉMFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 07.917.818.0001-12

TRAVESSA, Travessa do Chaco, Nº 2.086 - MARCO BELÉM - PA

 - 

NOTA DE EMPENHO Nº : 007845/2020 21/05/2020DATA : Pagina: 1 de 1

Razão Social :

Nome Fantasia :

Endereço :

Bairro :

CEP :

CNPJ ou CPF :

Fones :

COQUEIRO

67143440

TRAVESSA WE-68-A, 

ANANINDEUA -PA 

15.564.580.0001-17

G M SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Email :

3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

10.122.0001.2176 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Despesa :

Projeto ou Atividade :

Unidade :

Orgão :

 6.520.633,1513.107/2020 -1  20.261.193,15  6.775.633,15 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

G – Global

Processo de Inexigibilidade Nº: 9.923/2020

 255.000,00

Id Compra:

Tipo do Empenho Solicitação Empenho

Recursos :

Data da Licitação : Licitação :

Saldo AtualValor do EmpenhoSaldo AnteriorAutorizado no Ano

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.923/2020

Impacto Orçamentário : 1,26 %

9923/0Número Processo :

Contrato - 267/2020 - Compras  255.000,00 Data :Valor :Contrato Nº:

Data :Valor :

Condições Pagto : Prazo de Entrega : Processo de InexigibilidadeConforme Solicitação

Termo Aditivo Nº:

3600 - MATERIAL HOSPITALARNatureza da Despesa:

Destino / Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à atividade de confecção de máscaras por cooperativas ou microempreendedores 

individuais, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Edital de Chamamento Público.

Contrato nº 267/2020

Processo de Inexigibilidade nº 9923/2020

GDOC: 9923/2020

Cod. Item Valor TotalValor UnitárioQtdeUnidadeDescrição Marca

 408.503  150.000,00Máscara descartável de

Tecido de Não Tecido,

((TNT), de gramatura 40,

com elástico roliço, para

uso odonto- médico-

hospitalar, de acordo com

a - ABNT NBR

15052:2004 - Artigos de

não tecido de uso odonto-

médico-hospitalar -

Máscaras ABNT NBR

14873:2002. Cor:

Branco 

 255.000,00Unidade  1,7000

Ordenador da Despesa Diretor Administrativo Financeiro

 255.000,00TOTAL

 BELÉM , 21 de maio de 2020
Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Despesa\RelDspEmpenhos.rpt

quinta-feira, 21 maio, 2020

[Login Impressão:Cleide.fs]
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BELÉMFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 07.917.818.0001-12

TRAVESSA, Travessa do Chaco, Nº 2.086 - MARCO BELÉM - PA

 - 

NOTA DE EMPENHO Nº : 007846/2020 21/05/2020DATA : Pagina: 1 de 1

Razão Social :

Nome Fantasia :

Endereço :

Bairro :

CEP :

CNPJ ou CPF :

Fones :

MAGUARI

67145096

QUADRA CENTO E QUARENTA E CINCO, 35

ANANINDEUA -PA (91) 98106-7216

33.505.139.0001-46

B M G DE OLIVEIRA EIRELI
S & B COMERCIO E SERVICOS

VENDAS.SEB@HOTMAIL.COMEmail :

3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

10.122.0001.2176 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Despesa :

Projeto ou Atividade :

Unidade :

Orgão :

 6.265.633,1513.794/2020 -1  20.261.193,15  6.520.633,15 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

G – Global

Processo de Inexigibilidade Nº: 9.923/2020

 255.000,00

Id Compra:

Tipo do Empenho Solicitação Empenho

Recursos :

Data da Licitação : Licitação :

Saldo AtualValor do EmpenhoSaldo AnteriorAutorizado no Ano

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.923/2020

Impacto Orçamentário : 1,26 %

Contrato - 274/2020 - Compras  255.000,00 Data :Valor :Contrato Nº:

Data :Valor :

Condições Pagto : Prazo de Entrega : À COMBINAREMPENHO

Termo Aditivo Nº:

3600 - MATERIAL HOSPITALARNatureza da Despesa:

Destino / Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à atividade de confecção de máscaras por cooperativas ou microempreendedores 

individuais, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Edital de Chamamento Público.

Contrato nº 274/2020

Processo Inexigibilidade nº 9923/2020

Cod. Item Valor TotalValor UnitárioQtdeUnidadeDescrição Marca

 408.503  150.000,00Máscara descartável de

Tecido de Não Tecido,

((TNT), de gramatura 40,

com elástico roliço, para

uso odonto- médico-

hospitalar, de acordo com

a - ABNT NBR

15052:2004 - Artigos de

não tecido de uso odonto-

médico-hospitalar -

Máscaras ABNT NBR

14873:2002. Cor:

Branco 

 255.000,00Unidade  1,7000

Ordenador da Despesa Diretor Administrativo Financeiro

 255.000,00TOTAL

 BELÉM , 21 de maio de 2020
Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Despesa\RelDspEmpenhos.rpt

quinta-feira, 21 maio, 2020

[Login Impressão:Cleide.fs]
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BELÉMFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 07.917.818.0001-12

TRAVESSA, Travessa do Chaco, Nº 2.086 - MARCO BELÉM - PA

 - 

NOTA DE EMPENHO Nº : 007844/2020 21/05/2020DATA : Pagina: 1 de 1

Razão Social :

Nome Fantasia :

Endereço :

Bairro :

CEP :

CNPJ ou CPF :

Fones :

ITAIPU

79980000

AVENIDA MANOEL MENDES, 649

MUNDO NOVO -MS 

07.562.743.0001-02

DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI

Email :

3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

10.122.0001.2176 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Despesa :

Projeto ou Atividade :

Unidade :

Orgão :

 6.775.633,1513.104/2020 -1  20.261.193,15  7.030.633,15 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

G – Global

Processo de Inexigibilidade Nº: 9.923/2020

 255.000,00

Id Compra:

Tipo do Empenho Solicitação Empenho

Recursos :

Data da Licitação : Licitação :

Saldo AtualValor do EmpenhoSaldo AnteriorAutorizado no Ano

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.923/2020

Impacto Orçamentário : 1,26 %

Contrato - 273/2020 - Compras  255.000,00 Data :Valor :Contrato Nº:

Data :Valor :

Condições Pagto : Prazo de Entrega : À COMBINAREMPENHO

Termo Aditivo Nº:

3600 - MATERIAL HOSPITALARNatureza da Despesa:

Destino / Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à atividade de confecção de máscaras por cooperativas ou microempreendedores 

individuais, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Edital de Chamamento Público.

Contrato nº 273/2020

Processo de Inexigibilidade 9923/2020

GDOC: 9923/2020

Cod. Item Valor TotalValor UnitárioQtdeUnidadeDescrição Marca

 408.503  150.000,00Máscara descartável de

Tecido de Não Tecido,

((TNT), de gramatura 40,

com elástico roliço, para

uso odonto- médico-

hospitalar, de acordo com

a - ABNT NBR

15052:2004 - Artigos de

não tecido de uso odonto-

médico-hospitalar -

Máscaras ABNT NBR

14873:2002. Cor:

Branco 

 255.000,00Unidade  1,7000

Ordenador da Despesa Diretor Administrativo Financeiro

 255.000,00TOTAL

 BELÉM , 21 de maio de 2020
Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Despesa\RelDspEmpenhos.rpt

quinta-feira, 21 maio, 2020

[Login Impressão:Cleide.fs]
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BELÉMFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 07.917.818.0001-12

TRAVESSA, Travessa do Chaco, Nº 2.086 - MARCO BELÉM - PA

 - 

NOTA DE EMPENHO Nº : 007845/2020 21/05/2020DATA : Pagina: 1 de 1

Razão Social :

Nome Fantasia :

Endereço :

Bairro :

CEP :

CNPJ ou CPF :

Fones :

COQUEIRO

67143440

TRAVESSA WE-68-A, 

ANANINDEUA -PA 

15.564.580.0001-17

G M SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Email :

3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

10.122.0001.2176 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Despesa :

Projeto ou Atividade :

Unidade :

Orgão :

 6.520.633,1513.107/2020 -1  20.261.193,15  6.775.633,15 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

G – Global

Processo de Inexigibilidade Nº: 9.923/2020

 255.000,00

Id Compra:

Tipo do Empenho Solicitação Empenho

Recursos :

Data da Licitação : Licitação :

Saldo AtualValor do EmpenhoSaldo AnteriorAutorizado no Ano

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.923/2020

Impacto Orçamentário : 1,26 %

9923/0Número Processo :

Contrato - 267/2020 - Compras  255.000,00 Data :Valor :Contrato Nº:

Data :Valor :

Condições Pagto : Prazo de Entrega : Processo de InexigibilidadeConforme Solicitação

Termo Aditivo Nº:

3600 - MATERIAL HOSPITALARNatureza da Despesa:

Destino / Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à atividade de confecção de máscaras por cooperativas ou microempreendedores 

individuais, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Edital de Chamamento Público.

Contrato nº 267/2020

Processo de Inexigibilidade nº 9923/2020

GDOC: 9923/2020

Cod. Item Valor TotalValor UnitárioQtdeUnidadeDescrição Marca

 408.503  150.000,00Máscara descartável de

Tecido de Não Tecido,

((TNT), de gramatura 40,

com elástico roliço, para

uso odonto- médico-

hospitalar, de acordo com

a - ABNT NBR

15052:2004 - Artigos de

não tecido de uso odonto-

médico-hospitalar -

Máscaras ABNT NBR

14873:2002. Cor:

Branco 

 255.000,00Unidade  1,7000

Ordenador da Despesa Diretor Administrativo Financeiro

 255.000,00TOTAL

 BELÉM , 21 de maio de 2020
Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Despesa\RelDspEmpenhos.rpt

quinta-feira, 21 maio, 2020

[Login Impressão:Cleide.fs]
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BELÉMFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 07.917.818.0001-12

TRAVESSA, Travessa do Chaco, Nº 2.086 - MARCO BELÉM - PA

 - 

NOTA DE EMPENHO Nº : 007846/2020 21/05/2020DATA : Pagina: 1 de 1

Razão Social :

Nome Fantasia :

Endereço :

Bairro :

CEP :

CNPJ ou CPF :

Fones :

MAGUARI

67145096

QUADRA CENTO E QUARENTA E CINCO, 35

ANANINDEUA -PA (91) 98106-7216

33.505.139.0001-46

B M G DE OLIVEIRA EIRELI
S & B COMERCIO E SERVICOS

VENDAS.SEB@HOTMAIL.COMEmail :

3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

10.122.0001.2176 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Despesa :

Projeto ou Atividade :

Unidade :

Orgão :

 6.265.633,1513.794/2020 -1  20.261.193,15  6.520.633,15 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

G – Global

Processo de Inexigibilidade Nº: 9.923/2020

 255.000,00

Id Compra:

Tipo do Empenho Solicitação Empenho

Recursos :

Data da Licitação : Licitação :

Saldo AtualValor do EmpenhoSaldo AnteriorAutorizado no Ano

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.923/2020

Impacto Orçamentário : 1,26 %

Contrato - 274/2020 - Compras  255.000,00 Data :Valor :Contrato Nº:

Data :Valor :

Condições Pagto : Prazo de Entrega : À COMBINAREMPENHO

Termo Aditivo Nº:

3600 - MATERIAL HOSPITALARNatureza da Despesa:

Destino / Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à atividade de confecção de máscaras por cooperativas ou microempreendedores 

individuais, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Edital de Chamamento Público.

Contrato nº 274/2020

Processo Inexigibilidade nº 9923/2020

Cod. Item Valor TotalValor UnitárioQtdeUnidadeDescrição Marca

 408.503  150.000,00Máscara descartável de

Tecido de Não Tecido,

((TNT), de gramatura 40,

com elástico roliço, para

uso odonto- médico-

hospitalar, de acordo com

a - ABNT NBR

15052:2004 - Artigos de

não tecido de uso odonto-

médico-hospitalar -

Máscaras ABNT NBR

14873:2002. Cor:

Branco 

 255.000,00Unidade  1,7000

Ordenador da Despesa Diretor Administrativo Financeiro

 255.000,00TOTAL

 BELÉM , 21 de maio de 2020
Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Despesa\RelDspEmpenhos.rpt

quinta-feira, 21 maio, 2020

[Login Impressão:Cleide.fs]
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE – 

SESMA 

 

 

 

A Prefeitura de Belém, através da Secretaria Municipal de Saúde –SESMA, torna público o 

resultado preliminar do chamamento público nº 09/2020-SESMA para 

CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas para confecção e fornecimento de máscaras 

descartáveis para os profissionais da saúde do município de Belém. Após análise das 

documentações exigidas para inscrição e habilitação, conforme Edital, a Comissão Técnica 

informa os habilitados por ordem de classificação, a seguir: 

 

ORDEM NOME CNPJ Nº SITUAÇÃO 

4º JORGE SILVA COMERCIO E 
SERVIÇOS DE BORDADOS  

21.355.233/0001-87 HABILITADO 

 

A seguir segue a lista das empresas Inabilitados, conforme análise e relatório da Comissão, de 

acordo com item 5.2. do Edital será concedido o prazo de 01 (um) dia útil para interposição de 

recurso, que poderá ter nova análise da Comissão a decisao que ensejou a inabilitação. 

 

NOME CNPJ Nº SITUAÇÃO 

J M FONSECA MARTINS LTDA (ELO 
COMERCIO E SERVIÇOS)  

35.822.821/0001-98 INABILITADO 

SOCITECH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS EIRELI 

20.962.688/0001-06 INABILITADO 

 

Belém,10 de junho de 2020 

 

Vanessa Oliveira 

Presidente da Comissão 

 

 

Izabela Belém Membro 

da Comissão 

 

 

Sandra Silva Membro 

da Comissão 
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PARECER Nº   1.170  /2020 – NSAJ/SESMA/PMB 

 

PROTOCOLO Nº: 9923/2020 – GDOC Principal 11328/2020-GDOC anexo. 

INTERESSADO: RT MATERIAL TÉCNICO/SESMA/PMB. 

ASSUNTO: ANÁLISE SOBRE A POSSIBILIDADE DE CREDENCIAMENTO DE 

EMPRESAS PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA FORNECIMENTO AOS 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELÉM. 

 

Sr. Secretário Municipal de Saúde, 

 

Versa o presente processo visando à análise do procedimento de credenciamento da 

empresa JORGE SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE BORDADOS, CNPJ Nº 

21.355.233/0001-87. 

 Verifica-se que a referida empresa respondeu por e-mail a Chamada Pública nº 09/2020-

SESMA, cujo objeto é o credenciamento de Cooperativas, Microempresa Individual –MEIs, 

Microempresas –ME, Empresa de Pequeno Porte-EPP e Indústria Têxtil, para confecção de 

máscaras descartáveis para fornecimento dos profissionais de saúde que atuam contra o 

coronavírus nas unidades de saúde do município de Belém. 

Trata-se de processo GDOC 13238/2020 anexado ao processo Principal nº 

9923/2020/SESMA (GDOC), referente a análise individual da referida empresa solicitante, como 

verifica-se nos documentos constantes no processo. A Comissão técnica designada se manifestou 

favorável ao credenciamento da empresa solicitante. 

O Processo inicia com o memorando nº 472/2020-RT DE MATERIAL 

TÉCNICO/NUSP, solicitando autorização para abertura de processo de credenciamento, foi 

juntada o Termo de Referência, aprovação e autorização do Gestor Municipal de Saúde, dotação 

orçamentária, Edital de Chamada Pública nº 09/2020-SESMA, Publicação no DOM, DOU, jornal 

de Grande Circulação e no site da PMB. 

Consta nos autos que a comissão técnica, após o lapso tempo e duas desistências de 

propostas (doc. anexos), solicita a alteração do edital para que possa deixar mais atrativo e amplo 

a possível contratação entre as empresas. Juntou nos autos Três pesquisas de Editais com objeto 

semelhante ao do presente processo.  
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Houve a alteração do Edital, o qual foi analisado por este NSAJ, conforme o Parecer nº 

795/2020-NSAJ/SESMA, publicado no site da Prefeitura, não constando nos autos a Publicação 

nos mesmos meios de divulgação utilizados inicialmente.  

Forma juntados a documentações carata de apresentação de proposta, CNPJ , 

documentos pessoais do representante da empresa.  

 Feitas as considerações fáticas necessárias, vieram os presentes autos, para análise e 

manifestação por parte deste Núcleo Jurídico. 

 Esta é a síntese dos fatos que vinculam a consulta. 

 

DA ANÁLISE DA INEXIGILIDADE DO PROCESSO: 

De início, convém destacar que compete a esta Consultoria Jurídica, nos termos do 

art. 38 da Lei nº 8.666/93 presta consultoria sob o prisma estritamente jurídico, analisando 

especificamente os autos e a legalidade dos seus respectivos atos não lhe cabendo adentrar 

em aspectos relativos a conveniência e oportunidade da prática dos atos administrativos, 

que estão reservados a esfera discricionária do Administrador público legalmente 

competente, tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, 

administrativa e/ou financeira. 

Inicialmente, para regularização e uniformização de entendimento por este Núcleo 

Jurídico, chamo os processos 9923/2020, 10858/2020, 11040/2020 e 11261/2020 à ordem, em 

cumprimento ao princípio da Autotutela, para os devidos fins que segue. 

Sabe-se que toda licitação, para ser concretizada, precisa seguir procedimentos internos 

e externos, de acordo com os ditames legais da Lei nº 8.666/93 e, conforme justificado no 

presente processo, na situação em que estamos enfrentando a COVID-19, deverá ser observado 

também as regras da lei 13.797/2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 

 Estas exigências legais são em prol, entre outros, dos princípios da legalidade, da 

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

instrumento convocatório, do julgamento objetivo. 

Assim, partindo-se dos princípios constitucionais, no âmbito da Administração Pública, 

tem-se que o processo licitatório visa garantir a moralidade dos atos administrativos e dos 
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procedimentos da própria Administração, valorizando igualmente a livre iniciativa pela igualdade 

no oferecimento da oportunidade à população de forma geral. 

No que tange à regularidade do processo licitatório em questão, há necessidade de se 

verificar pontualmente todos os atos administrativos praticados, levando-se em conta o tipo de 

procedimento adotado, no caso, a Chamada Pública nº 09/2020-SESMA para credenciamento de 

empresas interessadas em confecção e fornecimento de máscaras descartáveis.  

 O referido Credenciamento utilizado como ferramenta para contratação dos serviços de 

confecção, é o meio do qual a Administração Pública Municipal convoca todos os interessados a 

fornecer máscaras descartáveis, para que, preenchendo os requisitos necessários, credenciem-se 

junto à SESMA para executar o objeto quando convocados. 

 Nesse sistema, pressupõe vários interessados sem que seja possível determinar o número 

exato de prestadores suficientes para a adequada prestação do serviço e adequado atendimento 

do interesse público, sendo que no presente Edital está limitado a 30 habilitações, com previsão 

de cadastro reserva. Assim, enquadrando-se nos requisitos habilitatórios constantes no edital, 

será necessário a contratação de todos os interessados e habilitados, não sendo possível 

estabelecer competição entre os interessados. 

Dito isso, diante da inviabilidade de competição entre os interessados, inexiste a 

possibilidade promover processo de licitação pública. Portanto, confirmado que a demanda será 

melhor atendida pela contratação do maior número de interessados possível, será legítima a 

instauração do credenciamento, como se verifica no caso em análise. 

Constata-se que o edital de chamamento publicado, define o objeto a ser executado, os 

requisitos de habilitação e especificações técnicas indispensáveis a serem analisados, fixa o 

preço e estabelece os critérios para convocação dos credenciados, que será por ordem de 

credenciamento. Além do mais, ampliou as possibilidades de interessados e garante a igualdade 

de condições entre os interessados. Portanto, verifica-se que entre os credenciados está garantida 

a igualdade de oportunidade e impessoalidade para contratar.  

 Desse modo, inexistindo a viabilidade de competição, este procedimento tem caráter de 

inexigibilidade estabelecidos no artigo 25 do Lei nº 8.666/93 estão todos contidos no presente 

processo. Senão vejamos a citação do presente artigo 

“Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 

em especial” 
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Observa-se que, conforme destacado acima, o procedimento da chamada pública é uma 

hipótese de inexigibilidade de licitação, tendo em vista que não há a viabilidade de competição 

para confecção e fornecimento de mascaras descartáveis, através de prévio credenciamento entre 

as empresas interessadas, não havendo competição para se escolher a melhor proposta com 

melhor preço, pois o preço a ser pago por unidade de mascará entregue será de R$ 1,70 ( um 

real e setenta) já está estabelecido no Edital, significando dizer que nenhum prestador será 

contratado com o preço diferente do estabelecido naquela tabela. 

Neste ponto, o procedimento realizado pela Comissão cumpriu com a determinação 

legal. 

Veja que conforme demonstrado acima os autos do processo de protocolo nº 

9923/2020, 13238/2020- GDOC, obedeceu aos artigos ora referenciados não merecendo 

qualquer censura quanto a tais procedimentos. Portanto, observou-se que, iniciado o certame, o 

processo de inexigibilidade desenvolveu seu regular tramite, obedecendo plenamente às 

disposições editalícias. 

Sobre a análise da documentação de habilitação, não cabe a este Núcleo Setorial de 

Assessoria Jurídica analisar documentações de âmbito técnico dos participantes, uma vez que tal 

atribuição foi realizada pela COMISSÃO TÉCNICA, observando as determinações feitas no 

Edital, cumprindo o princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório e 

declarando apenas as empresas que cumpriram em seu inteiro teor os requisitos do edital. 

Frise-se que este NSAJ, portanto analisa tão somente a legalidade dos procedimentos 

realizados no certame licitatório e que in casu foram atendidos. Ademais os documentos 

obrigatórios, constantes em qualquer certame e contratação neste sentido, devem ser 

apresentados pelas empresas habilitadas e credenciadas quando ocorrer a contração, conforme 

disposto no artigo 27 a 31 da Lei 8.666/93.  

Dessa forma, considerando os documentos constantes em todos os autos referidos 

anteriormente, em tudo observadas as disposições legais e editalícias o presente processo de 

credenciamento através de inexigibilidade poderá ser homologado e, posteriormente contratado 

as empresas habilitadas e credenciadas conforme as Manifestações da Comissão Técnica, 

constituída através da Portaria nº 366/2020-GASB/SESMA, com a confirmação de todos os 

atos praticados, pela autoridade superior, através do exercício do seu juízo de legalidade e 

conveniência,  consoante previsto no art. 3º do Decreto nº 75004/2013, ressaltando sempre, a 
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possibilidade haver novas propostas a serem analisadas, bem como a inserção de novos 

prestadores habilitados e credenciados até o último dia de vigência do edital, o mesmo que ainda 

se encontra em aberto. 

 

DA MINUTA DO CONTRATO ANEXO DO EDITAL  

No que concerne a minuta do contrato anexo ao Edital, manifesta-se este Núcleo 

Jurídico que para a Administração Pública é conferido o poder-dever de garantir o interesse 

público, interesse este, indisponível e oponível ao particular, visando alcançar um bem maior, 

representado pelo interesse de toda a coletividade, atribuindo aos entes governamentais 

prerrogativas e privilégios na realização de contratos com a iniciativa privada e/ou empresa 

pública, como já discorremos no presente parecer. 

  As contratações a ser realizada pela SESMA, através do presente processo de 

Chamada Pública para credenciamento de empresas interessadas em fornecimento de máscaras 

para proteção ao profissionais de saúde que estão na linha de frente ao combate do coronavirus, 

deverão ser observados as regras da Lei nº 13.979/2020 e subsidiariamente pela Lei nº 

8.666/1993, que determinam a inclusão de cláusulas obrigatórias e dentre elas as exorbitantes 

nos contratos, de modo que possa alterar o pacto inicialmente avençado.  

 Ao se analisar a minuta do contrato anexo ao Edital, faz-se imperioso observar, 

inicialmente, os parâmetros estabelecidos no artigo 55 e incisos da Lei 8.666/93 que institui as 

cláusulas necessárias a todo contrato administrativo, senão vejamos: 

“Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 

I - o objeto e seus elementos característicos;  

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;  

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 

periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária 

entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;  

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de 

observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;  

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação 

funcional programática e da categoria econômica;  

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução; 

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os 

valores das multas; 

VIII - os casos de rescisão;  

IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 desta Lei; 
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X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, 

quando for o caso; 

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a 

inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor; 

XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos 

omissos; 

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, 

em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

 Assim, constatou-se que a minuta do contrato, apresentam cláusulas de 

qualificação das partes, objeto, dotação orçamentária, forma de execução, obrigações da 

Contratante e da Contratada, todas de acordo com o exigido pela lei 8666/93 de direito público. 

Devendo ser incluído a previsão da obrigatoriedade de publicação do extrato do contrato 

nos Diários Oficiais.    

Convém destacar que as condições de habilitação, vigência e alteração contratual, para 

contratações realizadas com base na Lei nº 13.979/2020, possuem um regime jurídico peculiar, 

com a bem-vinda relativização dessas exigências burocráticas.  

Portanto, quanto à vigência dos contratos deverá ser estabelecido entre as partes o prazo 

de até 06 (seis) meses, nos termos do artigo 4º -H, não havendo previsão de acréscimo contratual 

(artigo 4º-I), o que pressupõe da entrega total do bem, ocorrerá a finalização/solução do contrato, 

cumprido todos os requisitos contratuais. 

Constatou-se ainda a existência das cláusulas que garantem as prerrogativas inerentes a 

celebração dos contratos administrativos, notadamente a rescisão unilateral, fiscalização por 

parte da Administração. Em caso de eventual inexecução, deverá ser regulado pela regra geral da 

Lei 8.666/93, pois não há previsão especifica de penalidades no contrato.    

 Dessa forma, após análise dos contratos estes atendem as exigências mínimas 

dispostas no art. 55 da lei nº 8.666/1993 e da Lei 13.979/2020, que determinam quais cláusulas 

são necessárias em todo contrato, de modo que as cláusulas não merecem censura, estando o 

documento contratual em condição de ser assinado, expressando o início de sua vigência, no 

caso a data da sua assinatura. 

 Vale ressaltar, que depois de firmados os contratos pelas partes e por 02 (duas) 

testemunhas, é indispensável que o mesmo seja publicado resumidamente no DOM, para que 
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tenham eficácia, nos justos termos do art. 61, parágrafo único da lei nº 8.666/1993 e junto ao 

TCM, conforme a Instrução Normativa nº 04/2003/TCM/PA. 

CONCLUSÃO 

Por todo o exposto, este NSAJ manifesta-se pela possibilidade de homologação e 

contratação da empresa presente na Manifestação da Comissão Técnica, declaradas 

habilitadas para credenciamento neste processo de Chamada Pública 09/2020-SESMA, 

pela autoridade competente, uma vez que restaram cumpridos as determinações estabelecidas 

na Lei 8.666/93, desde que a Comissão Permanente verifique que as empresas credenciadas irão 

manter as mesmas condições de sua proposta, devendo-se ressaltar ainda que a homologação não 

induz necessariamente na obrigatoriedade de contratação que se dará de acordo com a 

conveniência e oportunidade da Administração. 

Pela APROVAÇÃO da minuta do contrato (anexo) constante no Edital de Chamada 

Pública nº 09/2020/SESMA.  

Sugere-se ainda que a Administração solicite antes da contratação a comprovação de 

regularidade jurídica, fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e trabalhista das Empresas 

Credenciadas. 

Ressaltando o caráter meramente opinativo deste parecer, cabendo a este Secretário 

Municipal de Saúde a decisão final. 

Belém, 16 de junho de 2020. 

 

CYDIA EMY RIBEIRO 

Diretora do Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos– NSAJ/SESMA/PMB 
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PARECER Nº 1828/2020 – NCI/SESMA 

INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO - DERE 

FINALIDADE: Manifestação quanto ao procedimento realizado do chamamento publico nº 09/2020-

SESMA.  

DOS FATOS: 

Chegou a este Núcleo de Controle Interno para analise e manifestação, o Processo nº 9923/2020 

– GDOC, encaminhado pelo Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos - NSAJ, para análise quanto a 

possibilidade de Homologação do procedimento referente ao Chamamento Publica nº 09/2020-

SESMA. 

DA LEGISLAÇÃO: 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. 

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). 

Resolução nº 11.410/TCM, de 25 de fevereiro de 2014. 

RESOLUÇÃO Nº. 11.535/TCM-PA, de 01 de julho de 2014. 

PORTARIA Nº 3.410, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013. 

PORTARIA Nº 1.034, DE 5 DE MAIO DE 2010. 

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 

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, visando a orientação do 

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

entendemos conveniente destacar quanto a realização da Chamada Pública nº 09/2020 – SESMA 
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DA FUNDAMENTAÇÃO: 

A análise em tela, quanto a realização da Chamada Pública nº 09/2020-SESMA, ficará 

estritamente dentro dos parâmetros fixados pela Constituição Federal de 1988, Lei nº 8.666/93 c/c Art. 

4º da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e demais aplicadas ao assunto, motivo pelo qual, como 

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

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DE 1988. 

 (...) 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: 

(...) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante 

processo de licitação pública que assegure igualdade de condições 

a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 

proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências 

de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações.”. (grifos nosso) 

(...) 

“Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa 

privada. 

§ 1º As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes 

deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 

preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.” 
(grifos nosso) 

 

LEI Nº 8.666/93 

 (...) 

“Art. 2
o
  As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 

alienações, concessões, permissões e locações da Administração 

Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente 

precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta 

Lei. (grifos nosso) 

Parágrafo único.  Para os fins desta Lei, considera-se contrato 

todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração 

Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a 

formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja 

qual for a denominação utilizada.” 

(...) 
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“Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 

competição, em especial:” 

 

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. 

(...) 

Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 

órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 

Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).” 

(...) 

“§ 2º A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de 

Saúde (SUS), em caráter complementar.” (grifos nosso) 

(...) 

Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para 

garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada 

área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos 

serviços ofertados pela iniciativa privada. 

Parágrafo único. A participação complementar dos serviços 

privados será formalizada mediante contrato ou convênio, 

observadas, a respeito, as normas de direito público. 

Art. 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e 

as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

Art. 26. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os 

parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela 

direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), aprovados no 

Conselho Nacional de Saúde. 

§ 1° Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de 

pagamento da remuneração aludida neste artigo, a direção 

nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) deverá fundamentar 

seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a 

efetiva qualidade de execução dos serviços contratados. 

§ 2° Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e 

administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de 

Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do 

contrato. 

§ 3° (Vetado). 

§ 4° Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades 

ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou 

função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

DA ANÁLISE: 

O presente processo refere-se ao Procedimento de Chamamento Público nº 

001/2019/CPCP/SESMA, cujo objeto refere-se ao CREDENCIAMENTO DE COOPERATIVAS, 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e MICROEMPRESAS – ME, RESIDENTES 
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NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, PARA 

ATENDER O FORNECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATUAM 

NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONTRA A INFECÇÃO HUMANA 

PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), situação reconhecida pela Lei Federal nº 13.979/2020; 

Portaria MS nº 188/2020 e pelo Decreto Municipal nº 95.955- PMB, de 18 de Março de 2020.  

Diante da análise dos documentos anexados 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. Um dos fundamentos básicos da licitação 

é a competição, logo realiza-se a licitação para se obter a proposta mais vantajosa para a 

Administração. 

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. Afinal, na medida em que inexistam 

competidores, submeter a oportunidade de contratação a um torneio — que pressupõe a existência de 

pluralidade de contendores — seria totalmente inútil. De nada adiantaria a Administração arcar com o 

custo do processo administrativo, movimentar um enorme aparelhamento da máquina estatal, 

despender tempo, adiando a solução para a necessidade de interesse público surgida, se, no dia, hora e 

local designado para a disputa, somente aquele (porquanto exclusivo, único existente) se apresentaria 

munido de proposta e documentos de habilitação. 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 – A matéria que versa os autos é sobre o credenciamento de cooperativas, 

microempreendedores individuais – MEIS e microempresas – ME, para confecção de máscaras 

descartáveis, para atender o fornecimento dos profissionais da área da saúde que atuam nas unidades de 
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saúde do município de Belém contra a infecção humana pelo novo coronavirus (COVID19), situação 

reconhecida pela Lei Federal nº 13.979/2020; Portaria MS nº 188/2020 e pelo Decreto Municipal nº 

95.955- PMB, de 18 de Março de 2020. Trata-se de processo administrativo pelo qual a administração 

convocou interessados para, segundo condições uniformes, previamente fixadas e divulgadas em seu 

instrumento convocatório, credenciam-se como prestadores de serviços, mediante tratamento 

isonômico, valor de pagamento pré-estabelecido através do edital do chamamento publico. 

4 – A figura do Credenciamento é um mecanismo para se efetivar uma contratação por 

inexigibilidade. Portanto, tem sua base legal justamente o caput, do art. 25, da Lei nº 8.666/93. 

5 – Vale destacar que a chamada pública não se vislumbra a escolha da proposta mais vantajosa 

e ou do proponente mais qualificado, nem tampouco se trata de competição, mas sim de meio 

necessário para habilitação dos interessados, obviamente com a qualificação e idoneidade exigida em 

lei, para fins de cumprimento do objeto em concordância com as diretrizes do instrumento 

convocatório. 

6 – O TCU tem o entendimento de que o instituto do credenciamento se dá por inexigibilidade 

de licitação, fundamentado pelo at. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, contudo, somente na hipótese em que 

se configure a inviabilidade de competição o que pode-se observar no caso concreto. Em resumo, para 

a contratação de serviços de saúde, nas situações de ausência de competição, onde o credenciamento é 

adequado, não precisa a Administração Pública realizar licitação, pois nesses casos todos os 

interessados aptos serão aproveitados. 

7 – O instituto do credenciamento, pode ser utilizado, de forma complementar, para suprir 

eventual demanda reprimida de serviço de saúde. Há que se deva considerar, que o instituto deve 

atender aos diversos princípios da administração pública, especialmente no que tange à legalidade, 

impessoalidade, igualdade, publicidade e probidade administrativa. 

8 – Analisando os autos, observa-se que a Comissão deu início a fase externa do Chamamento 

Público, na data de 17 de abril de 2020, quando realizou a publicação do aviso no Diário Oficial do 

Município de Belém, disponibilizando o edital convocando os interessados a apresentarem suas 

propostas para o posterior credenciamento. 

9 – Na data de 30 de abril de 2020, o Secretário Municipal de Saúde de Belém, em observância 

as recomendações exaradas por este Núcleo de Controle Interno e pela manifestação técnica, autorizou 

a republicação do edital da Chamada Pública. 

10 – Podemos observar que o edital da chamada publica em questão seguiu todas as cautelas 

recomendadas pela Lei nº 8.666/93, senão vejamos: Definição do objeto de forma clara e sucinta, sem 

particularidades exageradas; das condições gerais de participação; da documentação exigida para 

inscrição e habilitação; do deferimento da inscrição, da declaração de habilitação/inabilitação e da 

possibilidade de saneamento de falhas tidas como sanáveis; dos resultados da habilitação e dos 

recursos; 6. dos recursos orçamentários; do contrato de prestação de serviços; e das disposições finais. 
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11 – Após a republicação do Edital, nos dias 22 de maio e 03 de junho de 2020 as empresas 

SOCITECH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRRONICOS EIRELI, J M FONSECA MARTINS 

LTDA e JORGE SILVA COMERCIO E SERVVIÇOS DE BORDADOS, encaminharam emails a esta 

secretaria contendo documentos de habilitação e a proposta técnica, respectivamente, com intuito de 

credenciamento no chamamento publico nº 009/2020. 

12 – Nas datas de 10 de junho de 2020, foram emitidos Relatórios pela Comissão Técnica. Os 

relatórios são conclusivos que em documentos apresentados pelas empresas, foi verificado que as 

empresas SOCITECH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRRONICOS EIRELI, J M FONSECA 

MARTINS LTDA não atenderam os requisitos do edital e foram inabilitadas, enquanto que a empresa 

JORGE SILVA COMERCIO E SERVVIÇOS DE BORDADOS foi devidamente habilitada por ter 

atendido a todos os requisitos editalicios. 

13 – Sendo assim, após analise criterioso e completo dos documentos anexados nos autos, 

verifica-se que todos os ditames legais exigidos foram cumpridos, compreendendo que o 

CHAMEMENTO PUBLCO Nº 09/2020-SESMA, esta de acordo com a legislação vigente, por tanto a 

empresa habilitada está apita a celebrar contrato com esta Administração. 

14 – Considerando que são elementos necessários ao processo de inexigibilidade de licitação, 

conforme dispõe no art. 26, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, a justificativa da escolha do 

fornecedor e justificativa do preço, observa-se foram atendidos considerando que trata-se do 

credenciamento de interessados e portanto, não se vislumbra a escolha da proposta mais vantajosa e ou 

do proponente mais qualificado, nem tampouco se trata de competição, mas sim de meio necessário 

para habilitação dos interessados, obviamente com a qualificação e idoneidade exigida em lei, para fins 

de cumprimento do objeto em concordância com as diretrizes do instrumento convocatório. 

15 – Diante daquele fato, temos a destacar que independentemente do procedimento que 

antecede a contratação, cabe a administração demonstrar a conformidade do preço ajustado com o valor 

praticado no mercado. Portanto, há necessidade de aferir o valor praticado em contratações similares. 

Conforme visto trata-se de uma condição indispensável para assegurar a adequação e a vantajosidade 

da contratação. Logo, o fato de a contratação ser efetivada através de procedimento de inexigibilidade 

de licitação não constitui razão para o não cumprimento desse dever. Devemos salientar que por se 

tratar de inexigibilidade, essa adequação do preço praticado assume obrigatoriedade mais complexa 

pois se esta diante de uma ausência de competição, logo não há a possibilidade de redução de preços 

pela disputa entre interessados. No caso concreto, a justificativa de preços requer a demonstração de 

sua adequação levando-se em conta os valores praticados pelo futuro contratado em outros contratos 

por ele mantidos. Desse modo, demonstra-se que a condição de exclusividade não servirá para distorcer 

o preço praticado, isto é, significa dizer que o valor celebrado pela administração contratante é 

equivalente ao praticado pelo contratado em ajustes firmados com outros contratantes. Nesse sentido 

temos a observar a Orientação Normativa nº 17 da AGU: “a razoabilidade do valor das contratações 

decorrentes de inexigibilidade de licitação poderá ser aferida por meio da comparação da proposta apresentada com os 

preços praticados pela futura contratada junto a outros entes públicos e/ou privados, ou outros meios igualmente idôneos”. 

(alterada pela Portaria AGU nº 572/2011, publicada no DOU I 14.12.2011). No caso concreto podemos observar 

nos valores contemplados nos editais juntados nos autos. 
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16 – Dando continuidade a análise processual, consta o Parecer Jurídico nº 921/2020 – 

NSAJ/SESMA/PMB, o qual sugere pela Inexigibilidade de Licitação com fundamento no art. 25, da 

Lei nº 8.666/93, uma vez atendida todas as exigências legais. 

17 – Ressaltamos que não foi localizado nos autos manifestação do Fundo Municipal de Saúde 

sobre a disponibilidade de dotação orçamentária necessária para cobrir a despesa para a contratação. 

18 - Por fim, ressaltamos que após constatada disponibilidade orçamentária, o processo de 

Inexigibilidade 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. 

19 – Diante do exposto, este núcleo de Controle Interno tem a concluir que: 

CONCLUSÃO: 

No transcorrer dos trabalhos de análise do Processo em referência, conclui-se, sinteticamente, 

que o processo administrativo de CHAMAMENTO PUBLICO Nº 09/2020 - SESMA, ENCONTRA 

AMPARO LEGAL. 

Para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos 

do §1º, do art. 11, da Resolução nº 11.410/TCM, de 25 de fevereiro de 2014, face à correta aplicação 

dos ditames da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 4.320/64, da Lei n° 8.429/99 e da Lei Complementar nº 

101/2000, considerando que fora analisado integralmente o referido processo, pelo que declaramos que 

o processo encontra-se EM CONFORMIDADE, revestido de todas as formalidades legais, na fase 

interna e externa, portanto encontra-se apto a ser Homologado, logo, uma vez que o presente processo 

encontra-se respaldado legalmente, não tendo nenhum óbice que possa ensejar em sua nulidade, nos 

manifestamos: 

MANIFESTA-SE: 

a) Pelo DEFERIMENTO da solicitação do requerente, pelo credenciamento do interessado para 

confecção de máscaras descartáveis (JORGE SILVA COMERCIO E SERVVIÇOS DE BORDADOS), 

para atender o fornecimento dos profissionais da área da saúde que atuam nas unidades de saúde do 

município de Belém contra a infecção humana pelo novo coronavirus (COVID19), situação 

reconhecida pela Lei Federal nº 13.979/2020, Portaria MS nº 188/2020 e pelo Decreto Municipal nº 

95.955- PMB, de 18 de março de 2020, através de inexigibilidade de licitação com fundamento no art. 

25, I, da lei nº 8.666/93. 
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b) Pela manifestação do Fundo Municipal de Saúde quanto a disponibilidade de dotação 

orçamentária necessária ao cumprimento da obrigação; 

c) Pela possibilidade de homologação do resultado do Chamamento Publico nº 09/2020-SESMA, 

para o credenciamento da empresa JORGE SILVA COMERCIO E SERVVIÇOS DE BORDADOS, a 

qual está apta a celebrarem contrato com esta Secretaria para a prestação de serviços. 

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

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

e) Pela imediata disponibilidade em sítio oficial específico na rede mundial de computadores 

(internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, 

de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do 

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

É o nosso parecer salvo melhor entendimento. À elevada apreciação Superior. 

Belém/PA, 19 de junho de 2019. 

             

ÉDER DE JESUS FERREIRA CARDOSO 

Coordenador Núcleo de Controle Interno – NCI/SESMA 
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DESPACHO 

 
Considerando a solicitação de credenciamento dos Proponentes SOCITECH COMERCIO DE 
PRODUTOS ELETRRONICOS EIRELI, J M FONSECA MARTINS LTDA e JORGE SILVA 
COMERCIO E SERVIÇOS DE BORDADOS acompanhada dos documentos de habilitação, os 
quais foram submetidos à apreciação de da Comissão Técnica da SESMA; 
 
Considerando o Relatório Comissão Técnica que opinou pelo DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO 
do proponente JORGE SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE BORDADOS e 
INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO dos proponentes SOCITECH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRRONICOS EIRELI e J M FONSECA MARTINS LTDA; 
 
AUTORIZO a habilitação da proponente JORGE SILVA COMERCIO E SERVVIÇOS DE 
BORDADOS e INDEFIRO a habilitação dos proponentes JORGE SILVA COMERCIO E 
SERVIÇOS DE BORDADOS no CHAMAMENTO PÚBLICO, para o CREDENCIAMENTO DE 
COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e MICROEMPRESAS – 
ME, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS 
DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O FORNECIMENTO DOS PROFSSIONAIS DA ÁREA DA 
SAÚDE QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONTRA A 
INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). 
 

Ao Setor de Contratos para as providências cabíveis quanto à confecção dos termos 
e demais atos necessários, 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, 22 de junho de 2020. 

 
 
 
 
 

Sérgio de Amorim Fiqueiredo 
Secretário Municipal de Saúde  
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6 DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SEGUNDA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 2020

ASSINAM: SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO/Secretário 
Municipal de Saúde,– CONTRATANTE e KELBER 
DANTAS LIMA– CONTRATADA.

DATA: 23 de Junho de 2020.

CREDENCIAMENTO CHAMAMENTO 09/2020

A Prefeitura de Belém, através da Secretaria Municipal de Saúde –SESMA, tor-
na público o resultado preliminar do chamamento público nº 09/2020-SESMA para 
CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas para confecção e fornecimento de másca-
ras descartáveis para os profissionais da saúde do município de Belém. Após análise 
das documentações exigidas para inscrição e habilitação, conforme Edital, a Comissão 
Técnica informa os habilitados por ordem de classificação, a seguir:

ORDEM NOME CNPJ Nº SITUAÇÃO

4º JORGE SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE BORDADOS 21.355.233/0001-87 HABILITADO

A seguir segue a lista das empresas Inabilitados, conforme análise e relatório da 
Comissão, de acordo com item 5.2. do Edital será concedido o prazo de 01 (um) dia 
útil para interposição de recurso, que poderá ter nova análise da Comissão a decisao 
que ensejou a inabilitação.

NOME CNPJ Nº SITUAÇÃO

J M FONSECA MARTINS LTDA (ELO COMERCIO E SERVIÇOS) 35.822.821/0001-98 INABILITADO

SOCITECH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI 20.962.688/0001-06 INABILITADO

Belém,10 de junho de 2020

Vanessa Oliveira Presidente da Comissão

Izabela Belém Membro da Comissão

Sandra Silva Membro da Comissão

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SESAN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 82/2020

Às 10:00 horas do dia 25 de junho de 2020, após constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a autoridade

competente, Sr. CLAUDIO AUGUSTO CHAVES DAS MERCES, no uso de 
suas atribuições legais, atendendo o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decre-
to Municipal nº 49.191/05, acolhendo a decisão do Pregoeiro e sua equipe de apoio, 
HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2074/2020, Pregão Eletrônico 
SRP nº 82/2020.

CNPJ/CPF: 14.109.263/0001-48 - SOLIDA CONSTRUCAO LTDA, vencedor 
do item 01, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIA-
LIZADAS PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS 
E GUARNIÇÃO, para serem utilizadas nas diversas atividades e necessidades da 
SESAN.

Valor Global do item R$ 54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões de reais).
Belém, 25 de junho de 2020.

CLAUDIO AUGUSTO CHAVES DAS MERCÊS
Secretário Municipal de Saneamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SECON

PORTARIA Nº 128/2020-GABS/SECON

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA, no uso de suas atribuições 
legais.

R E S O L V E :
DESIGNAR, o servidor FREDERICO GUILHERME FERREIRA COIMBRA, 

Matrícula nº 0025550-012 para fiscalizar a execução dos serviços correspondentes ao 
Processo Nº 1345/2019 - da empresa ATLANTA RENT A CAR – referente ao Termo 
Aditivo nº 03/2020 ao Contrato nº 15/2017, firmado com esta Secretaria Municipal de 
Economia – SECON, durante a vigência de 28.06.2020 a 27.06.2012.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém, 14 de abril de 2020.

ROSIVALDO BATISTA
Secretário Municipal de Economia.

FERIAS

PORTARIA Nº 057/2020-GABS/SECON – CONCEIÇÃO DA SILVA mat.0456829-
016, Administrador de Mercado DAS-201.6 lotado no Departamento de Feiras, Mer-
cados e Portos/DFMP desta SECON. Conceder férias regulamentares referente ao pe-
ríodo aquisitivo de 09.04.2019 a 08.04.2020, no período de 01.04.2020 a 30.04.2020, 
devendo retornar ao trabalho no dia 01.05.2020.

PORTARIA Nº 058/2020-GABS/SECON – ELOY MARCO MOTA SALES 
mat.0417700-024, Administrador de Mercado DAS-201.6 lotado no Departamento 
de Feiras, Mercados e Portos/DFMP desta SECON. Conceder férias regulamentares 
referente ao período aquisitivo de 01.02.2019 a 31.01.2020, no período de 01.04.2020 
a 30.04.2020, devendo retornar ao trabalho no dia 01.05.2020.

PORTARIA Nº 109/2020-GABS/SECON – CLARINDA DOS SANTOS 
mat.0380156-016, Assessor Superior DAS-202.5 lotada Cedida desta SECON. 
Conceder férias regulamentares referente ao período aquisitivo de 15.03.2019 a 
14.03.2020, no período de 04.05.2020 a 02.06.2020, devendo retornar ao trabalho no 
dia 03.06.2020.

PORTARIA Nº 110/2020-GABS/SECON – DESIELLE ALESSANDRA FERREIRA 
MARTINS mat.0447366-017, Chefe de Divisão DAS-201.7 lotada no Departamento 
de Feiras, Mercados e Portos/DFMP desta SECON. Conceder férias regulamentares 
referente ao período aquisitivo de 10.04.2019 a 09.04.2020, no período de 04.05.2020 
a 02.06.2020, devendo retornar ao trabalho no dia 03.06.2020.

PORTARIA Nº 111/2020-GABS/SECON – EDMILSON LOPES CALDAS 
mat.0447382-012, Chefe de Divisão DAS-201.7 lotado no Departamento de Admi-
nistração/DEAD desta SECON. Conceder férias regulamentares referente ao período 
aquisitivo de 10.04.2019 a 09.04.2020, no período de 04.05.2020 a 02.06.2020, deven-
do retornar ao trabalho no dia 03.06.2020.

PORTARIA Nº 112/2020-GABS/SECON – JORGE BARARUA DE ALCANTA-
RA mat.0445312-017, Chefe de Divisão DAS-201.7 lotado no Departamento de Fei-
ras, Mercados e Portos/DFMP desta SECON. Conceder férias regulamentares refe-
rente ao período aquisitivo de 07.03.2019 a 06.03.2020, no período de 04.05.2020 a 
02.06.2020, devendo retornar ao trabalho no dia 03.06.2020.

PORTARIA Nº 113/2020-GABS/SECON – SILVIA SUZANY GONÇALVES SO-
ARES mat.0417033-028, Assessor Superior DAS-202.6 lotado no Núcleo Setorial de 
Assuntos Jurídicos/NSAJ desta SECON. Conceder férias regulamentares referente ao 
período aquisitivo de 01.05.2019 a 30.04.2020, no período de 04.05.2020 a 02.06.2020, 
devendo retornar ao trabalho no dia 03.06.2020.

PORTARIA Nº 145/2020-GABS/SECON – ADAMILSON DOS SANTOS CARDO-
SO mat.0380547-015, Assessor Superior DAS-202.5 Cedido desta SECON. Conceder 
férias regulamentares referente ao período aquisitivo de 15.03.2019 a 14.03.2020, no 
período de 01.06.2020 a 30.06.2020, devendo retornar ao trabalho no dia 01.07.2020.

PORTARIA Nº 146/2020-GABS/SECON – MARCO ANTONIO ALMEIDA PI-
NHEIRO mat.0446882-011, Assessor Superior DAS-202.6 lotado no Departamento 
de Feiras, Mercados e Portos/DFMP desta SECON. Conceder férias regulamentares 
referente ao período aquisitivo de 17.03.2019 a 16.03.2020, no período de 01.06.2020 
a 30.06.2020, devendo retornar ao trabalho no dia 01.07.2020.

PORTARIA Nº 147/2020-GABS/SECON – SUE ANNE SEABRA DA SILVA 
mat.0380989-018, Assessor Superior DAS-202.5 lotado no Departamento de Comér-
cio e Publicidade em Vias Públicas/DCPV desta SECON. Conceder férias regula-
mentares referente ao período aquisitivo de 01.04.2019 a 31.03.2020, no período de 
01.06.2020 a 30.06.2020, devendo retornar ao trabalho no dia 01.07.2020.

PORTARIA Nº 148/2020-GABS/SECON – FADI SALIM GÉHA mat.0015253-
015, Economista lotado no Departamento de Administração/DEAD desta SECON. 
Conceder férias regulamentares referente ao período aquisitivo de 01.02.2016 a 
31.01.2016, no período de 01.06.2020 a 30.06.2020, devendo retornar ao trabalho no 
dia 01.07.2020.

PORTARIA Nº 149/2020-GABS/SECON – ROMULO GUERREIRO PARENTE 
mat.0448028-018, Administrador de Mercado DAS-201.6 lotado no Departamento 
de Feiras, Mercados e Portos/DFMP desta SECON. Conceder férias regulamentares 
referente ao período aquisitivo de 10.05.2019 a 09.05.2020, no período de 01.06.2020 
a 30.06.2020, devendo retornar ao trabalho no dia 01.07.2020.

PORTARIA Nº 156/2020-GABS/SECON – PEDRO PAULO GONÇALVES RO-
DRIGUES mat.0481270-019, Assessor Superior DAS-202.5 lotado no Departamento 
de Administração/DEAD desta SECON. Conceder férias regulamentares referente ao 
período aquisitivo de 01.06.2019 a 31.05.2020, no período de 01.07.2020 a 30.07.2020, 
devendo retornar ao trabalho no dia 31.07.2020.

PORTARIA Nº 157/2020-GABS/SECON – FRANCINES GALENO CORREA 
mat.0445339-012, Administrador de Mercado DAS-201.6 lotado no Departamento 
de Feiras, Mercados e Portos/DFMP desta SECON. Conceder férias regulamentares 
referente ao período aquisitivo de 17.02.2019 a 16.02.2020, no período de 01.07.2020 
a 30.07.2020, devendo retornar ao trabalho no dia 31.07.2020.

PORTARIA Nº 158/2020-GABS/SECON – HERQUIBAL GONÇALVES BAL-
TAZAR mat.0369675-029, Administrador de Mercado DAS-201.6 lotado no Depar-
tamento de Feiras, Mercados e Portos/DFMP desta SECON. Conceder férias regula-
mentares referente ao período aquisitivo de 01.02.2019 a 31.01.2020, no período de 
01.07.2020 a 30.07.2020, devendo retornar ao trabalho no dia 31.07.2020.

PORTARIA Nº 159/2020-GABS/SECON – LUCIANA CRISTINA PANTOJA DA 
COSTA mat.0461008-017, Administrador de Mercado DAS-201.6 lotado no Depar-
tamento de Feiras, Mercados e Portos/DFMP desta SECON. Conceder férias regula-
mentares referente ao período aquisitivo de 01.07.2019 a 30.06.2020, no período de 
01.07.2020 a 30.07.2020, devendo retornar ao trabalho no dia 31.07.2020.

PORTARIA Nº 160/2020-GABS/SECON – EDUARDO GENTIL DIAS FILHO 
mat.0444855-017, Assessor Superior DAS-202.6 lotado no Departamento de Comér-
cio e Publicidade em Vias Públicas/DCPV desta SECON. Conceder férias regula-
mentares referente ao período aquisitivo de 15.02.2019 a 14.02.2020, no período de 
01.07.2020 a 30.07.2020, devendo retornar ao trabalho no dia 31.07.2020.

PORTARIA Nº 161/2020-GABS/SECON – RAYDMAR GASPAR DA COSTA 
mat.0376167-025, Chefe de Divisão DAS-201.7 lotado no Departamento de Comércio 
e Publicidade em Vias Públicas/DCPV desta SECON. Conceder férias regulamentares 
referente ao período aquisitivo de 07.03.2019 a 06.03.2020, no período de 01.07.2020 
a 30.07.2020, devendo retornar ao trabalho no dia 31.07.2020.

PORTARIA Nº 162/2020-GABS/SECON – ROSILENE CHRISTINNE DA COS-
TA MONTEIRO mat.0423700-014, Assessor Superior DAS-202.5 Cedido desta SE-
CON. Conceder férias regulamentares referente ao período aquisitivo de 01.07.2019 a 
30.06.2020, no período de 01.07.2020 a 30.07.2020, devendo retornar ao trabalho no 
dia 31.07.2020.

PORTARIA Nº 167/2020-GABS/SECON – PATRICIA HELENA LIMA RO-
DRIGUES mat.0447102-010, Assessor Superior DAS-202.5 Cedido desta SECON. 
Conceder férias regulamentares referente ao período aquisitivo de 01.04.2019 a 
31.03.2020, no período de 01.07.2020 a 30.07.2020, devendo retornar ao trabalho no 
dia 31.07.2020.

Ano LXI - Nº 14.024

Página 183 de 191



 

 

 
 

Página 1 de 1 

 

Oficio nº 381/2020-NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA/PMB 

 

 

                                                                                 Belém, 08 de Julho de 2020. 

 

JORGE SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE BORDADOS 

CNPJ nº 21.355.233/0001-87 

Endereço: Avenida Senador Lemos, nº 3153, Sub Solo – Bairro: Sacramenta - CEP: 66120-

000 – Belém/PA. 

Telefone: (91) 98918-9863 

E-mail: jorge.junior01@hotmail.com 

 

Assunto: Processo GDOC Nº 13238/2020. RESPOSTA AO REQUERIMENTO DE 

CREDENCIAMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2020 - Gdoc 9923/2020.  

1.  Considerando o requerimento de credenciamento ao Chamamento Público nº 

009/2020 (SESMA) apresentado pela empresa JORGE SILVA COMERCIO E SERVIÇOS 

DE BORDADOS (CNPJ nº 21.355.233/0001-87) à Secretaria Municipal de Saúde de Belém; 

 

2.  Considerando que após análise dos documentos apresentados pela Empresa e 

emissão do RELATÓRIO DA COMISSÃO, o qual foi acatado pelo senhor Secretário para 

DEFERIR O REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO AO CHAMAMENTO 

PÚBLICO Nº 009/2020, uma vez que foram atendidos os requisitos do Edital pela referida 

empresa;  

3.  A empresa fica notificada da decisão do Sr. Secretário que DEFERIU o 

requerimento de credenciamento ao chamamento público nº 009/2020, nos termos do Edital 

de chamamento público nº 009/2020 - SESMA. 

4.  Por fim, destacamos que a manifestação deverá ser encaminhada ao Núcleo de 

Contratos da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Av. Governador José Malcher, 2821 

(entre Av. Almirante Barroso e Av. José Bonifácio) bairro: São Brás. CEP: 66.090-100, ou para o 

e-mail: contratos.sesma2@gmail.com  

 

 

Andréa Oliveira 

Coordenadora do Núcleo de Contratos da SESMA em exercício 
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10/07/2020 Gmail - Ofício nº 381/2020 - Núcleo de Contratos/SESMA

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c5452b1585&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-3175048754211008972&simpl=msg-a%3Ar2624… 1/1

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

Ofício nº 381/2020 - Núcleo de Contratos/SESMA
2 mensagens

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 9 de julho de 2020 10:44
Para: jorge.junior01@hotmail.com

Prezados, bom dia!

Segue em anexo o Ofício nº 381/2020 - Núcleo de Contratos/SESMA para ciência.

Favor acusar recebimento.  

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

JORGE SILVA 08.07.2020 - OFICIO Nº 381.2020 - Notificação de deferimento de credenciamento.pdf
114K

Jorge JUNIOR <jorge.junior01@hotmail.com> 9 de julho de 2020 11:11
Para: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

Prezados, bom dia!

ok, recebido! ficamos no aguardo da próxima etapa de assinatura do contrato.

Obrigado!

Atenciosamente,

Jorge JUNIOR
(91) 99335-6077

De: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 9 de julho de 2020 09:44
Para: jorge.junior01@hotmail.com <jorge.junior01@hotmail.com>
Assunto: O�cio nº 381/2020 - Núcleo de Contratos/SESMA
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Oficio nº 382/2020-NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA/PMB 

 

 

                                                                                 Belém, 08 de Julho de 2020. 

 

J M FONSECA MARTINS LTDA 

CNPJ nº 35.822.821/0001-98 

Endereço: Travessa Apinagés, nº 427, sala 03 – Bairro: Batista Campos - CEP: 66.025-002 – 

Belém/PA. 

Telefone: (91) 99202-8022/ 99811-5455 

E-mail: elocomercio.adm@outlook.com 

 

Assunto: Processo GDOC Nº 13241/2020. RESPOSTA AO REQUERIMENTO DE 

CREDENCIAMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2020 - Gdoc 9923/2020.  

1.  Considerando o requerimento de credenciamento ao Chamamento Público nº 

009/2020 (SESMA) apresentado pela empresa J M FONSECA MARTINS LTDA (CNPJ nº 

35.822.821/0001-9) à Secretaria Municipal de Saúde de Belém; 

 

2.  Considerando que após análise dos documentos apresentados pela Empresa e 

emissão do RELATÓRIO DA COMISSÃO, o qual foi acatado pelo senhor Secretário para 

INDEFERIR O REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO AO CHAMAMENTO 

PÚBLICO Nº 009/2020, uma vez que não foram atendidos o requisito do item 6.1.2 do Termo 

de Referência (anexo do Edital) e item 2.2.1.1.2 do Edital.;  

3.  A empresa fica notificada da decisão do Sr. Secretário que INDEFERIU o 

requerimento de credenciamento ao chamamento público nº 009/2020, nos termos do Edital 

de chamamento público nº 009/2020 - SESMA. 

4.  Por fim, destacamos que a manifestação deverá ser encaminhada ao Núcleo de 

Contratos da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Av. Governador José Malcher, 2821 

(entre Av. Almirante Barroso e Av. José Bonifácio) bairro: São Brás. CEP: 66.090-100, ou para o 

e-mail: contratos.sesma2@gmail.com  

 

 

Andréa Oliveira 

Coordenadora do Núcleo de Contratos da SESMA em exercício 
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10/07/2020 Gmail - Ofício nº 382/2020 - Núcleo de Contratos/SESMA

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c5452b1585&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar642882067593278529&simpl=msg-a%3Ar533972… 1/1

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

Ofício nº 382/2020 - Núcleo de Contratos/SESMA
2 mensagens

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 9 de julho de 2020 10:45
Para: elocomercio.adm@outlook.com

Prezados, bom dia!

Segue em anexo o Ofício nº 382/2020 - Núcleo de Contratos/SESMA para ciência.

Favor acusar recebimento.  

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

J M FONSECA 08.07.2020 - OFICIO Nº 382.2020 - Notificação de indeferimento de credenciamento.pdf
114K

Elo Comércio e Serviços <elocomercio.adm@outlook.com> 9 de julho de 2020 10:54
Para: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

Recebido. 

De: Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 9 de julho de 2020 10:45
Para: elocomercio.adm@outlook.com <elocomercio.adm@outlook.com>
Assunto: O�cio nº 382/2020 - Núcleo de Contratos/SESMA
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Oficio nº 383/2020-NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA/PMB 

 

 

                                                                                 Belém, 08 de Julho de 2020. 

 

SOCITECH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI 

CNPJ nº 20.962.688/0001-06 

Endereço: Rua Doutor Luiz Migiliano, nº 1986, Sala 1511 – Bairro: Jardim Cabore - CEP: 

05711-001 – São Paulo/SP. 

Telefone: (11) 4208-6570 

E-mail: nuno@socitech.com.br 

 

Assunto: Processo GDOC Nº 13248/2020. RESPOSTA AO REQUERIMENTO DE 

CREDENCIAMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2020 - Gdoc 9923/2020.  

1.  Considerando o requerimento de credenciamento ao Chamamento Público nº 

009/2020 (SESMA) apresentado pela empresa SOCITECH COMERCIO DE PRODUTOS 

ELETRONICOS EIRELI (CNPJ nº 20.962.688/0001-06) à Secretaria Municipal de Saúde de 

Belém; 

 

2.  Considerando que após análise dos documentos apresentados pela Empresa e 

emissão do RELATÓRIO DA COMISSÃO, o qual foi acatado pelo senhor Secretário para 

INDEFERIR O REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO AO CHAMAMENTO 

PÚBLICO Nº 009/2020, uma vez que não foram atendidos os requisitos do Edital dos itens 1.5, 

3.1.1.5, 6.1.2 do Termo de Referência (anexo do Edital);  

3.  A empresa fica notificada da decisão do Sr. Secretário que INDEFERIU o 

requerimento de credenciamento ao chamamento público nº 009/2020, nos termos do Edital 

de chamamento público nº 009/2020 - SESMA. 

4.  Por fim, destacamos que a manifestação deverá ser encaminhada ao Núcleo de 

Contratos da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Av. Governador José Malcher, 2821 

(entre Av. Almirante Barroso e Av. José Bonifácio) bairro: São Brás. CEP: 66.090-100, ou para o 

e-mail: contratos.sesma2@gmail.com  

 

 

Andréa Oliveira 

Coordenadora do Núcleo de Contratos da SESMA em exercício 
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10/07/2020 Gmail - Ofício nº 383/2020 - Núcleo de Contratos/SESMA
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Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com>

Ofício nº 383/2020 - Núcleo de Contratos/SESMA
3 mensagens

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 9 de julho de 2020 10:46
Para: nuno@socitech.com.br

Prezados, bom dia!

Segue em anexo o Ofício nº 383/2020 - Núcleo de Contratos/SESMA para ciência.

Favor acusar recebimento.  

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

SOCITECH 08.07.2020 - OFICIO Nº 383.2020 - Notificação de indeferimento de credenciamento.pdf
114K

celia@socitech.com.br <celia@socitech.com.br> 9 de julho de 2020 11:18
Para: contratos.sesma2@gmail.com
Cc: Nuno Bartolo <nuno@socitech.com.br>, socitech@socitech.com.br

Bom dia Prezados.

 

Informamos que não tínhamos ciência da participação no credenciamento para o processo em questão.

Gostaríamos de participar e atender todos os requisitos.

Peço a gentileza de nos encaminhar os requisitos faltantes. E o caminho para atendermos as exigências.

 

Atenciosamente;

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Núcleo de Contratos Sesma <contratos.sesma2@gmail.com> 10 de julho de 2020 10:34
Para: celia@socitech.com.br

segue em anexo documentos os quais comprovam a participação da empresa no credenciamento 
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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]

documentos socitech.pdf
1791K
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6 DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SEGUNDA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 2020

ASSINAM: SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO/Secretário 
Municipal de Saúde,– CONTRATANTE e KELBER 
DANTAS LIMA– CONTRATADA.

DATA: 23 de Junho de 2020.

CREDENCIAMENTO CHAMAMENTO 09/2020

A Prefeitura de Belém, através da Secretaria Municipal de Saúde –SESMA, tor-
na público o resultado preliminar do chamamento público nº 09/2020-SESMA para 
CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas para confecção e fornecimento de másca-
ras descartáveis para os profissionais da saúde do município de Belém. Após análise 
das documentações exigidas para inscrição e habilitação, conforme Edital, a Comissão 
Técnica informa os habilitados por ordem de classificação, a seguir:

ORDEM NOME CNPJ Nº SITUAÇÃO

4º JORGE SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE BORDADOS 21.355.233/0001-87 HABILITADO

A seguir segue a lista das empresas Inabilitados, conforme análise e relatório da 
Comissão, de acordo com item 5.2. do Edital será concedido o prazo de 01 (um) dia 
útil para interposição de recurso, que poderá ter nova análise da Comissão a decisao 
que ensejou a inabilitação.

NOME CNPJ Nº SITUAÇÃO

J M FONSECA MARTINS LTDA (ELO COMERCIO E SERVIÇOS) 35.822.821/0001-98 INABILITADO

SOCITECH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI 20.962.688/0001-06 INABILITADO

Belém,10 de junho de 2020

Vanessa Oliveira Presidente da Comissão

Izabela Belém Membro da Comissão

Sandra Silva Membro da Comissão

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SESAN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 82/2020

Às 10:00 horas do dia 25 de junho de 2020, após constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a autoridade

competente, Sr. CLAUDIO AUGUSTO CHAVES DAS MERCES, no uso de 
suas atribuições legais, atendendo o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decre-
to Municipal nº 49.191/05, acolhendo a decisão do Pregoeiro e sua equipe de apoio, 
HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2074/2020, Pregão Eletrônico 
SRP nº 82/2020.

CNPJ/CPF: 14.109.263/0001-48 - SOLIDA CONSTRUCAO LTDA, vencedor 
do item 01, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIA-
LIZADAS PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS 
E GUARNIÇÃO, para serem utilizadas nas diversas atividades e necessidades da 
SESAN.

Valor Global do item R$ 54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões de reais).
Belém, 25 de junho de 2020.

CLAUDIO AUGUSTO CHAVES DAS MERCÊS
Secretário Municipal de Saneamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SECON

PORTARIA Nº 128/2020-GABS/SECON

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA, no uso de suas atribuições 
legais.

R E S O L V E :
DESIGNAR, o servidor FREDERICO GUILHERME FERREIRA COIMBRA, 

Matrícula nº 0025550-012 para fiscalizar a execução dos serviços correspondentes ao 
Processo Nº 1345/2019 - da empresa ATLANTA RENT A CAR – referente ao Termo 
Aditivo nº 03/2020 ao Contrato nº 15/2017, firmado com esta Secretaria Municipal de 
Economia – SECON, durante a vigência de 28.06.2020 a 27.06.2012.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém, 14 de abril de 2020.

ROSIVALDO BATISTA
Secretário Municipal de Economia.

FERIAS

PORTARIA Nº 057/2020-GABS/SECON – CONCEIÇÃO DA SILVA mat.0456829-
016, Administrador de Mercado DAS-201.6 lotado no Departamento de Feiras, Mer-
cados e Portos/DFMP desta SECON. Conceder férias regulamentares referente ao pe-
ríodo aquisitivo de 09.04.2019 a 08.04.2020, no período de 01.04.2020 a 30.04.2020, 
devendo retornar ao trabalho no dia 01.05.2020.

PORTARIA Nº 058/2020-GABS/SECON – ELOY MARCO MOTA SALES 
mat.0417700-024, Administrador de Mercado DAS-201.6 lotado no Departamento 
de Feiras, Mercados e Portos/DFMP desta SECON. Conceder férias regulamentares 
referente ao período aquisitivo de 01.02.2019 a 31.01.2020, no período de 01.04.2020 
a 30.04.2020, devendo retornar ao trabalho no dia 01.05.2020.

PORTARIA Nº 109/2020-GABS/SECON – CLARINDA DOS SANTOS 
mat.0380156-016, Assessor Superior DAS-202.5 lotada Cedida desta SECON. 
Conceder férias regulamentares referente ao período aquisitivo de 15.03.2019 a 
14.03.2020, no período de 04.05.2020 a 02.06.2020, devendo retornar ao trabalho no 
dia 03.06.2020.

PORTARIA Nº 110/2020-GABS/SECON – DESIELLE ALESSANDRA FERREIRA 
MARTINS mat.0447366-017, Chefe de Divisão DAS-201.7 lotada no Departamento 
de Feiras, Mercados e Portos/DFMP desta SECON. Conceder férias regulamentares 
referente ao período aquisitivo de 10.04.2019 a 09.04.2020, no período de 04.05.2020 
a 02.06.2020, devendo retornar ao trabalho no dia 03.06.2020.

PORTARIA Nº 111/2020-GABS/SECON – EDMILSON LOPES CALDAS 
mat.0447382-012, Chefe de Divisão DAS-201.7 lotado no Departamento de Admi-
nistração/DEAD desta SECON. Conceder férias regulamentares referente ao período 
aquisitivo de 10.04.2019 a 09.04.2020, no período de 04.05.2020 a 02.06.2020, deven-
do retornar ao trabalho no dia 03.06.2020.

PORTARIA Nº 112/2020-GABS/SECON – JORGE BARARUA DE ALCANTA-
RA mat.0445312-017, Chefe de Divisão DAS-201.7 lotado no Departamento de Fei-
ras, Mercados e Portos/DFMP desta SECON. Conceder férias regulamentares refe-
rente ao período aquisitivo de 07.03.2019 a 06.03.2020, no período de 04.05.2020 a 
02.06.2020, devendo retornar ao trabalho no dia 03.06.2020.

PORTARIA Nº 113/2020-GABS/SECON – SILVIA SUZANY GONÇALVES SO-
ARES mat.0417033-028, Assessor Superior DAS-202.6 lotado no Núcleo Setorial de 
Assuntos Jurídicos/NSAJ desta SECON. Conceder férias regulamentares referente ao 
período aquisitivo de 01.05.2019 a 30.04.2020, no período de 04.05.2020 a 02.06.2020, 
devendo retornar ao trabalho no dia 03.06.2020.

PORTARIA Nº 145/2020-GABS/SECON – ADAMILSON DOS SANTOS CARDO-
SO mat.0380547-015, Assessor Superior DAS-202.5 Cedido desta SECON. Conceder 
férias regulamentares referente ao período aquisitivo de 15.03.2019 a 14.03.2020, no 
período de 01.06.2020 a 30.06.2020, devendo retornar ao trabalho no dia 01.07.2020.

PORTARIA Nº 146/2020-GABS/SECON – MARCO ANTONIO ALMEIDA PI-
NHEIRO mat.0446882-011, Assessor Superior DAS-202.6 lotado no Departamento 
de Feiras, Mercados e Portos/DFMP desta SECON. Conceder férias regulamentares 
referente ao período aquisitivo de 17.03.2019 a 16.03.2020, no período de 01.06.2020 
a 30.06.2020, devendo retornar ao trabalho no dia 01.07.2020.

PORTARIA Nº 147/2020-GABS/SECON – SUE ANNE SEABRA DA SILVA 
mat.0380989-018, Assessor Superior DAS-202.5 lotado no Departamento de Comér-
cio e Publicidade em Vias Públicas/DCPV desta SECON. Conceder férias regula-
mentares referente ao período aquisitivo de 01.04.2019 a 31.03.2020, no período de 
01.06.2020 a 30.06.2020, devendo retornar ao trabalho no dia 01.07.2020.

PORTARIA Nº 148/2020-GABS/SECON – FADI SALIM GÉHA mat.0015253-
015, Economista lotado no Departamento de Administração/DEAD desta SECON. 
Conceder férias regulamentares referente ao período aquisitivo de 01.02.2016 a 
31.01.2016, no período de 01.06.2020 a 30.06.2020, devendo retornar ao trabalho no 
dia 01.07.2020.

PORTARIA Nº 149/2020-GABS/SECON – ROMULO GUERREIRO PARENTE 
mat.0448028-018, Administrador de Mercado DAS-201.6 lotado no Departamento 
de Feiras, Mercados e Portos/DFMP desta SECON. Conceder férias regulamentares 
referente ao período aquisitivo de 10.05.2019 a 09.05.2020, no período de 01.06.2020 
a 30.06.2020, devendo retornar ao trabalho no dia 01.07.2020.

PORTARIA Nº 156/2020-GABS/SECON – PEDRO PAULO GONÇALVES RO-
DRIGUES mat.0481270-019, Assessor Superior DAS-202.5 lotado no Departamento 
de Administração/DEAD desta SECON. Conceder férias regulamentares referente ao 
período aquisitivo de 01.06.2019 a 31.05.2020, no período de 01.07.2020 a 30.07.2020, 
devendo retornar ao trabalho no dia 31.07.2020.

PORTARIA Nº 157/2020-GABS/SECON – FRANCINES GALENO CORREA 
mat.0445339-012, Administrador de Mercado DAS-201.6 lotado no Departamento 
de Feiras, Mercados e Portos/DFMP desta SECON. Conceder férias regulamentares 
referente ao período aquisitivo de 17.02.2019 a 16.02.2020, no período de 01.07.2020 
a 30.07.2020, devendo retornar ao trabalho no dia 31.07.2020.

PORTARIA Nº 158/2020-GABS/SECON – HERQUIBAL GONÇALVES BAL-
TAZAR mat.0369675-029, Administrador de Mercado DAS-201.6 lotado no Depar-
tamento de Feiras, Mercados e Portos/DFMP desta SECON. Conceder férias regula-
mentares referente ao período aquisitivo de 01.02.2019 a 31.01.2020, no período de 
01.07.2020 a 30.07.2020, devendo retornar ao trabalho no dia 31.07.2020.

PORTARIA Nº 159/2020-GABS/SECON – LUCIANA CRISTINA PANTOJA DA 
COSTA mat.0461008-017, Administrador de Mercado DAS-201.6 lotado no Depar-
tamento de Feiras, Mercados e Portos/DFMP desta SECON. Conceder férias regula-
mentares referente ao período aquisitivo de 01.07.2019 a 30.06.2020, no período de 
01.07.2020 a 30.07.2020, devendo retornar ao trabalho no dia 31.07.2020.

PORTARIA Nº 160/2020-GABS/SECON – EDUARDO GENTIL DIAS FILHO 
mat.0444855-017, Assessor Superior DAS-202.6 lotado no Departamento de Comér-
cio e Publicidade em Vias Públicas/DCPV desta SECON. Conceder férias regula-
mentares referente ao período aquisitivo de 15.02.2019 a 14.02.2020, no período de 
01.07.2020 a 30.07.2020, devendo retornar ao trabalho no dia 31.07.2020.

PORTARIA Nº 161/2020-GABS/SECON – RAYDMAR GASPAR DA COSTA 
mat.0376167-025, Chefe de Divisão DAS-201.7 lotado no Departamento de Comércio 
e Publicidade em Vias Públicas/DCPV desta SECON. Conceder férias regulamentares 
referente ao período aquisitivo de 07.03.2019 a 06.03.2020, no período de 01.07.2020 
a 30.07.2020, devendo retornar ao trabalho no dia 31.07.2020.

PORTARIA Nº 162/2020-GABS/SECON – ROSILENE CHRISTINNE DA COS-
TA MONTEIRO mat.0423700-014, Assessor Superior DAS-202.5 Cedido desta SE-
CON. Conceder férias regulamentares referente ao período aquisitivo de 01.07.2019 a 
30.06.2020, no período de 01.07.2020 a 30.07.2020, devendo retornar ao trabalho no 
dia 31.07.2020.

PORTARIA Nº 167/2020-GABS/SECON – PATRICIA HELENA LIMA RO-
DRIGUES mat.0447102-010, Assessor Superior DAS-202.5 Cedido desta SECON. 
Conceder férias regulamentares referente ao período aquisitivo de 01.04.2019 a 
31.03.2020, no período de 01.07.2020 a 30.07.2020, devendo retornar ao trabalho no 
dia 31.07.2020.

Ano LXI - Nº 14.024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

INTERESSADO: SESMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: CHAMAMENTO PUBLICO 9/2020 - MASCARÁS
EMPRESA BMG DE OLIVEIRA

ESPÉCIE DATA

06/05/2020 09:47CHAMADA PUBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Protocolado em 06/05/2020 09:47

POR

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00010858/2020

GABRIELLE PENHA MACHADO ALMEIDA

PROCESSO Nº 00010858/2020

NRº DOC DE ORIGEM: S/N

DOCUMENTOS ANEXADOS: 1) CNPJ    2) RG E CPF    3) COMPROVANTE DE ENDEREÇO    4)
PROPOSTA    5) DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES    6) IDENTIDADE DA OAB    7)
MANIFESTAÇÃO TÉCNICA    8) EDITAL - CHAMADA PUBLICA Nº 09.2020-SESMA    9) EDITAL -
CHAMADA PUBLICA Nº 09.2020-SESMA

PA

COMPLEMENTO:

SÃO BRAS

BELÉM

AV. JOSÉ MALCHERENDEREÇO: Nº

CIDADE:66063075

2821

UF:
CEP:
BAIRRO:

INFORMAÇÕES DO INTERESSADO

SETOR DE ORIGEM: DEAD
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Encaminhamentos (Tramitações)

13/08/2020 11:04 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: DEAD / CONTRATO / ASS. DE NÚCLEO DE

Recebido por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO 13/08/2020 11:05Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

13/08/2020 10:42 Tramitador por: OSMAR DE SOUZA REIS JUNIOR Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 13/08/2020 11:04Data de Recebimento:
Despacho:
Encaminhamos conforme solicitação desse núcleo. Em tempo informo que esta referencia está no aguardo das adequações solicitadas a empresa Bordados, pois a
máscara apresentada não apresentava o clip para fixação nasal.

Data:

10/07/2020 11:00 Tramitador por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO Para: NUPS / RT MATERIAL TÉCNICO/SESMA

Recebido por: OSMAR DE SOUZA REIS JUNIOR 27/07/2020 12:05Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

23/06/2020 11:09 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: DEAD / CONTRATO / ASS. DE NÚCLEO DE

Recebido por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO 25/06/2020 09:45Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

22/06/2020 13:38 Tramitador por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 23/06/2020 11:03Data de Recebimento:

Despacho: Para providências, conforme despacho.

Data:

19/06/2020 11:50 Tramitador por: MONICA DA SILVA COSTA Para: DIRETOR GERAL/SESMA

Recebido por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA 22/06/2020 13:23Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

19/06/2020 11:45 Tramitador por: EDER DE JESUS FERREIRA Para: SECRETARIO /SESMA

Recebido por: MONICA DA SILVA COSTA 19/06/2020 11:49Data de Recebimento:

Despacho: Para analise e deliberação superior

Data:

17/06/2020 08:51 Tramitador por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA Para: CONTROLE INTERNO/SESMA

Recebido por: MILENA DE NAZARE DOS SANTOS 17/06/2020 14:37Data de Recebimento:
Despacho: Certifico que foram juntados aos presentes autos , os GDOCS:

13240/2020- empresa ELO - INABILITADO (análise da comissão anexado nos autos)

13248/2020- empresa SOCITECH - INABILITADO (análise da comissão anexado nos autos)

13238/2020 - empresa BORDADOS - HABILITADO (análise da comissão anexado nos autos)

Segue o Parecer nº 1170/2020- NSAJ - que analisou o credenciamento da empresa BORDADOS. 

Encaminho os autos para análise do controle interno e posterior Homologação do Sr. Secretário. 

Bem como para notificação das empresas INABILITADAS , caso queiram apresentar recurso contra a decisão. 

Data:

09/06/2020 11:40 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: NSAJ / ASSESSORIA 3/SESMA

Recebido por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA 09/06/2020 13:36Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

21/05/2020 19:26 Tramitador por: DEBORA PAULA LUCAS LIMA Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 22/05/2020 22:34Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

21/05/2020 17:44 Tramitador por: CLEIDE FERREIRA DA SILVA Para: DEAD/SESMA

Recebido por: DEBORA PAULA LUCAS LIMA 21/05/2020 18:55Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

20/05/2020 17:47 Tramitador por: JOSELMA DA CONCEIÇÃO Para: DEAD / COORD. FIN / EMPENHO/SESMA

Recebido por: CLEIDE FERREIRA DA SILVA 21/05/2020 11:45Data de Recebimento:

Despacho: Para Empenhar

Data:
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20/05/2020 16:28 Tramitador por: SAMUEL ALVES ROCHA Para: DEAD/SESMA

Recebido por: JOSELMA DA CONCEIÇÃO 20/05/2020 17:47Data de Recebimento:

Despacho: Considerando o autorizo do Sr. Secretário em proceder a
realização da dispensa, em observância a Lei nº 13.979/2020;
Considerando que este Núcleo de Contratos já procedeu com a confecção dos devidos termos e envio da ratificação para publicação no D.O.M e D.O.U, bem como
no site da prefeitura;

Considerando que a Inexigibilidade nº 006/2020 já está cadastrada no GIIG e aguarda a publicação para finalização no TCM.

Considerando que os contratos já encontram-se devidamente assinados pelas partes e cadastrados no GIIG;

Considerando a urgência do abastecimento da rede;

Encaminho os autos para emissão das notas de empenho do contratos decorrentes da Inexigibilidade nº
006/2020 autorizadas pelo Sr. Secretário.

Data:

18/05/2020 20:08 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: DEAD / CONTRATO / ASS. DE NÚCLEO DE

Recebido por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO 19/05/2020 09:31Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 19:57 Tramitador por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 18/05/2020 20:00Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 19:46 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: DIRETOR GERAL/SESMA

Recebido por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA 18/05/2020 19:52Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 19:43 Tramitador por: EDER DE JESUS FERREIRA Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 18/05/2020 19:43Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 18:19 Tramitador por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO Para: CONTROLE INTERNO/SESMA

Recebido por: EDER DE JESUS FERREIRA 18/05/2020 18:49Data de Recebimento:
Despacho: Para análise e parecer da minuta do contratos 267/2020, 673/2020 e 274/2020.

em tempo certifico que foi feita uma alteração na cláusula quinta pois no edital falava que so podia ser feito o pagamento em conta do bradesco

Data:

18/05/2020 16:19 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: DEAD / CONTRATO / ASS. DE NÚCLEO DE

Recebido por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO 18/05/2020 16:20Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 15:37 Tramitador por: PAULA CORDOVIL MONTEIRO Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 18/05/2020 16:19Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 15:16 Tramitador por: ANTONIETA DE FATIMA DE Para: FMS / EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Recebido por: PAULA CORDOVIL MONTEIRO 18/05/2020 15:24Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 14:23 Tramitador por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO Para: FMS/SESMA

Recebido por: ANTONIETA DE FATIMA DE 18/05/2020 15:03Data de Recebimento:
Despacho: Para indicação de dotação orçamentária para a empresa dimatex - Gdoc 11261/2020 - pois não possui uma dotação específica para a mesma com a rms
presa

Data:

18/05/2020 12:48 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: DEAD / CONTRATO / ASS. DE NÚCLEO DE

Recebido por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO 18/05/2020 12:50Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

Página 3 de 55



18/05/2020 12:33 Tramitador por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 18/05/2020 12:48Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 12:16 Tramitador por: MONICA DA SILVA COSTA Para: DIRETOR GERAL/SESMA

Recebido por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA 18/05/2020 12:20Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 12:03 Tramitador por: EDER DE JESUS FERREIRA Para: SECRETARIO /SESMA

Recebido por: MONICA DA SILVA COSTA 18/05/2020 12:16Data de Recebimento:

Despacho: Para analise e deliberação superior

Data:

18/05/2020 09:25 Tramitador por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA Para: CONTROLE INTERNO/SESMA

Recebido por: EDER DE JESUS FERREIRA 18/05/2020 09:37Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

15/05/2020 18:42 Tramitador por: PAULA CORDOVIL MONTEIRO Para: NSAJ / ASSESSORIA 3/SESMA

Recebido por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA 15/05/2020 19:02Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

15/05/2020 17:47 Tramitador por: ANTONIETA DE FATIMA DE Para: FMS / EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Recebido por: PAULA CORDOVIL MONTEIRO 15/05/2020 18:28Data de Recebimento:
Despacho:
1 ? Ciente
2 ? De acordo com o parecer da Referência Técnica,   em anexo no processo, a SESMA deverá adquirir 150.000 mascaras descartáveis, a R$1,70 a unidade, no
valor total de R$255.000,00;
3 ? Disponibilizar dotação:
Funcional Programática: 2.09.22.10.122.0001
Atividade:  2176
 Fonte: 1214010500 

Data:

14/05/2020 16:39 Tramitador por: VANESSA HELANE MACEDO DE Para: FMS/SESMA

Recebido por: ANTONIETA DE FATIMA DE 15/05/2020 15:20Data de Recebimento:

Despacho: SEGUE O SOLICITADO

Data:

13/05/2020 19:15 Tramitador por: ANTONIETA DE FATIMA DE Para: NUPS / RT MATERIAL TÉCNICO/SESMA

Recebido por: VANESSA HELANE MACEDO DE 14/05/2020 10:23Data de Recebimento:

Despacho: DEVOLVIDO A PEDIDO

Data:

13/05/2020 14:17 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: FMS/SESMA

Recebido por: ANTONIETA DE FATIMA DE 13/05/2020 16:23Data de Recebimento:
Despacho:
Ao FMS,

Considerado o CHAMAMENTO PÚBLICO NO ÂMBITO DAS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO
CORONAVIRUS (COVID-19) n° 09/2020-SESMA, processo Gdoc 9923/2020;

Considerando que a empresa B M G DE OLIVEIRA EIRELI, foi habilitada pela Comissão;

Considerando o Parecer Técnico favorável a apresentação da proposta da empresa, bem como a solicitação de contratação imediata de 300.000 (Trezentas mil)
máscaras, que de acordo com a proposta apresentada representa 3.000 (três) mil caixas com 100 (cem) unidades no valor unitário (da caixa) no importe de R$
170,00, perfazendo, assim, o valor total de R$ 510.000,00 (Quinhentos e dez mil reais).

Encaminho os autos para informar a disponibilidade orçamentária para a referida aquisição.

Belém, 13 de maio de 2020.

Andréa Oliveira

Data:

12/05/2020 14:42 Tramitador por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 13/05/2020 13:08Data de Recebimento:
Despacho: Ao Núcleo de Contratos,

Considerando que no Gdoc 9923/2020, houve a manifestação da comissão sobre a Habilitação das empresa para credenciamento, nos termos da Chamada Pública
nº 09/2020-SESMA

Data:
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encaminho os autos para prosseguimento quanto a contratação.

att

Izabela Belém
Membro da Comissão

12/05/2020 14:00 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: NSAJ / ASSESSORIA 3/SESMA

Recebido por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA 12/05/2020 14:39Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

08/05/2020 20:07 Tramitador por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 12/05/2020 14:00Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

08/05/2020 17:47 Tramitador por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA Para: DIRETOR GERAL/SESMA

Recebido por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA 08/05/2020 17:49Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

08/05/2020 17:19 Tramitador por: EDER DE JESUS FERREIRA Para: NSAJ / ASSESSORIA 3/SESMA

Recebido por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA 08/05/2020 17:44Data de Recebimento:

Despacho: Para providências quanto a correta instrução processual

Data:

07/05/2020 10:42 Tramitador por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA Para: CONTROLE INTERNO/SESMA

Recebido por: EDER DE JESUS FERREIRA 08/05/2020 17:09Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

06/05/2020 09:52 Tramitador por: GABRIELLE PENHA MACHADO Para: NSAJ / ASSESSORIA 3/SESMA

Recebido por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA 06/05/2020 21:14Data de Recebimento:
Despacho: Para providências quanto a solicitação. Trata-se da empresa BMG para a habilitação ao chamamento público 009/2020 para confecções de máscaras.

Data:

06/05/2020 09:47 Tramitador por: GABRIELLE PENHA MACHADO Para: DEAD / COORD. ADMINISTRATIVA/SESMA

Recebido por: GABRIELLE PENHA MACHADO 06/05/2020 09:47Data de Recebimento:

Despacho: CHAMAMENTO PUBLICO 9/2020 - MASCARÁS EMPRESA BMG DE OLIVEIRA

Data:
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05/06/2019 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 1/2

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL   CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
33.505.139/0001-46

 MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
02/05/2019 

 
NOME EMPRESARIAL 
B M G DE OLIVEIRA EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
S & B COMERCIO E SERVICOS 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 
14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 
14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 
32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados
anteriormente 
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 
96.01-7-01 - Lavanderias 
96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
AV RIO TAPAJOS, QUADRA 145 CJ PAAR 

NÚMERO 
35 

COMPLEMENTO 
TERREO 

 
CEP 
67.145-096 

BAIRRO/DISTRITO 
MAGUARI 

MUNICÍPIO 
ANANINDEUA 

UF 
PA 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
VENDAS.SEB@HOTMAIL.COM 

TELEFONE 
(91) 8106-7216 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
02/05/2019 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/06/2019 às 13:33:55 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5 Belém - PA
CEP: 66.823-010 | Insc. Estadual: 150.744.80-3 | CNPJ 04.895.728/0001-80

BRENO MONTEIRO GUEDES DE OLIVEIRA
AV RIO TAPAJOS CJ PAAR,35  N°35 TERREO QD 145
PAAR
PAAR 67145-395 ANANINDEUA - PA
CPF: 689.670.802-63

Dados da Instalação
Classificação: Residencial Pleno - TRIFÁSICO
Nº Parceiro de Negócio: 23002329 Tensão Nominal (V): 220 V
Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1 Unidade de Leitura: AN16T014
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONÔMIA Nº Medidor: 31010113132
Fator de Potência: 0,00

Datas
Emissão Apresentação Previsão próxima leitura

27/04/2020 05/05/2020   25/05/2020

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Constante Data Leitura Anterior Data Leitura Atual Qtde.Dias Resolução Aneel

1,00 25/03/2020 27/04/2020 33 2588/19

Canal de Leitura Leitura Anterior Leitura Atual Consumo Tarifa sem
Tributos

ATIVO TOTAL 1.972 2.241 269 kWh 0,683600

Histórico do Consumo (kWh)

49 117 302 227 116 300 364 291 206 269

JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR
Ativo

Informações de tributos

Base
Tributos de calc  Aliquota  Valor
ICMS 258,40 25,0000% 64,60
PIS 258,40 0,6851% 1,77
COFINS 258,40 3,1555% 8,15

Número do Programa Social

Composição do Consumo (R$)
  Compra

  de Energia         Transmissão            Distribuição

 60,69    12,26   68,93

      Encargos       Perda em

      Setoriais        Energia           Tributos        Outros

10,69 31,31   74,52 28,04

Período Fiscal: 27/04/2020

Informações para o cliente

 Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/03 - 27/04

Conta de Energia Elétrica|Nota Fiscal |Série B 003156950

N° da Fatura  0202004003156950  |CFOP: 5258/AA

Instalação 2000555637

Conta do mês

04/2020
Vencimento

12/05/2020
Conta Contrato

3011809900
Para atendimento, informe este número

Demonstrativo do Faturamento

FORNECIMENTO QUANTIDADE TARIFA VALOR(R$)
Consumo 269 0,683600 183,88
ICMS 64,60
PIS 1,77
COFINS 8,15

ITENS FINANCEIROS
Cip-Ilum Pub Pref Munic 28,05

Reaviso de vencimento

Central de Atendimento: 0800 091 0196
Atendimento gratuito 24h.

Central de Atendimento para
deficientes auditivos

0800 721 6340

ARCON-PA
0800 727 0167

Ligação gratuita de
telefones fixos

Ouvidoria Equatorial Pará:
0800 091 8500

Ligações gratuita de telefones
fixo e móveis, de segunda a sexta,

das 08h às 18h.

Agência Nacional
de Energia Elétrica

(ANEEL) 167.
Ligação gratuita de

telefones fixos e
móveis.

Níveis de Tensão Fornecido
Tensão Nominal|Volts Faixa de valores para limites| min e máx

   127    116 a    133

   220    201 a    231

 Clientes cujos indicadores padrões de continuidade tenham
 sido violados deverão receber uma compensação financeira
 através de crédito na conta de energia, conforme critérios
 definidos no módulo 08 do PRODIST/ANEEL.

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo a
Equatorial Pará o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a
emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá
ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente
pagos.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e
informações complementares encontram-se disponíveis para a consulta nas Agências de Atendimento e na
área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

Nome do Cliente: C.C: Unidade de Leitura: Competência: Vencimento: Valor cobrado (R$):
BRENO MONTEIRO GUEDES DE OLIVEIRA 3011809900 AN16T014 04/2020 12/05/2020           286,45 

                                 836500000028 864500109003 058022073405 030118099008

            

............................................................................................................................................................................

Reservado ao Fisco
9309.9F7E.8725.138E.0EA3.C846.4B60.CCAE

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conforme a
Lei 10438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

As regras para a cobrança da CIP de cada
município atendido encontram-se na área
de acesso público do site da Equatorial
Pará.

As informações sobre os atendimentos
comerciais realizados para a sua Unidade
Consumidora podem ser obtidas no site da
Equatorial Pará.
As informações de apuração dos
Indicadores de Continuidade e Limites
Aplicáveis podem ser obtidas no site da
Equatorial Pará:
www.equatorialenergia.com.br.

 Total a pagar:  R$           286,45 

P 1/1
2ª Via
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Comércio e Serviços Eireli - ME 

B M G DE OLIVEIRA – EIRELI 
CNPJ: 33.505.139/0001-46 

Endereço: Av. Rio Tapajós, n° 35, Coqueiro, Ananindeua, PA. 
E-mail: vendas.seb@hotmail.com 

Telefone: (91) 98441-0455/ 98106-8034/ 3038-6859 

 
  
À SESMA                                                                                                                       Proposta nº 322/2020. 
 
 
 
 

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO 
PREÇO 

UNITÁRIO 

1  PACOTE 

 
MÁSCARA DESCARTÁVEL 
Confeccionada em não tecido hospitalar, em duas 
camadas de TNT sobrepostas, perfazendo gramatura 
80g. 
Tiras em TNT 
Pacote com 100 unidades. 

R$ 170,00 

 
 
 
Forma de pagamento: após a entrega. 
 
DADOS BANCÁRIOS: 
Banco Bradesco 
Agencia: 1396 
C/corrente: 11148-1 
B M G de Oliveira Eireli 
 
Belém (PA), 04 de Maio de 2020. 
 
 
 
 

 

 

 

*O prazo de entrega será confirmado, após a confirmação do pagamento do sinal (50%). 
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 Comércio e Serviços Eireli - ME 

B M G DE OLIVEIRA – EIRELI 
CNPJ: 33.505.139/0001-46 

Endereço: Av. Rio Tapajós, n° 35, Coqueiro, Ananindeua, PA. 
E-mail: vendas.seb@hotmail.com 

Telefone: (91) 98106-7216/ 98106-8034/ 3038-6859 

 

DECLARAÇÃO 

 

B M G DE OLIVEIRA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

33.505.139/0001-46, com sede à Av. Rio Tapajós, CJ PAAR, nº 35, QD. 145, CEP: 67145-395, 

por intermédio de seu representante legal, Breno Monteiro Guedes de Oliveira, inscrito no 

CPF sob o nº 6889.670.802-63 e no RG nº 3572248, DECLARA, para fins do disposto no 

inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e no inciso V do artigo 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 

possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos de idade. 

 

Ananindeua/PA, 15 de Abril de 2020. 

 

 

 

 

Breno Monteiro Guedes de Oliveira 

B M G DE OLIVEIRA EIRELI 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE - SESMA  
 

 

PROCESSO Nº 10858/2020-GDOC 

 

RELATÓRIO TÉCNICO 

 

Em cumprimento a Portaria nº 366/2020-GAB/SESMA, esta comissão 

passa análise dos documentos apresentados pela empresa B M G DE OLIVEIRA 

EIRELI, CNPJ Nº 33.505.139/0001-46, localizado em Rio Tapajós, quadra 145, 

nº 35, conjunto PAAR, Ananindeua. 

A empresa apresentou as seguintes documentações: 1- Proposta; 2- 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 3- Declaração de que não emprega 

menor; 4- Identificação de Breno Monteiro Guedes de Oliveira, 5- Comprovante 

de Residência;  

Em análise dos documentos apresentados, verifica-se que a referida 

empresa se enquadrou nos requisitos do Edital, opinamos pelo credenciamento 

da empresa em epígrafe.  

Considerando a necessidade urgente em adquirir as máscaras 

descartáveis para fornecimento dos profissionais que atuam nas unidades de 

saúde de Belém, nos manifestamos favorável a aceitação da proposta para 

contratação imediata de 300.000 (trezentos mil) unidades de máscaras, que de 

acordo com a proposta apresentada será de 3.000 (três mil) caixas com 100 

(cem) unidades de máscaras.  

Justifica-se a quantidade acima, devido não haver até a presente data 

outra proposta de empresa que possa atender nossa demanda, que requer 

urgência no fornecimento, uma vez que nosso consumo diário é de 10.000 

unidades, e estamos com estoque baixo para atender as demandas dos 

profissionais que atuam na rede municipal de saúde.   
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE - SESMA  
 

Desse modo, sugerimos o prosseguimento na contratação da empresa, 

devendo ser apresentado as certidões de regularidade fiscal e trabalhista, para 

fins de contratação e cumprimento com a Lei. 

 Encaminhamos os autos para demais prosseguimento. 

Belém, 06 de maio de 2020. 

 

 

VANESSA OLIVEIRA 
Presidente da Comissão Técnica 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA 

 

 

  

 

EDITAL RETIFICADOR Nº. 02 AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 

009/2020 - SESMA 

 

O Município de Belém, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, neste ato representado por seu Secretário Sérgio de Amorim 

Figueiredo, no uso de suas atribuições, considerando a situação de 

pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus, 

 

RESOLVE: 

I – Alterar as condições de participação e o valor no Chamamento 

Público nº. 009/2020 

– SESMA: 

Onde se lê: 

 

1. OBJETO DO CHAMAMENTO PÚBLICO  

1.1. O objeto deste chamamento público é o CREDENCIAMENTO DE 

COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e 

MICROEMPRESAS – ME, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, PARA 

CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O 

FORNECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATUAM 

NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONTRA A INFECÇÃO 

HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19).  

1.2. As inscrições objeto do presente chamamento público poderão ser 

apresentadas a partir da data da publicação deste Edital e enquanto perdurar a 

situação de emergência de saúde pública fixada pelo Decreto Municipal nº 95.955-

PMB, de 18 de Março de 2020 ou legislação correlata.  

1.3. Os participantes farão jus aos seguintes benefícios:  

1.3.1. As cooperativas e microempreendedores individuais: cada uma receberá o 

auxílio financeiro no valor de R$ 0,80 (oitenta centavos) por máscara 
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confeccionada de acordo com o Termo de Referência.  

1.4. Serão credenciados até 30 (trinta) cooperativas ou microempreendedores 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

individuais, todas com residência ou sede no Município de Belém.  

1.5. O presente credenciamento é para confecção de até 810.000 (oitocentos e 

dez mil) máscaras, sendo o mínimo de 27.000 unidades para cada 

COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e 

MICROEMPRESAS – ME, totalizando o valor máximo de R$ 648.000,00 

(seiscentos e quarenta e oito mil reais).  

ITEM ESPECIFICAÇÕES VLR AUXÍLIO CONTRAPARTIDA 

1 Máscara descartável de 

Tecido de Não Tecido, ((TNT), 

de gramatura 40, com elástico 

roliço, para uso odontomédico-

hospitalar, de acordo com a - 

ABNT NBR 15052:2004 - 

Artigos de não tecido de uso 

odonto-médico-hospitalar - 

Máscaras ABNT NBR 

14873:2002 Cor: Branco. 

 

R$ 0,80 por 

unidade 

entregue 

 

Máscaras 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO  

2.1. Poderão participar do presente CREDENCIAMENTO:  

2.2. Somente Pessoas Jurídicas constituídas sob a forma de COOPERATIVAS, 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e MICROEMPRESAS – ME, 

que tenham condições de confeccionar as máscaras artesanais de TNT com alça 

de elástico, conforme orientação do Ministério da Saúde, em condições higiênico 

sanitárias adequadas e que possuam máquinas de costura próprias em boas 

condições.  

2.2.1.1.Os interessados que apresentem as seguintes condições:  

2.2.1.1.1. Estar inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ;  
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2.2.1.1.2. Dispor de e espaço higienizado, com equipamentos de costura e 

proteção individual para os colaboradores que irão confeccionar as máscaras. 2.3. 

Não serão admitidos à participação:  

2.3.1. Interessados já inscritos em outro projeto ou programa social ou de renda 

promovido pelo Poder Público Municipal, seja de qualquer espécie.  

2.3.2. Interessados que estiverem cumprindo penalidade de suspensão imposta 

pela Administração Direta ou Indireta do Município de Belém ou pena de 

inidoneidade, nos termos do artigo 87 da Lei federal n° 8.666/93.  

2.3.3. Interessados cujos sócios ou administrador integrem o quadro de servidores 

do Município de Belém.  

2.4. As condições de inscrição e habilitação estabelecidas no Edital deverão ser 

mantidas pelos proponentes durante toda a execução do objeto.  

3. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO E HABILITAÇÃO  

3.1. Para INSCREVER-SE no presente Credenciamento, deverão os Interessados 

encaminhar a solicitação presencialmente à Sede da SESMA ou para o e-mail 

indicado neste edital e anexar obrigatoriamente, os seguintes documentos:  

 

Leia-se: 

 

1. OBJETO DO CHAMAMENTO PÚBLICO  

1.1. O objeto deste chamamento público é o CREDENCIAMENTO DE 

COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs, 

MICROEMPRESAS – ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE e INDÚSTRIA 

TÊXTIL, PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, PARA 

ATENDER O FORNECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE 

QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONTRA 

A INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19).  

1.2. As inscrições objeto do presente chamamento público poderão ser 

apresentadas a partir da data da publicação deste Edital e enquanto perdurar a 

situação de emergência de saúde pública fixada pelo Decreto Municipal nº 95.955-

PMB, de 18 de Março de 2020 ou legislação correlata.  
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1.3. Os participantes farão jus aos seguintes benefícios:  

1.3.1. As cooperativas, microempreendedores individuais, empresa de pequeno 

porte e indústria têxtil: cada uma receberá o valor financeiro de R$ 1,70 (um real e 

setenta centavos) por máscara confeccionada de acordo com o Termo de 

Referência.  

1.4. Serão credenciados até 30 (trinta) cooperativas, microempreendedores, 

empresa de pequeno porte ou indústria têxtil.  

1.5. O presente credenciamento é para confecção do estimativo de 1.250.000 (um 

milhão e quinhentas mil) máscaras, sendo o mínimo de 50.000 (cinquenta mil) 

unidades para cada participante credenciada, totalizando o valor global máximo de 

R$ -2.125.000,00 (dois milhões e cento e vinte e cinco mil reais).  

ITEM ESPECIFICAÇÕES VLR AUXÍLIO CONTRAPARTIDA 

1 Máscara descartável de 

Tecido de Não Tecido, (TNT), 

de gramatura 40, com elástico 

roliço, para uso odontomédico-

hospitalar, de acordo com a - 

ABNT NBR 15052:2004 - 

Artigos de não tecido de uso 

odonto-médico-hospitalar - 

Máscaras ABNT NBR 

14873:2002 Cor: Branco. 

 

R$ 1,70 por 

unidade 

entregue 

 

Máscaras 

 

1.6. O quantitativo estimado indicado no item 1.4 poderá ser ampliado de acordo 

com a necessidade demonstrada pela área técnica, conforme o aumento da 

demanda em que se apresentar no enfrentamento a COVID-19 realizada por esta 

Secretaria.   

2. DA PARTICIPAÇÃO  

2.1. Poderão participar do presente CREDENCIAMENTO:  

2.2. Somente Pessoas Jurídicas constituídas sob a forma de COOPERATIVAS, 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs, MICROEMPRESAS – ME, 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE e INDÚSTRIA TÊXTIL que tenham condições Página 17 de 55
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de confeccionar as máscaras artesanais de TNT com alça de elástico, conforme 

orientação do Ministério da Saúde, em condições higiênico sanitárias adequadas e 

que possuam máquinas de costura próprias em boas condições.  

2.2.1.1. Os interessados que apresentem as seguintes condições:  

2.2.1.1.1. Estar inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ;  

2.2.1.1.2. Dispor de espaço higienizado, com equipamentos de costura e proteção 

individual para os colaboradores que irão confeccionar as máscaras.  

2.3. Não serão admitidos à participação:  

2.3.1. Interessados já inscritos em outro projeto ou programa social ou de renda 

promovido pelo Poder Público Municipal, seja de qualquer espécie.  

2.3.2. Interessados que estiverem cumprindo penalidade de suspensão imposta 

pela Administração Direta ou Indireta do Município de Belém ou pena de 

inidoneidade, nos termos do artigo 87 da Lei federal n° 8.666/93.  

2.3.3. Interessados cujos sócios ou administrador integrem o quadro de servidores 

do Município de Belém.  

2.4. As condições de inscrição e habilitação estabelecidas no Edital deverão ser 

mantidas pelos proponentes durante toda a execução do objeto.  

 

II - As demais disposições constantes no Edital de 

Chamamento Público nº. 009/2020 permanecem inalteradas. 

 

Belém, 30 de abril de 2020. 

 

 

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 
Secretário Municipal de Saúde  
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CHAMAMENTO PÚBLICO NO ÂMBITO DAS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA 
EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) n° 

09/2020-SESMA 
PROCESSO n°  9923/2020-SESMA 

 
 
 

O Município de Belém, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE-
SESMA, torna pública a realização de CHAMAMENTO PÚBLICO, no edifício-sede da 
SESMA, localizado à Avenida Governador José Malcher, n° 2821, Bairro São Brás, CEP 
66.090- 100, Belém-PA para o CREDENCIAMENTO DE COOPERATIVAS, 
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e MICROEMPRESAS – ME, 
RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS 
DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O FORNECIMENTO DOS PROFSSIONAIS DA 
ÁREA DA SAÚDE QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
BELÉM CONTRA A INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), 
situação reconhecida pela Lei Federal nº 13.979/2020; Portaria MS nº 188/2020 e pelo 
Decreto Municipal nº 95.955- PMB, de 18 de Março de 2020. 

 
Os requerimentos de credenciamento serão recebidos preferencialmente 

mediante envio de mensagem ao correio eletrônico processosdead@gmail.com, ou 
pessoalmente, no endereço indicado na abertura deste edital. 

 
O Edital poderá ser consultado pelos interessados no sítio eletrônico da Prefeitura 

Municipal de Belém, bem como no edifício-sede da SESMA, mediante simples 
requerimento ou por meio eletrônico. 

 
1. OBJETO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
1.1. O objeto deste chamamento público é o CREDENCIAMENTO DE 
COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e 
MICROEMPRESAS – ME, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, PARA 
CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O 
FORNECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATUAM NAS 
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONTRA A INFECÇÃO HUMANA 
PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). 

 
1.2. As inscrições objeto do presente chamamento público poderão ser apresentadas 
a partir da data da publicação deste Edital e enquanto perdurar a situação de emergência 
de saúde pública fixada pelo Decreto Municipal nº 95.955-PMB, de 18 de Março de 2020 
ou legislação correlata. 

 
1.3. Os participantes farão jus aos seguintes benefícios: 

 
1.3.1. As cooperativas e microempreendedores individuais: cada uma receberá o 

auxílio financeiro no valor de R$ 0,80 (oitenta centavos) por máscara 
confeccionada de acordo com o Termo de Referência. 

 
1.4. Serão credenciados até 30 (trinta) cooperativas ou microempreendedores 
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individuais, todas com residência ou sede no Município de Belém. 
 

1.5. O presente credenciamento é para confecção de até 810.000 (oitocentos e dez 
mil) máscaras, sendo o mínimo de 27.000 unidades para cada COOPERATIVAS, 
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e MICROEMPRESAS – ME, 
totalizando o valor máximo de R$ 648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil reais). 

 
ITEM ESPECIFICAÇÃO VLR AUXÍLIO CONTRAPARTIDA 

 
 
 

1 

 
Máscara descartável de Tecido de 
Não Tecido, ((TNT), de gramatura 40, 
com elástico roliço, para uso odonto- 
médico-hospitalar, de acordo com a - 
ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de 
não tecido de uso odonto-médico-
hospitalar - Máscaras ABNT NBR 
14873:2002. Cor: Branco. 

 
 
R$ 0,80 por unidade 

entregue 

 
 
 

Máscaras 

 
 
 

2. DA PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar do presente CREDENCIAMENTO: 
2.2. Somente Pessoas Jurídicas constituídas sob a forma de COOPERATIVAS, 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e MICROEMPRESAS – ME, que 
tenham condições de confeccionar as máscaras artesanais de TNT com alça de 
elástico, conforme orientação do Ministério da Saúde, em condições higiênico 
sanitárias adequadas e que possuam máquinas de costura próprias em boas 
condições. 

2.2.1.1. Os interessados que apresentem as seguintes condições: 
2.2.1.1.1. Estar inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
2.2.1.1.2. Dispor de e espaço higienizado, com equipamentos de costura e proteção 
individual para os colaboradores que irão confeccionar as máscaras. 

 
2.3. Não serão admitidos à participação: 

2.3.1. Interessados já inscritos em outro projeto ou programa social ou de renda 
promovido pelo Poder Público Municipal, seja de qualquer espécie. 
2.3.2. Interessados que estiverem cumprindo penalidade de suspensão imposta pela 
Administração Direta ou Indireta do Município de Belém ou pena de inidoneidade, nos 
termos do artigo 87 da Lei federal n° 8.666/93. 
2.3.3. Interessados cujos sócios ou administrador integrem o quadro de servidores do 
Município de Belém. 

 
2.4. As condições de inscrição e habilitação estabelecidas no Edital deverão ser 
mantidas pelos proponentes durante toda a execução do objeto. 

 
3. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO E HABILITAÇÃO 
3.1. Para INSCREVER-SE no presente Credenciamento, deverão os Interessados 
encaminhar a solicitação presencialmente à Sede da SESMA ou para o e-mail  indicado 
neste edital e anexar obrigatoriamente, os seguintes documentos: 

 
3.1.1. Para as COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e 

MICROEMPRESAS – ME: 
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3.1.1.1. Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, em situação 
ATIVA; 
3.1.1.2. Cópia do documento de identidade com foto do administrador ou 
responsável legal pela pessoa jurídica (RG, CTPS, dentre outros); 
3.1.1.3. Cópia digital do comprovante de inscrição no CPF - Cadastro de Pessoa 
Física do responsável pela pessoa jurídica (caso não conste no RG); 
3.1.1.4. Cópia digital do comprovante de endereço da pessoa jurídica; ou, no caso 
de o comprovante não se encontrar em nome da pessoa jurídica, deverá se fazer 
acompanhar de DECLARAÇÃO assinada pelo administrador ou responsável legal, 
sob as penas da lei, de que tem sua sede e funcionamento no local; 
3.1.1.5. Declaração de que não emprega menor, conforme art. 7º, da Constituição 
Federal Brasileira. 

 
4. DO DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO, DA DECLARAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO E DA POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO DE 
FALHAS TIDAS COMO SANÁVEIS. 

4.1. Logo após o envio da solicitação de credenciamento acompanhada dos documentos 
de habilitação, os mesmos serão submetidos à apreciação de uma Comissão Técnica da 
SESMA, que emitirá, DECLARAÇÃO quanto ao DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO e 
situação de HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO do Proponente, OU, NO MESMO PRAZO, 
diante de eventual existência de FALHA(S) TIDA(S) COMO SANÁVEL(EIS), será 
concedido ao Proponente prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar de comunicação 
para o SANEAMENTO da FALHA, inclusive através da apresentação de novo  
documento, em substituição ao primeiro apresentado, ou envio de documento em caso  
de ausência, SOB PENA DE INABILITAÇÃO, após decorrido o prazo. 

 
 

5. DOS RESULTADOS DA HABILITAÇÃO E DOS RECURSOS. 
5.1. Após encerradas as inscrições e o julgamento da HABILITAÇÃO a Comissão 
Técnica da SESMA emitirá RESULTADO da HABILITAÇÃO dos participantes, e enviará o 
resultado para publicação no Diário Oficial do Município. 
5.2. Os interessados que se julgarem prejudicados quanto ao RESULTADO da 
HABILITAÇÃO, poderão solicitar nova análise à Comissão, interpondo RECURSO, com 
resumo de seu inconformismo, no prazo de até 01 (um) dia útil após a publicação do 
resultado. 
5.3. Após o julgamento de eventuais recursos interpostos, a Comissão Técnica da 
SESMA emitirá RESULTADO FINAL do credenciamento e o enviará para publicação no 
Diário Oficial do Município. 
5.4. Os Proponentes HABILITADOS em número superior às previsões do item 1.4 
deste Edital, integrarão um CASDASTRO RESERVA de acordo com a ordem cronológica 
de solicitação de credenciamento, para o caso de não assinatura do CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, desistência ou descredenciamento da pessoa jurídica 
inicialmente credenciada. 

 
6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
6.1. As despesas decorrentes da execução do objeto desta Chamada Pública correrão 
à conta da seguinte dotação orçamentária: 

 
Funcional Programática: 2.09.22.10.122.0001 
Atividade: 2176 
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Fonte: 1211010100  
Fonte: 1214010500 
Elemento de Despesa: 33.90.39 

 
7. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

7.1. A partir do dia seguinte à divulgação do RESULTADO FINAL, os Proponentes 
HABILITADOS serão convocados, de acordo com a ordem cronológica de solicitação de 
credenciamento, para assinar o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MINUTA 
CONSTANTE DO ANEXO I). 
7.2. Será considerado desistente e imediatamente substituído por um candidato em 
CADASTRO DE RESERVA, o candidato selecionado que se recusar a firmar o 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ou que, após a sua assinatura, venha a 
ser descredenciado ou manifeste desistência. 

 
8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
8.1. O cumprimento do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS é condição  
para o recebimento do pagamento concedido, que será pago mediante a contraprestação, 
ou seja, em razão da entrega das máscaras produzidas, conforme o estabelecido neste 
Edital e de acordo com o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS a ser firmado. 
8.2. O contrato será rescindido automaticamente quando constatada a omissão ou a 
apresentação de dados ou documentos inverídicos exigidos neste Edital ou em razão de 
falhas na execução do objeto, o que ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas 
no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
8.3. Os recursos e casos omissos serão avaliados pela Comissão Técnica da SESMA, 
e submetidos à decisão final da autoridade superior. 

 
 

Belém, 15 de Abril de 2020. 
 
 
 
 

SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE-SESMA 
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ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº ...... /2020 
PROCESSO Nº ...... /2020. 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 
SESMA E O CONTRATADO ABAIXO ESPECIFICADO, PARA 
O FIM QUE NELE SE DECLARA. 

 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA, estabelecida nesta Capital, na Rua 
XXXX, CEP: XXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001-00 doravante 
denominada CONTRATANTE, neste ato representada por sua Presidente, Sra. Adriana 
Monteiro Azevedo, brasileira, inscrita no CPF    sob    o    nº    ,    residente    e 
domiciliado       nesta       Capital       e       a       empresa ................................................. , 
pessoa jurídica  de direito  privado,  inscrito no CNPJ/MF sob o nº .................................... , 
denominada CONTRATADA, sediada à ..........................................., neste ato 
representada pelo Sr. ......................................., brasileiro(a), inscrito no CPF sob o nº 
.................-....., residente e domiciliado à ...............................,têm entre si justa e 
acordada a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO 
1.1. O presente contrato tem como fundamento na Lei Federal nº 13.979/2020, e, em 
outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à atividade de confecção de máscaras por 
cooperativas ou microempreendedores individuais, de acordo com as especificações e 
quantitativos previstos no Edital de Chamamento Público. 

 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO VLR AUXÍLIO CONTRAPARTIDA 
 
 
 

1 

Máscara descartável de Tecido de Não 
Tecido, ((TNT), de gramatura 40, com 

elástico roliço, para uso odonto- médico-
hospitalar, de acordo com a - ABNT NBR 

15052:2004 - Artigos de não tecido de 
uso odonto-médico-hospitalar - 

Máscaras ABNT NBR 14873:2002. Cor: 
Branco 

 
 

R$ 0,80 por 
unidade entregue 

 
 

Máscaras 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
3.1. O contratado será responsável pelo fornecimento de todo material necessário a 
confecção das máscaras acima descritas (tecidos fio e elásticos) 
3.2. A entrega dos produtos dar-se-á sob a forma parcelada conforme a capacidade 
solicitada pelo contratante, conforme termo de referência. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR 
4.1. O valor contratual é de R$ xxxxxxx. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias contados da data da entrega 
integral dos produtos, mediante crédito exclusivamente no Banco Bradesco, em conta 
corrente nº ............., agência , em nome da CONTRATADA. 
5.2. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo 
não estiver de acordo com as especificações deste instrumento. 
5.2.1. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados  à  manutenção  das 
condições de habilitação. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
6.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes da seguinte dotação: 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
7.1. O contrato terá prazo de vigência e de execução de 2 (dois) meses, contados a partir 
da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

 
CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 
8.1. Quanto à entrega: 
8.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue à CONTRATANTE por meio de coleta a 
ser agendada após o prazo de entrega. 

8.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 
justificados até 01 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela 
CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual. 
8.1.3. Fica designado(a) o(a) Sr(a). ......................................, portador(a) da matrícula de 
nº .................. , servidor da SESMA, para o recebimento dos bens adquiridos. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento. 
9.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo 
ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato da 
CONTRATANTE proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual. 
9.3. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a 
incidir sobre a execução deste contrato, inclusive as obrigações relativas a salários, 
previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo 
obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do 
trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual. 
9.4. Substituir ou reparar os itens que comprovadamente apresentem condições de 
defeito ou em desconformidade com as especificações deste instrumento, no  prazo 
fixado pela CONTRATANTE, contado da sua notificação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
10.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da assinatura do presente 
contrato e da entrega dos insumos, que substituirão ordem de serviço. 
10.2. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do 
objeto contratual e em desacordo com o este instrumento. 
10.3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições e preços 
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pactuados neste contrato. 
10.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as 
especificações deste instrumento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 
11.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sr(a). 
................................, portador(a) da matrícula de nº ........................, da SESMA, 
especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
12.1. A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos 
motivos constantes no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993 será causa para sua 
rescisão, na forma do art. 79, com as consequências previstas no art. 80, do mesmo 
diploma legal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
13.1. Fica eleito o foro do Município de Belém/PA, para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera 
administrativa. 

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado 
pela Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão 
assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo. 

 
 

Belém  / /2020. 
 
 

SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 
Secretario Municipal de Saúde 
CPF sob o nº ....................... 

 
PESSOA FÍSICA OU EMPRESA XXXX 

Representante 
CPF sob o nº ........................ 

 
 

Testemunhas: 
 

1.   
CPF nº    

 
 

2.  
CPF nº     
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ANEXO II 
 
 

À 
Comissão Técnica da SESMA 
Ref.: CHAMADA PÚBLICA nº ............... /2020 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

..................................................., inscrita no CNPJ nº ........................., 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 at. 27 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida 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 ( ). 

 
 

.......................................................... (DATA) 
 
 
 

.......................................................... (NOME) 
 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

(MODELO MERAMENTE SUGESTIVO) 
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TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO 

 
 
1. OBJETO 
 
1.1. A presente contratação tem por objeto o CREDENCIAMENTO para contratação de 

Cooperativa, microempreendedores individuais ou microempresas, todos residentes no 
município de Belém com a finalidade de fomentar a produção de equipamentos de proteção 
individuais-EPI, para atender o fornecimento aos profissionais da área da saúde que atuam 
nas unidades de saúde do município de Belém contra o coronavírus (COVID-19) enquanto 
perdurar a evolução epidemiológica. 

1.2. Deve-se destacar que a produção dos EPI’s, serão fornecidos de acordo com a demanda 
apresentada pela área técnica da SESMA, bem como devem estar de acordo com o que 
preceitua o a RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA – RDC nº 356 – de 23 de Março 
de 2020, que dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os requisitos para a 
fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados como prioritários 
para uso em serviços de saúde, em virtude da emergência de saúde pública internacional 
relacionada ao SARS-CoV-2,  devidamente autorizado pelo Ministério da Saúde.  
 

2. JUSTIFICATIVA 
 

2.1. Justifica-se o CREDENCIAMENTO de Cooperativas, Microempreendedores e 
Microempreendedores individuais visando permitir, que neste período de calamidade 
pública, por conta da disseminação do coronavírus (COVID-19), os mesmos possam 
contribuir com as efetivas ações dos profissionais de saúde e dos usuários do SUS que são 
atendidos nas unidades, que necessitam ter seus Equipamento de Proteção individual –EPI, 
em especial as máscaras e aventais descartáveis, para auxílio na contenção do contágio. 

2.2. Diante da escassez dos EPI’s no mercado, bem como os preços exorbitantes que estão 
sendo apresentados na cotação, cumulado ainda com os cancelamentos de entregas 
informados pelas empresas que estão devidamente contratadas com a SESMA, que por 
consequência recai em quantidade insuficiente para atender as demandas esta Secretaria, 
que encontra dificuldades em assegurar o adequado fornecimento do material, visando o 
atendimento das necessidades dos profissionais e usuários dos serviços de saúde pública 
do Município de Belém e respeitando o princípio fundamental da integralidade do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

2.3. Por outro lado, os profissionais autônomos, dentre eles as microempreendedores individuais 
ou microempresas que estão sofrendo o impacto em decorrência das medidas tomadas para 
mitigação do vírus, como a necessidade do isolamento social, em cumprimento a orientação 
do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde - OMS, este credenciamento, 
tem por intenção em fomentar os autônomos da categoria de costureiros (as) a produção de 
EPI’s que deverão por meio desses profissionais(pessoas físicas) e/ou ME’s, residentes e 
localizadas estabelecimentos em Belém/PA, abastecer as nossas unidades Municipal de 
Saúde de Belém para aqueles profissionais que estão na linha de frente no combate ao 
coronavírus. 

Página 27 de 55



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA 

2.4. O presente incentivo será realizado através de credenciamento seletivo, mediante 
Chamamento Público, devendo ser simplificado ao máximo, justamente pelas dificuldades 
econômicas enfrentados, no momento, o que permite uma modulação das exigências a 
serem previstas no Edital, observando as exigências legais, dentre eles a Lei nº 13.979/2020.  

 
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
3.1 . Os itens objetos desta aquisição deverão observar rigorosamente as especificações técnicas 

constantes no Anexo-A do presente termo. 
 
4. DA ESTIMATIVA DE CUSTO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. A estimativa de custo para a contratação do objeto deste termo de referência será realizada 
após a ampla consulta/pesquisa no mercado do valor dos itens a serem licitados, assim 
como do Chamamento Público, devendo obrigatoriamente ser elaborada, com base na IN 
nº 05/2014-SLTI/MPOG e suas alterações, a fim de permitir a posterior indicação dos 
recursos orçamentários em dotação correta e suficiente para as aquisições.  

 

5. DAS VAGAS 
 

5.1. O número total de vagas a serem credenciados será de até 30 (trinta) vagas para 
cooperativas ou Microempreendedores. 

5.2. É condição essencial para a efetiva concessão do pagamento a prévia celebração de Termo 
de CONTRATO, conforme modelo disponibilizado pela SESMA. 

5.3. Em caso de desistência ou descumprimento das normas estabelecidas no CONTRATO, o 
credenciado não fará jus ao pagamento, nem a SESMA recebimento das unidades prontas. 

5.4. Caso não haja o preenchimento integral de vagas para o quantitativo remanescente, ficará a 
critério da SESMA em redistribuir aos demais contratados que aceitem incremento na produção de 
EPI’s, devendo para tanto o contratado que aceitar e realizar a entrega das máscaras extras em 
prazo a ser estipulado entre as partes. 

5.5. Os Credenciados entregarão à SESMA, quando solicitado, o quantitativo mínimo de EPI’s 

produzidos, de acordo com o especificado a seguir: 

ITEM 1 QUANTIDADE MÍNIMA TOTAL 

 

MÁSCARA DESCARTÁVEL 

 

27.000 

 

810.000 
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5.6.  Os proponentes terão até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do 
Contrato, para que proceda a com a entrega integral dos EPI’s finalizadas e prontas para o uso.  

5.6.1. A entrega será feita ao colaborador da SESMA, que fará o recolhimento dos produtos após 
o prazo estipulado no item 5.6.  

5.7. Caso o beneficiário tenha alguma dificuldade no cumprimento do prazo estabelecido para 
entrega da contrapartida, informar a SESMA, em um prazo de até 48 (quarenta e oito) horas do 
vencimento do prazo estabelecido no item 5.6. por meio do e-mail: processosdead@gmail.com 

 

6. PARTICIPAÇÃO 
 

6.1. Poderão participar do CREDENCIAMENTO os interessados que apresentem as seguintes 
condições:  

6.1.2. Somente Pessoas Jurídicas constituídas sob a forma de associação civil, cooperativas, 
microempresa ou empresa, que tenham condições de confeccionar as máscaras artesanais de TNT 
com alça de elástico, conforme orientação do Ministério da Saúde, em condições higiênico 
sanitárias adequadas e que possuam máquinas de costura próprias em boas condições.  

6.1.1. Quanto às microempresas e microempreendedores individuais:  
a) Estar inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ, onde se faça constar CNAE 

voltado à área de confecção;  

b) Dispor de espaço higienizado e com equipamentos de proteção individual para os colaboradores 
que irão produzir as máscaras descartável manga longa; 

6.2. As condições de inscrição e habilitação estabelecidas no Edital deverão ser mantidas pelos 
proponentes durante toda a execução do objeto. 

6.3. Não será permitida mais de uma inscrição por pessoa física ou jurídica. 

6.4. As inscrições são gratuitas a ser enviado para o E-MAIL: processosdead@gmail.com e o ato 
da inscrição implica na aceitação integral de todos os seus termos e condições. 

6.5. A SESMA não disponibilizará máquina de costura ou outro equipamento necessário à 
execução do objeto do Credenciamento. 

7. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO E HABILITAÇÃO 
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7.1. Para INSCREVER-SE no Credenciamento, deverão os Interessados preencher o a FICHA DE 
INSCRIÇÃO a ser solicitado para o e-mail processosdead@gmail.com, todos os dados exigidos e 
anexar, obrigatoriamente, os seguintes documentos:  

a) Cópia digital do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, em situação ATIVA, onde conste 

a natureza jurídica de microempresa e CNAE voltado à área de confecção;  

b) Cópia digital do documento de identidade com foto do administrador ou responsável legal pela 

pessoa jurídica (RG, CTPS, Carteira de Identidade Estudantil, Certificado de Reservista, dentre 

outros);  

c) Cópia digital do comprovante de inscrição no CPF - Cadastro de Pessoa Física do responsável 

pela pessoa jurídica (caso não conste no RG);  

d) Cópia digital do comprovante de endereço da pessoa jurídica, com no máximo 90(noventa) dias 

de emissão, anteriores a data da publicação do edital; ou, no caso de o comprovante não se 

encontrar em nome da pessoa jurídica, deverá se fazer acompanhar de DECLARAÇÃO assinada 

pelo administrador ou responsável legal pela pessoa jurídica, sob as penas da lei, de que tem sua 

sede e funcionamento no local; 

 

8. DA RESPOSABILIDADE 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 ANEXO I; 

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

participante, durante a vigência do contrato 

 

9. DA RESPOSABILIDADE 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 

Anexo I deste Termo de Referência Simplificado;  

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

designado na qualidade de fiscal do contrato, nos termos do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93;  

9.4. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) do CONTRATADO, após a 

efetiva entrega dos produtos e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo;  

9.5. Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação do item que compõe o objeto deste 

termo a ser recebido;  

9.6. Notificar a credenciada, 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 as suas confecções para ajustes e/ou substituições dos 

produtos que compõem o objeto deste Termo. 

 

10. DO DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO E DA POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO DE 
FALHAS  
 

10.1. Após o envio da solicitação de credenciamento acompanhada dos documentos de 

habilitação, os mesmos serão submetidos à apreciação de da Equipe Técnica designada pela 

SESMA, que emitirá DECLARAÇÃO, quanto ao DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO e situação de 

HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO do Proponente, ou NO MESMO PRAZO, diante de eventual 

existência de FALHA(S) TIDA(S) COMO SANÁVEL(EIS), será concedido ao Proponente igual 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar de comunicação via e-mail a ser informado pelo mesmo 

no FORMULÁRIO apresentado ou via telefone para os que se inscreverem fisicamente, 
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documento, em substituição ao primeiro apresentado, em caso de EQUÍVOCO quando da inserção 

do documento no sistema, SOB PENA DE INABILITAÇÃO, após decorrido o prazo. 

10.2. Será chamado por ordem cronológica os credenciados para assinatura do Contrato de 

Prestação de Serviço. 

 

11. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
 

10.1. A partir do dia seguinte à divulgação do RESULTADO FINAL, os Proponentes HABILITADOS 
serão convocados por ordem cronológica de credenciamento, para assinar o CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, condicionante à concessão do auxílio.  

10.2. Será considerado desistente e imediatamente substituído por um candidato em CADASTRO 
DE RESERVA, o candidato selecionado que se recusar a firmar o CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS, ou que, após a sua assinatura, venha a ser descredenciado ou manifeste 
desistência.  

10.3. O cumprimento do Contrato de Prestação de Serviços é condição para o recebimento do 
auxílio.  

10.4. O contrato será cancelado automaticamente quando constatada a omissão ou a 
Apresentação de dados ou documentos inverídicos no Edital do Credenciamento.  

13.5. Os recursos e casos omissos no Edital serão avaliados pela Comissão Técnica da SESMA. 

 
Belém, 14 de Abril de 2020. 

 

Vanessa Oliveira 
Matricula: 0450170-020 

 

______________________________ 

Vera Fonseca 
Diretora NUPS/SESM 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD ESTIMADA VALOR UNIDADE 

     1  

 
 
Máscara descartável de Tecido de Não Tecido, 
((TNT), de gramatura 40, com elástico roliço, para 
uso odonto- médico-hospitalar, de acordo com a - 
ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de não tecido de 
uso odonto-médico-hospitalar - Máscaras ABNT 
NBR 14873:2002. Cor: Branco.  

 
 
 

810.000 

 
 
 

R$ 0,80 
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DADOS PESSOAIS 

Nome: 
 

E-mail: 
 
Sexo: ( ) M   ( ) F Data de Nascimento: / / Idade: 

Estado Civil: Nacionalidade: 

Telefone Fixo: ( ) Telefone Celular: ( ) 

DOCUMENTOS 

CPF: RG: 

Órgão de Expedição/UF: Data de Expedição: 

ENDEREÇO 

Logradouro: 

Nº: Bairro: 

Complemento: CEP: 

Município: UF: 
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PARECER Nº 825/2020-NSAJ 

PROCESSO Nº 10858/2020 anexado ao 9923/2020. 

INTERESSADO: REFERÊNCIA TÉCNICA DE MATERIAL TÉCNICO –NUPS/SESMA 

ASSUNTO: Contratação direta, por dispensa de licitação, de máscaras descartáveis para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus, conforme art. 4º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E 

CONTRATO. ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO 

CORONAVÍRUS. CONTRATAÇÃO DE MÁSCARAS. 

DISPENSA DE LICITAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 

4º DA LEI Nº 13.979, DE 2020. 

I – Contratação direta, mediante dispensa de licitação, de 

Máscaras Descartável para enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente 

do coronavírus. 

II – Admissibilidade. Hipótese de licitação dispensável 

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

III - A contratação deve limitar-se ao atendimento da 

emergência decorrente da necessidade de combate ao 

coronavírus. 

IV – Dispensa da elaboração do estudo preliminar, de 

posturas voltadas para o gerenciamento de risco na fase de 

contratação e de minuta de contrato. 

V – Possibilidade de Termo de Referência Simplificado. 

VI – Pelo prosseguimento, com observância do constante 

no presente parecer. 
 

 

 

 

1.  - RELATÓRIO 

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

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

contratação direta, por dispensa de licitação, de máscaras descartáveis 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. O processo teve início através do Gdoc 9923/2020 –SESMA, cujo objeto refere-se a 

credenciamento de empresas IMEI, ME, EPP, Cooperativas ou Indústria Têxtil para confecção de 

máscaras descartáveis, conforme edital de chamada pública nº 9/2020-SESMA publicado no site da 

Prefeitura de Belém.   

4. Conforme manifestação da Comissão Técnica , as documentações apresentadas estão de acordo 

com o disposto no referido edital, bem como destaca-se sobre a quantidade inicial a ser contratado, 

que deverá ser em 300.000 (trezentos mil) unidades de máscaras para fornecimento dos profissionais 

de saúde que atendem as demandas das unidades de saúde contra o coronavírus, tendo em vista que 
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não houve novas propostas apresentadas até a presente data.   
 

5. Instruem os autos os seguintes documentos: 
 

a) Edital de Chamada Publica nº 9/2020-SESMA; 

b) 1ª Retificação do Edital; 

c) 2ª Retificação do Edital; 

d) Cópia do CPF e RG; 

e) Cópia de Comprovante de residência; 

f) CNPJ da empresa BMG; 

g) Proposta; 

h) Declaração que não emprega menores;  

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 

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

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

do coronavírus de que trata esta Lei. 

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

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

coronavírus. 

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

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

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

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

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

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

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

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

do bem ou serviço a ser adquirido. 

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

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

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

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

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

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

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

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

licitação. 
 

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

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

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

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

materiais. 
 

13. 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. 

14. 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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15. 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? 

 

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

ao item “b” constata-se do termo de referência, bem como a existência de ordem judicial que é de 

conhecimento público, a necessidade de equipar todos os profissionais de saúde da rede municipal 

da SESMApara enfrentamento de COVID-19. 

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

referência constata-se cumprido tais itens, bem como a manifestação técnica da comissão que 

informa a necessidade diária e a quantidade necessária para urgencia em se encontra o estoque, 

demomstrando a situação fática enfrentada.  

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a. Dispensa da elaboração de estudos preliminares quando se tratar te bens e serviços 
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comuns (art. 4º-C); 
 

b. O gerenciamento de risco não é exigido na fase da contratação, mas apenas na 

execução do contrato (art. 4º-D); 
 

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

no art. 4-E, § 1º da Lei em comento; 

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

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

2020; e 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

requisitos de habilitação. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

dias, como condição para a eficácia dos atos. 

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

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

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

caso; 

II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

III - justificativa do preço; 

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

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

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

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

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

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

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

aplicam à hipótese de contratação ora analisada. 
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24. Quanto à publicação do ato de reconhecimento da dispensa, ressaltamos que a Lei nº 

13.979, de 2020, impõe uma superpublicização da dispensa de licitação para combate ao 

coronavírus, pois, além da publicidade do art. 26 da Lei nº 8.666, de 1993, é exigida a 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

excepcionais.  

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

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

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

eventuais preços elevados. No entanto, conforme verifica-se no Termo de Referência Simplificado 

e no Edital de Chamada Pública a existência de definição do preço unitário a ser pago por cada 

máscara entregue pela empresas Credenciadas. 
 

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

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

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

oscilações de mercado, tudo mediante justificativa nos autos, que no presente caso, não é a situação 

enfrentada, pois já existe o preço definido no edital.  
 

28. Quanto a razão da escolha do fornecedor e a justificativa do preço, decorre do 

Credneciamento das empresas que tiverem interesse em fornecer as máscara pelompreço definido 

no Edital de Chamada Pública nº 9/2020-SESMA, que no presente processo temos a empresa B M 

G EIRELI que a apresentou proposta nos moldes e preço do referido Edital, 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.  

 

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

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

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

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

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

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

tais consultas para fins para a contratação da empresa selecionada. 
 

31. Verifica-se a existência de dotação orçamentária no edital pelo Fundo Municipal 

de Saúde, devendo ser ratificado pelo mesmo quando da contratação.  
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32. Por fim, o processo deve seguir o seu curso, passando pela ratificação da autoridade 

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

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

13.979/2020. 

 
 

III – CONCLUSÃO 

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

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

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

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

observar especialmente o disposto nos itens  31, 32 e 33 deste parecer, nos termos do Parágrafo 

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

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

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

 

 Belém, 07 de maio de 2020. 

 
 

 

 

 

CYDIA EMY RIBEIRO 

Diretora do NSAJ/SESMA 
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DESPACHO 

 
Considerando a solicitação de credenciamento do Proponente B M G DE OLIVEIRA EIRELI 
acompanhada dos documentos de habilitação, os quais foram submetidos à apreciação de da 
Comissão Técnica da SESMA; 
 
Considerando o Relatório Comissão Técnica que opinou pelo DEFERIMENTO DA 
INSCRIÇÃO; 
 
Autorizo HABILITAÇÃO B M G DE OLIVEIRA EIRELI no CHAMAMENTO PÚBLICO, para o 
CREDENCIAMENTO DE COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – 
MEIs e MICROEMPRESAS – ME, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, PARA 
CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O FORNECIMENTO 
DOS PROFSSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE BELÉM CONTRA A INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS 
(COVID19). 
 

Acolho o parecer jurídico nº. 825/2020-NSAJ/SESMA e, autorizo a dispensa de 
licitação, com fulcro na Lei nº. 13.979/2020, para contratação de empresa para confecção de 
máscaras descartáveis, desde que atendidos os requisitos do parecer jurídico.   

 
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, 08 de maio de 2020. 

 
 
 
 
 

Sérgio de Amorim Fiqueiredo 
Secretário Municipal de Saúde  
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Para: Nsaj  Data: 15/05/2020 
GDOC: 10858 
Assunto: Contratação direta, por dispensa de licitação, de máscaras descartáveis 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. 
 
Informamos: Dotação orçamentária e Quota. 
 
Elemento de despesa: 33.90.30 
 
Funcional Programática: 2.09.22.10.122.0001 
Atividade:  2176 
Fonte: 1214010500 
Sub ação: 001  
Tarefa: 001 
RMS:  13014 
Aquisição de máscaras R$  255.000,00 
                              

 
 
 
 
                             Fátima Pompeu 
                                      Diretora / FMS 
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15/05/2020 Gmail - DEMANDA DE MÁSCARAS - CONTRATAÇÃO.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=fc7b114029&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar6869476735434740641&simpl=msg-a%3Ar687112… 1/1

Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>

DEMANDA DE MÁSCARAS - CONTRATAÇÃO.
2 mensagens

Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com> 15 de maio de 2020 17:13
Para: aninha materiaistécnicos <rt.materiaistecnicos@gmail.com>

Sra. Presidente da Comissão.

Considerando a reunião realizada na presente data, às 15h, o qual foi questionado sobre a contratação das
empresas credenciadas para fornecimento de máscaras.

Considerando que trata-se de credenciamento de empresas, que conforme previsão no edital, serão contratados de
acordo com a demandas, podendo ser contratada mais de uma vez. 

Considerando a possibilidade de novas empresas  se apresentarem para o referido credenciamento.

De ordem Superior, solicito revisão do quantitativo total solicitado. 
para os processos GDOC nº 10.858/2020 e 11040/2020, bem como a empresa DIMATEX  , constante no
memorando nº 784/2020. 

aninha materiaistécnicos <rt.materiaistecnicos@gmail.com> 15 de maio de 2020 17:32
Para: Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>

SEGUE O SOLICITADO

  Vanessa Oliveira
 Coordenação de Material Técnico Nups - SESMA

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PARECER DE MASCARA PARA 30 DIAS.pdf
2926K
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

INTERESSADO: SESMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: CHAMAMENTO PUBLICO 9/2020 - MÁSCARAS - EMPRESA: G M SERVIÇOS

ESPÉCIE DATA

08/05/2020 09:52CHAMADA PUBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Protocolado em 08/05/2020 09:52

POR

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011040/2020

GABRIELLE PENHA MACHADO ALMEIDA

PROCESSO Nº 00011040/2020

NRº DOC DE ORIGEM: S/N

DOCUMENTOS ANEXADOS: 1) CERTIDÃO    2) CERTIDÃO MUNICIPAL    3) CONTRATO    4) CNH
5) CNPJ    6) ORÇAMENTO    7) DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES    8) FGTS    9)
CERTIDÃO ESTADUAL    10) CERTIDÃO TRABALHISTA    11) CERTIDÃO FEDERAL    12) ALVARÁ
DE LICENÇA    13)  EDITAL CHAMADA PÚBLICA

PA

COMPLEMENTO:

SÃO BRAS

BELÉM

AV. JOSÉ MALCHERENDEREÇO: Nº

CIDADE:66063075

2821

UF:
CEP:
BAIRRO:

INFORMAÇÕES DO INTERESSADO

SETOR DE ORIGEM: DEAD
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Encaminhamentos (Tramitações)

13/08/2020 11:04 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: DEAD / CONTRATO / ASS. DE NÚCLEO DE

Recebido por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO 13/08/2020 11:05Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

13/08/2020 10:42 Tramitador por: OSMAR DE SOUZA REIS JUNIOR Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 13/08/2020 11:04Data de Recebimento:
Despacho:
Encaminhamos conforme solicitação desse núcleo. Em tempo informo que esta referencia está no aguardo das adequações solicitadas a empresa Bordados, pois a
máscara apresentada não apresentava o clip para fixação nasal.

Data:

10/07/2020 11:00 Tramitador por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO Para: NUPS / RT MATERIAL TÉCNICO/SESMA

Recebido por: OSMAR DE SOUZA REIS JUNIOR 27/07/2020 12:05Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

23/06/2020 11:09 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: DEAD / CONTRATO / ASS. DE NÚCLEO DE

Recebido por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO 25/06/2020 09:45Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

22/06/2020 13:38 Tramitador por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 23/06/2020 11:03Data de Recebimento:

Despacho: Para providências, conforme despacho.

Data:

19/06/2020 11:50 Tramitador por: MONICA DA SILVA COSTA Para: DIRETOR GERAL/SESMA

Recebido por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA 22/06/2020 13:23Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

19/06/2020 11:45 Tramitador por: EDER DE JESUS FERREIRA Para: SECRETARIO /SESMA

Recebido por: MONICA DA SILVA COSTA 19/06/2020 11:49Data de Recebimento:

Despacho: Para analise e deliberação superior

Data:

17/06/2020 08:51 Tramitador por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA Para: CONTROLE INTERNO/SESMA

Recebido por: MILENA DE NAZARE DOS SANTOS 17/06/2020 14:37Data de Recebimento:
Despacho: Certifico que foram juntados aos presentes autos , os GDOCS:

13240/2020- empresa ELO - INABILITADO (análise da comissão anexado nos autos)

13248/2020- empresa SOCITECH - INABILITADO (análise da comissão anexado nos autos)

13238/2020 - empresa BORDADOS - HABILITADO (análise da comissão anexado nos autos)

Segue o Parecer nº 1170/2020- NSAJ - que analisou o credenciamento da empresa BORDADOS. 

Encaminho os autos para análise do controle interno e posterior Homologação do Sr. Secretário. 

Bem como para notificação das empresas INABILITADAS , caso queiram apresentar recurso contra a decisão. 

Data:

09/06/2020 11:40 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: NSAJ / ASSESSORIA 3/SESMA

Recebido por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA 09/06/2020 13:36Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

21/05/2020 19:26 Tramitador por: DEBORA PAULA LUCAS LIMA Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 22/05/2020 22:34Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

21/05/2020 17:44 Tramitador por: CLEIDE FERREIRA DA SILVA Para: DEAD/SESMA

Recebido por: DEBORA PAULA LUCAS LIMA 21/05/2020 18:55Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

20/05/2020 17:47 Tramitador por: JOSELMA DA CONCEIÇÃO Para: DEAD / COORD. FIN / EMPENHO/SESMA

Recebido por: CLEIDE FERREIRA DA SILVA 21/05/2020 11:45Data de Recebimento:

Despacho: Para Empenhar

Data:
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20/05/2020 16:28 Tramitador por: SAMUEL ALVES ROCHA Para: DEAD/SESMA

Recebido por: JOSELMA DA CONCEIÇÃO 20/05/2020 17:47Data de Recebimento:

Despacho: Considerando o autorizo do Sr. Secretário em proceder a
realização da dispensa, em observância a Lei nº 13.979/2020;
Considerando que este Núcleo de Contratos já procedeu com a confecção dos devidos termos e envio da ratificação para publicação no D.O.M e D.O.U, bem como
no site da prefeitura;

Considerando que a Inexigibilidade nº 006/2020 já está cadastrada no GIIG e aguarda a publicação para finalização no TCM.

Considerando que os contratos já encontram-se devidamente assinados pelas partes e cadastrados no GIIG;

Considerando a urgência do abastecimento da rede;

Encaminho os autos para emissão das notas de empenho do contratos decorrentes da Inexigibilidade nº
006/2020 autorizadas pelo Sr. Secretário.

Data:

18/05/2020 20:08 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: DEAD / CONTRATO / ASS. DE NÚCLEO DE

Recebido por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO 19/05/2020 09:31Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 19:57 Tramitador por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 18/05/2020 20:00Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 19:46 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: DIRETOR GERAL/SESMA

Recebido por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA 18/05/2020 19:52Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 19:43 Tramitador por: EDER DE JESUS FERREIRA Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 18/05/2020 19:43Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 18:19 Tramitador por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO Para: CONTROLE INTERNO/SESMA

Recebido por: EDER DE JESUS FERREIRA 18/05/2020 18:49Data de Recebimento:
Despacho: Para análise e parecer da minuta do contratos 267/2020, 673/2020 e 274/2020.

em tempo certifico que foi feita uma alteração na cláusula quinta pois no edital falava que so podia ser feito o pagamento em conta do bradesco

Data:

18/05/2020 16:19 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: DEAD / CONTRATO / ASS. DE NÚCLEO DE

Recebido por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO 18/05/2020 16:20Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 15:37 Tramitador por: PAULA CORDOVIL MONTEIRO Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 18/05/2020 16:19Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 15:16 Tramitador por: ANTONIETA DE FATIMA DE Para: FMS / EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Recebido por: PAULA CORDOVIL MONTEIRO 18/05/2020 15:24Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 14:23 Tramitador por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO Para: FMS/SESMA

Recebido por: ANTONIETA DE FATIMA DE 18/05/2020 15:03Data de Recebimento:
Despacho: Para indicação de dotação orçamentária para a empresa dimatex - Gdoc 11261/2020 - pois não possui uma dotação específica para a mesma com a rms
presa

Data:

18/05/2020 12:48 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: DEAD / CONTRATO / ASS. DE NÚCLEO DE

Recebido por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO 18/05/2020 12:50Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:
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18/05/2020 12:33 Tramitador por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 18/05/2020 12:48Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 12:16 Tramitador por: MONICA DA SILVA COSTA Para: DIRETOR GERAL/SESMA

Recebido por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA 18/05/2020 12:20Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 12:03 Tramitador por: EDER DE JESUS FERREIRA Para: SECRETARIO /SESMA

Recebido por: MONICA DA SILVA COSTA 18/05/2020 12:16Data de Recebimento:

Despacho: Para analise e deliberação superior

Data:

18/05/2020 09:25 Tramitador por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA Para: CONTROLE INTERNO/SESMA

Recebido por: EDER DE JESUS FERREIRA 18/05/2020 09:37Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

15/05/2020 18:59 Tramitador por: PAULA CORDOVIL MONTEIRO Para: NSAJ / ASSESSORIA 3/SESMA

Recebido por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA 15/05/2020 19:10Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

15/05/2020 18:51 Tramitador por: ANTONIETA DE FATIMA DE Para: FMS / EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Recebido por: PAULA CORDOVIL MONTEIRO 15/05/2020 18:51Data de Recebimento:
Despacho:
1 ? Ciente
2 ? De acordo com o parecer da Referência Técnica,  em anexo no processo, a SESMA deverá adquirir NESTE PROCESSO , SOMENTE 150.000 mascaras
descartáveis, a R$1,70 a unidade, no valor total de R$255.000,00;
3 ? Adequar a dotação, atentar que já tem uma RMS 13.046 com a dotação inicial:
Funcional programática: 2.09.22.10.122.0001
Atividade:  2176
 Fonte: 1214010500 

Data:

15/05/2020 16:04 Tramitador por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO Para: FMS/SESMA

Recebido por: ANTONIETA DE FATIMA DE 15/05/2020 18:31Data de Recebimento:

Despacho: Para indicação de dotação

Data:

15/05/2020 13:05 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: DEAD / CONTRATO / ASS. DE NÚCLEO DE

Recebido por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO 15/05/2020 13:06Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

14/05/2020 09:50 Tramitador por: PAULA CORDOVIL MONTEIRO Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 15/05/2020 13:05Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

13/05/2020 23:41 Tramitador por: ANTONIETA DE FATIMA DE Para: FMS / EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Recebido por: PAULA CORDOVIL MONTEIRO 14/05/2020 09:39Data de Recebimento:
Despacho:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA :  2.09.22.10.122.0001.2176
DESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO : ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
FONTE: 1214010500 SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA
VALOR : R$520.000,00

Data:

13/05/2020 15:10 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: FMS/SESMA

Recebido por: ANTONIETA DE FATIMA DE 13/05/2020 23:21Data de Recebimento:
Despacho:
Ao FMS,

Considerado o CHAMAMENTO PÚBLICO NO ÂMBITO DAS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO
CORONAVIRUS (COVID-19) n° 09/2020-SESMA, processo Gdoc 9923/2020;

Considerando que a empresa G M SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, foi habilitada pela Comissão;

Considerando o Parecer Técnico favorável a apresentação da proposta da empresa, bem como a solicitação de contratação imediata de 300.000 (Trezentas mil)
máscaras, que de acordo com a proposta apresentada representa 150.000 (Cento e cinquenta) mil máscaras por mês no valor unitário de R$ 1,70, perfazendo,
assim, o valor total de R$ 510.000,00 (Quinhentos e dez mil reais).

Encaminho os autos para informar a disponibilidade orçamentária para a referida aquisição.

Belém, 13 de maio de 2020.

Data:
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Andréa Oliveira

13/05/2020 14:59 Tramitador por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 13/05/2020 15:01Data de Recebimento:
Despacho: Certifico a juntada da manifestação da comissão técnica. 

att

Izabela Belém
Membro da Comissão

Data:

13/05/2020 14:32 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: NSAJ / ASSESSORIA 3/SESMA

Recebido por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA 13/05/2020 14:54Data de Recebimento:
Despacho:

Devolvo os autos, a pedido, para que seja anexado o PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO pelo membro da
comissão técnica. 

Data:

12/05/2020 14:39 Tramitador por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 13/05/2020 14:24Data de Recebimento:
Despacho: Ao Contratos, 

Certifico que foi juntado a complementação do documento, comprovante de residência, conforme manifestação  da comissão.

Considerando que foi encaminhado através do Processo Principal 9923/2020, a manifestação da comissão técnica
sobre as empresas habilitadas para o credenciamento.

Encaminho os autos para providências cabíveis quanto ao prosseguimento para contratação .

Att.

Izabela Belém
Membro da Comissão 

Data:

12/05/2020 14:00 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: NSAJ / ASSESSORIA 3/SESMA

Recebido por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA 12/05/2020 14:18Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

08/05/2020 20:09 Tramitador por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 12/05/2020 13:59Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

08/05/2020 17:48 Tramitador por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA Para: DIRETOR GERAL/SESMA

Recebido por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA 08/05/2020 17:49Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

08/05/2020 17:21 Tramitador por: EDER DE JESUS FERREIRA Para: NSAJ / ASSESSORIA 3/SESMA

Recebido por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA 08/05/2020 17:48Data de Recebimento:

Despacho: Para providências quanto a correta instrução processual 

Data:

08/05/2020 15:01 Tramitador por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA Para: CONTROLE INTERNO/SESMA

Recebido por: EDER DE JESUS FERREIRA 08/05/2020 16:58Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

08/05/2020 10:03 Tramitador por: GABRIELLE PENHA MACHADO Para: NSAJ / ASSESSORIA 3/SESMA

Recebido por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA 08/05/2020 11:47Data de Recebimento:

Despacho: Para providências que forem necessárias. Empresa deseja participar da chamada pública para confecções de máscaras.

Data:

08/05/2020 09:52 Tramitador por: GABRIELLE PENHA MACHADO Para: DEAD / COORD. ADMINISTRATIVA/SESMA

Recebido por: GABRIELLE PENHA MACHADO 08/05/2020 09:52Data de Recebimento:

Despacho: CHAMAMENTO PUBLICO 9/2020 - MÁSCARAS - EMPRESA: G M SERVIÇOS

Data:
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE ANANINDEUA

            Certifico,  que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de 

distribuição, de 1º de janeiro de 2010, até a presente data, em face de G. M. SERVIÇOS 

COMERCIO E REPRESENTAÇÃ EIRELI - EPP, CNPJ 15.564.580/0001-17, residente em ROD. 

MARIO COVAS, 119, BAIRRO COQUEIRO, ANANINDEUA-PA, CEP. 67.113-330, NADA 

CONSTA  na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará,  

referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.

2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, 

devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na 

prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.

3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do 

Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.

4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.

5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

SECRETARIA DA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

COMARCA DE ANANINDEUA

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, 

Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e Comercial, Familia, 

Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

TATIANA ATAIDE DO NASCIMENTO ABREU

quarta-feira, 8 abril, 2020

1

Válida até 07/07/2020 00:00:00

CONTROLE: 04081307343787

Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br

Certidão expedida gratuitamente em :

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

Libra (tatiana.abreu)

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

08/04/2020  13:20:56
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Certifico o Registro em 01/04/2020
Arquivamento 20000650482 de 01/04/2020 Protocolo 204468272 de 31/03/2020 NIRE 15600206958
Nome da empresa G M SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 65618607428259

01/04/2020
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Certifico o Registro em 01/04/2020
Arquivamento 20000650482 de 01/04/2020 Protocolo 204468272 de 31/03/2020 NIRE 15600206958
Nome da empresa G M SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
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Certifico o Registro em 01/04/2020
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Cpf: 63405237220 - GENNY MISSORA YAMADA

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

051 - CONSOLIDAC O DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000650482

NIRE 15600206958
CNPJ 15.564.580/0001-17
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/04/2020
SOB N: 20000650482

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)EVENTO

002 - ALTERA OATO

204468272 - 31/03/2020PROTOCOLO

G M SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELINOME DA EMPRESA

204468272

TERMO DE AUTENTICA O

MATRIZ

EVENTOS

 1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
15.564.580/0001-17
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
14/05/2012 

 
NOME EMPRESARIAL 
G M SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
MYO2 SOLUCOES EM SAUDE 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida (Dispensada *) 
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle (Dispensada *) 
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 
33.12-1-04 - Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos (Dispensada *) 
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
(Dispensada *) 
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada
*) 
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados (Dispensada *) 
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Dispensada *) 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados
anteriormente 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *) 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e
peças 
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
ROD DO MARIO COVAS 

NÚMERO 
119 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
67.113-330 

BAIRRO/DISTRITO 
COQUEIRO 

MUNICÍPIO 
ANANINDEUA 

UF 
PA 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
DIRETORIA@MYO2.COM.BR 

TELEFONE 
(91) 3235-5885 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
14/05/2012 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/04/2020 às 15:35:18 (data e hora de Brasília). Página: 1/2
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
15.564.580/0001-17
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
14/05/2012 

 
NOME EMPRESARIAL 
G M SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição (Dispensada *) 
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise (Dispensada *) 
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia (Dispensada *) 
86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional (Dispensada *) 
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia (Dispensada *) 
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde (Dispensada *) 
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 
96.01-7-01 - Lavanderias 
96.01-7-03 - Toalheiros 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
ROD DO MARIO COVAS 

NÚMERO 
119 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
67.113-330 

BAIRRO/DISTRITO 
COQUEIRO 

MUNICÍPIO 
ANANINDEUA 

UF 
PA 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
DIRETORIA@MYO2.COM.BR 

TELEFONE 
(91) 3235-5885 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
14/05/2012 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/04/2020 às 15:35:18 (data e hora de Brasília). Página: 2/2
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MYO2 Soluções em Saúde -CNPJ: 15.564.580/0001-17 / Insc. Estadual: 15.372.181-2 
End. Matriz: Rod do Mario Covas, 119, Coqueiro, Ananindeua, Pará, CEP: 67.113-330. 

End. Filial: Passagem Anabiju, 20 A, Castanheira, Belém, Pará, CEP: 66.648-080. 
Telefone: +55(91) 3235-2198 / E-mail: comercial@myo2.com.br  

 

  

ORÇAMENTO 
 

 
Belém (PA), 07 de maio de 2020. 

 

 

DE: MYO2 Soluções em Saúde. 

À: Secretária Municipal de Saúde - SESMA 
 
 
Encaminhamos orçamento da máscara conforme descrito abaixo: 

ITEM. DESCRIÇÃO QUANT.  VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 

Máscaras descartável de Tecido de  Não Tecido, 
(TNT),  de gramatura de 40, com elástico roliço, 
para uso odontomédico-hospitalar, de acordo com 
a – ABNT  NBR  15052:2004 – Artigos de não 
tecidos de uso odonto-médico-hospitalar – 
Máscaras  ABNT  NBR 14873:2002 cor: Branco . 

50 mil 
unidades  

R$ 1,70 R$ 85.000,00 

 

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R$ 85.000,00 

 

     FABRICAÇÃO DIÁRIA DE 5 MIL UNIDADES, CAPACIDADE DE 150 MIL UNIDADES NO MÊS 

 

Dados da Empresa: 

Razão Social: G.M. SERV. COM. E REPRESENTAÇÃO EIRELI 

CNPJ: 15.564.580/0001-17 /Insc. Estadual: 15.372.181-2 

End. Rod do Mario Covas, 119, Coqueiro, Ananindeua, Pará, CEP: 67.113-330. 

End. Filial: Passagem Anabiju, 20 A, Castanheira, Belém, Pará, CEP: 66.648-080.  

Telefone: +55(91) 3235-2198 

 

Dados Bancários: 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Agência: 3200 

Operação: 003 

Conta Corrente: 2301-9 

 

Prazo de entrega: A combinar 

Forma de pagamento: A vista  

Validade da proposta: 10 dias 
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G. M. SERVIÇOS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP 

MYO2 Soluções em Saúde - CNPJ: 15.564.580/0001-17 

Rodovia Mário Covas, nº 119, Bairro do Coqueiro, CEP: 67.113-330 - Ananindeua, Pará,  

Fone: 91–3235-2198 / Site: myo2.com.br / E-mail: comercial@myo2.com.br 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

A empresa G. M. SERVIÇOS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ nº 15.564.580/0001-17, com sede na Rodovia Mário Covas, nº 119, 

Bairro do Coqueiro, em Ananindeua/PA, CEP: 67.113-330, neste ato representada pela Sra. GENNY 

MISSORA YAMADA, CPF nº 634.052.372-10, RG nº 3106303, proprietária, residente na Rodovia Mário 

Covas, 1426, Condomínio Green Garden, Casa 68, Bairro do Coqueiro, CEP; 67013- 185, em 

Ananindeua/PA, doravante denominada licitante, DECLARA para os devidos fins e a quem interessar 

possa, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei: 

1. Que não possui, em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99, de 27.10.1999); 

 Belém, 07 de maio de 2020.        
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 15.564.580/0001-17
Razão Social:G M SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Endereço: TV WE-68-A 1641 GUAJARA I / COQUEIRO / ANANINDEUA / PA / 67143-

440

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:04/03/2020 a 01/07/2020 

Certificação Número: 2020030404152289058727

Informação obtida em 28/04/2020 15:06:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 
CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

 
Nome: G M SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Inscrição Estadual: 15.372.181-2 
CNPJ: 15.564.580/0001-17 
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é
certificado que CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade
está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado
da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e
da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da
Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela
Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço
eletrônico www.sefa.pa.gov.br.
 
Emitida às: 17:49:16 do dia 03/12/2019
Válida até: 31/05/2020
Número da Certidão: 702019080665535-6
Código de Controle de Autenticidade: DDF62723.82A6952F.97C5A064.80942864
 
Observação:
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses
previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também
em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por
meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO
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SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 
CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

 
Nome: G M SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Inscrição Estadual: 15.372.181-2 
CNPJ: 15.564.580/0001-17 
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é
certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome,
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de
natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e
da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a
confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva
de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.
 
Emitida às: 17:49:16 do dia 03/12/2019
Válida até: 31/05/2020
Número da Certidão: 702019080665536-4
Código de Controle de Autenticidade: 2E009919.FF8AB315.A1A4F669.EE2F6FD2
 
Observação:
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses
previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também
em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por
meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: G M SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.564.580/0001-17
Certidão nº: 190873869/2019
Expedição: 02/12/2019, às 06:28:50
Validade: 29/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que G M SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
15.564.580/0001-17, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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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: G M SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 15.564.580/0001-17

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 16:13:29 do dia 18/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2020.
Código de controle da certidão: 4ACF.686B.9ECE.E8A9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDCo...

1 of 1 19/12/2019 22:22PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com
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CHAMAMENTO PÚBLICO NO ÂMBITO DAS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA 
EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) n° 

09/2020-SESMA 
PROCESSO n°  9923/2020-SESMA 

 
 
 

O Município de Belém, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE-
SESMA, torna pública a realização de CHAMAMENTO PÚBLICO, no edifício-sede da 
SESMA, localizado à Avenida Governador José Malcher, n° 2821, Bairro São Brás, CEP 
66.090- 100, Belém-PA para o CREDENCIAMENTO DE COOPERATIVAS, 
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e MICROEMPRESAS – ME, 
RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS 
DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O FORNECIMENTO DOS PROFSSIONAIS DA 
ÁREA DA SAÚDE QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
BELÉM CONTRA A INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), 
situação reconhecida pela Lei Federal nº 13.979/2020; Portaria MS nº 188/2020 e pelo 
Decreto Municipal nº 95.955- PMB, de 18 de Março de 2020. 

 
Os requerimentos de credenciamento serão recebidos preferencialmente 

mediante envio de mensagem ao correio eletrônico processosdead@gmail.com, ou 
pessoalmente, no endereço indicado na abertura deste edital. 

 
O Edital poderá ser consultado pelos interessados no sítio eletrônico da Prefeitura 

Municipal de Belém, bem como no edifício-sede da SESMA, mediante simples 
requerimento ou por meio eletrônico. 

 
1. OBJETO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
1.1. O objeto deste chamamento público é o CREDENCIAMENTO DE 
COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e 
MICROEMPRESAS – ME, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, PARA 
CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O 
FORNECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATUAM NAS 
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONTRA A INFECÇÃO HUMANA 
PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). 

 
1.2. As inscrições objeto do presente chamamento público poderão ser apresentadas 
a partir da data da publicação deste Edital e enquanto perdurar a situação de emergência 
de saúde pública fixada pelo Decreto Municipal nº 95.955-PMB, de 18 de Março de 2020 
ou legislação correlata. 

 
1.3. Os participantes farão jus aos seguintes benefícios: 

 
1.3.1. As cooperativas e microempreendedores individuais: cada uma receberá o 

auxílio financeiro no valor de R$ 0,80 (oitenta centavos) por máscara 
confeccionada de acordo com o Termo de Referência. 

 
1.4. Serão credenciados até 30 (trinta) cooperativas ou microempreendedores 
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individuais, todas com residência ou sede no Município de Belém. 
 

1.5. O presente credenciamento é para confecção de até 810.000 (oitocentos e dez 
mil) máscaras, sendo o mínimo de 27.000 unidades para cada COOPERATIVAS, 
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e MICROEMPRESAS – ME, 
totalizando o valor máximo de R$ 648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil reais). 

 
ITEM ESPECIFICAÇÃO VLR AUXÍLIO CONTRAPARTIDA 

 
 
 

1 

 
Máscara descartável de Tecido de 
Não Tecido, ((TNT), de gramatura 40, 
com elástico roliço, para uso odonto- 
médico-hospitalar, de acordo com a - 
ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de 
não tecido de uso odonto-médico-
hospitalar - Máscaras ABNT NBR 
14873:2002. Cor: Branco. 

 
 
R$ 0,80 por unidade 

entregue 

 
 
 

Máscaras 

 
 
 

2. DA PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar do presente CREDENCIAMENTO: 
2.2. Somente Pessoas Jurídicas constituídas sob a forma de COOPERATIVAS, 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e MICROEMPRESAS – ME, que 
tenham condições de confeccionar as máscaras artesanais de TNT com alça de 
elástico, conforme orientação do Ministério da Saúde, em condições higiênico 
sanitárias adequadas e que possuam máquinas de costura próprias em boas 
condições. 

2.2.1.1. Os interessados que apresentem as seguintes condições: 
2.2.1.1.1. Estar inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
2.2.1.1.2. Dispor de e espaço higienizado, com equipamentos de costura e proteção 
individual para os colaboradores que irão confeccionar as máscaras. 

 
2.3. Não serão admitidos à participação: 

2.3.1. Interessados já inscritos em outro projeto ou programa social ou de renda 
promovido pelo Poder Público Municipal, seja de qualquer espécie. 
2.3.2. Interessados que estiverem cumprindo penalidade de suspensão imposta pela 
Administração Direta ou Indireta do Município de Belém ou pena de inidoneidade, nos 
termos do artigo 87 da Lei federal n° 8.666/93. 
2.3.3. Interessados cujos sócios ou administrador integrem o quadro de servidores do 
Município de Belém. 

 
2.4. As condições de inscrição e habilitação estabelecidas no Edital deverão ser 
mantidas pelos proponentes durante toda a execução do objeto. 

 
3. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO E HABILITAÇÃO 
3.1. Para INSCREVER-SE no presente Credenciamento, deverão os Interessados 
encaminhar a solicitação presencialmente à Sede da SESMA ou para o e-mail  indicado 
neste edital e anexar obrigatoriamente, os seguintes documentos: 

 
3.1.1. Para as COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e 

MICROEMPRESAS – ME: 
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3.1.1.1. Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, em situação 
ATIVA; 
3.1.1.2. Cópia do documento de identidade com foto do administrador ou 
responsável legal pela pessoa jurídica (RG, CTPS, dentre outros); 
3.1.1.3. Cópia digital do comprovante de inscrição no CPF - Cadastro de Pessoa 
Física do responsável pela pessoa jurídica (caso não conste no RG); 
3.1.1.4. Cópia digital do comprovante de endereço da pessoa jurídica; ou, no caso 
de o comprovante não se encontrar em nome da pessoa jurídica, deverá se fazer 
acompanhar de DECLARAÇÃO assinada pelo administrador ou responsável legal, 
sob as penas da lei, de que tem sua sede e funcionamento no local; 
3.1.1.5. Declaração de que não emprega menor, conforme art. 7º, da Constituição 
Federal Brasileira. 

 
4. DO DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO, DA DECLARAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO E DA POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO DE 
FALHAS TIDAS COMO SANÁVEIS. 

4.1. Logo após o envio da solicitação de credenciamento acompanhada dos documentos 
de habilitação, os mesmos serão submetidos à apreciação de uma Comissão Técnica da 
SESMA, que emitirá, DECLARAÇÃO quanto ao DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO e 
situação de HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO do Proponente, OU, NO MESMO PRAZO, 
diante de eventual existência de FALHA(S) TIDA(S) COMO SANÁVEL(EIS), será 
concedido ao Proponente prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar de comunicação 
para o SANEAMENTO da FALHA, inclusive através da apresentação de novo  
documento, em substituição ao primeiro apresentado, ou envio de documento em caso  
de ausência, SOB PENA DE INABILITAÇÃO, após decorrido o prazo. 

 
 

5. DOS RESULTADOS DA HABILITAÇÃO E DOS RECURSOS. 
5.1. Após encerradas as inscrições e o julgamento da HABILITAÇÃO a Comissão 
Técnica da SESMA emitirá RESULTADO da HABILITAÇÃO dos participantes, e enviará o 
resultado para publicação no Diário Oficial do Município. 
5.2. Os interessados que se julgarem prejudicados quanto ao RESULTADO da 
HABILITAÇÃO, poderão solicitar nova análise à Comissão, interpondo RECURSO, com 
resumo de seu inconformismo, no prazo de até 01 (um) dia útil após a publicação do 
resultado. 
5.3. Após o julgamento de eventuais recursos interpostos, a Comissão Técnica da 
SESMA emitirá RESULTADO FINAL do credenciamento e o enviará para publicação no 
Diário Oficial do Município. 
5.4. Os Proponentes HABILITADOS em número superior às previsões do item 1.4 
deste Edital, integrarão um CASDASTRO RESERVA de acordo com a ordem cronológica 
de solicitação de credenciamento, para o caso de não assinatura do CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, desistência ou descredenciamento da pessoa jurídica 
inicialmente credenciada. 

 
6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
6.1. As despesas decorrentes da execução do objeto desta Chamada Pública correrão 
à conta da seguinte dotação orçamentária: 

 
Funcional Programática: 2.09.22.10.122.0001 
Atividade: 2176 
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Fonte: 1211010100  
Fonte: 1214010500 
Elemento de Despesa: 33.90.39 

 
7. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

7.1. A partir do dia seguinte à divulgação do RESULTADO FINAL, os Proponentes 
HABILITADOS serão convocados, de acordo com a ordem cronológica de solicitação de 
credenciamento, para assinar o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MINUTA 
CONSTANTE DO ANEXO I). 
7.2. Será considerado desistente e imediatamente substituído por um candidato em 
CADASTRO DE RESERVA, o candidato selecionado que se recusar a firmar o 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ou que, após a sua assinatura, venha a 
ser descredenciado ou manifeste desistência. 

 
8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
8.1. O cumprimento do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS é condição  
para o recebimento do pagamento concedido, que será pago mediante a contraprestação, 
ou seja, em razão da entrega das máscaras produzidas, conforme o estabelecido neste 
Edital e de acordo com o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS a ser firmado. 
8.2. O contrato será rescindido automaticamente quando constatada a omissão ou a 
apresentação de dados ou documentos inverídicos exigidos neste Edital ou em razão de 
falhas na execução do objeto, o que ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas 
no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
8.3. Os recursos e casos omissos serão avaliados pela Comissão Técnica da SESMA, 
e submetidos à decisão final da autoridade superior. 

 
 

Belém, 15 de Abril de 2020. 
 
 
 
 

SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE-SESMA 
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ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº ...... /2020 
PROCESSO Nº ...... /2020. 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 
SESMA E O CONTRATADO ABAIXO ESPECIFICADO, PARA 
O FIM QUE NELE SE DECLARA. 

 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA, estabelecida nesta Capital, na Rua 
XXXX, CEP: XXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001-00 doravante 
denominada CONTRATANTE, neste ato representada por sua Presidente, Sra. Adriana 
Monteiro Azevedo, brasileira, inscrita no CPF    sob    o    nº    ,    residente    e 
domiciliado       nesta       Capital       e       a       empresa ................................................. , 
pessoa jurídica  de direito  privado,  inscrito no CNPJ/MF sob o nº .................................... , 
denominada CONTRATADA, sediada à ..........................................., neste ato 
representada pelo Sr. ......................................., brasileiro(a), inscrito no CPF sob o nº 
.................-....., residente e domiciliado à ...............................,têm entre si justa e 
acordada a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO 
1.1. O presente contrato tem como fundamento na Lei Federal nº 13.979/2020, e, em 
outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à atividade de confecção de máscaras por 
cooperativas ou microempreendedores individuais, de acordo com as especificações e 
quantitativos previstos no Edital de Chamamento Público. 

 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO VLR AUXÍLIO CONTRAPARTIDA 
 
 
 

1 

Máscara descartável de Tecido de Não 
Tecido, ((TNT), de gramatura 40, com 

elástico roliço, para uso odonto- médico-
hospitalar, de acordo com a - ABNT NBR 

15052:2004 - Artigos de não tecido de 
uso odonto-médico-hospitalar - 

Máscaras ABNT NBR 14873:2002. Cor: 
Branco 

 
 

R$ 0,80 por 
unidade entregue 

 
 

Máscaras 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
3.1. O contratado será responsável pelo fornecimento de todo material necessário a 
confecção das máscaras acima descritas (tecidos fio e elásticos) 
3.2. A entrega dos produtos dar-se-á sob a forma parcelada conforme a capacidade 
solicitada pelo contratante, conforme termo de referência. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR 
4.1. O valor contratual é de R$ xxxxxxx. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias contados da data da entrega 
integral dos produtos, mediante crédito exclusivamente no Banco Bradesco, em conta 
corrente nº ............., agência , em nome da CONTRATADA. 
5.2. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo 
não estiver de acordo com as especificações deste instrumento. 
5.2.1. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados  à  manutenção  das 
condições de habilitação. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
6.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes da seguinte dotação: 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
7.1. O contrato terá prazo de vigência e de execução de 2 (dois) meses, contados a partir 
da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

 
CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 
8.1. Quanto à entrega: 
8.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue à CONTRATANTE por meio de coleta a 
ser agendada após o prazo de entrega. 

8.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 
justificados até 01 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela 
CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual. 
8.1.3. Fica designado(a) o(a) Sr(a). ......................................, portador(a) da matrícula de 
nº .................. , servidor da SESMA, para o recebimento dos bens adquiridos. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento. 
9.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo 
ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato da 
CONTRATANTE proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual. 
9.3. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a 
incidir sobre a execução deste contrato, inclusive as obrigações relativas a salários, 
previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo 
obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do 
trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual. 
9.4. Substituir ou reparar os itens que comprovadamente apresentem condições de 
defeito ou em desconformidade com as especificações deste instrumento, no  prazo 
fixado pela CONTRATANTE, contado da sua notificação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
10.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da assinatura do presente 
contrato e da entrega dos insumos, que substituirão ordem de serviço. 
10.2. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do 
objeto contratual e em desacordo com o este instrumento. 
10.3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições e preços 
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pactuados neste contrato. 
10.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as 
especificações deste instrumento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 
11.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sr(a). 
................................, portador(a) da matrícula de nº ........................, da SESMA, 
especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
12.1. A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos 
motivos constantes no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993 será causa para sua 
rescisão, na forma do art. 79, com as consequências previstas no art. 80, do mesmo 
diploma legal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
13.1. Fica eleito o foro do Município de Belém/PA, para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera 
administrativa. 

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado 
pela Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão 
assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo. 

 
 

Belém  / /2020. 
 
 

SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 
Secretario Municipal de Saúde 
CPF sob o nº ....................... 

 
PESSOA FÍSICA OU EMPRESA XXXX 

Representante 
CPF sob o nº ........................ 

 
 

Testemunhas: 
 

1.   
CPF nº    

 
 

2.  
CPF nº     
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ANEXO II 
 
 

À 
Comissão Técnica da SESMA 
Ref.: CHAMADA PÚBLICA nº ............... /2020 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

..................................................., inscrita no CNPJ nº ........................., 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 at. 27 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida 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 ( ). 

 
 

.......................................................... (DATA) 
 
 
 

.......................................................... (NOME) 
 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

(MODELO MERAMENTE SUGESTIVO) 
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TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO 

 
 
1. OBJETO 
 
1.1. A presente contratação tem por objeto o CREDENCIAMENTO para contratação de 

Cooperativa, microempreendedores individuais ou microempresas, todos residentes no 
município de Belém com a finalidade de fomentar a produção de equipamentos de proteção 
individuais-EPI, para atender o fornecimento aos profissionais da área da saúde que atuam 
nas unidades de saúde do município de Belém contra o coronavírus (COVID-19) enquanto 
perdurar a evolução epidemiológica. 

1.2. Deve-se destacar que a produção dos EPI’s, serão fornecidos de acordo com a demanda 
apresentada pela área técnica da SESMA, bem como devem estar de acordo com o que 
preceitua o a RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA – RDC nº 356 – de 23 de Março 
de 2020, que dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os requisitos para a 
fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados como prioritários 
para uso em serviços de saúde, em virtude da emergência de saúde pública internacional 
relacionada ao SARS-CoV-2,  devidamente autorizado pelo Ministério da Saúde.  
 

2. JUSTIFICATIVA 
 

2.1. Justifica-se o CREDENCIAMENTO de Cooperativas, Microempreendedores e 
Microempreendedores individuais visando permitir, que neste período de calamidade 
pública, por conta da disseminação do coronavírus (COVID-19), os mesmos possam 
contribuir com as efetivas ações dos profissionais de saúde e dos usuários do SUS que são 
atendidos nas unidades, que necessitam ter seus Equipamento de Proteção individual –EPI, 
em especial as máscaras e aventais descartáveis, para auxílio na contenção do contágio. 

2.2. Diante da escassez dos EPI’s no mercado, bem como os preços exorbitantes que estão 
sendo apresentados na cotação, cumulado ainda com os cancelamentos de entregas 
informados pelas empresas que estão devidamente contratadas com a SESMA, que por 
consequência recai em quantidade insuficiente para atender as demandas esta Secretaria, 
que encontra dificuldades em assegurar o adequado fornecimento do material, visando o 
atendimento das necessidades dos profissionais e usuários dos serviços de saúde pública 
do Município de Belém e respeitando o princípio fundamental da integralidade do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

2.3. Por outro lado, os profissionais autônomos, dentre eles as microempreendedores individuais 
ou microempresas que estão sofrendo o impacto em decorrência das medidas tomadas para 
mitigação do vírus, como a necessidade do isolamento social, em cumprimento a orientação 
do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde - OMS, este credenciamento, 
tem por intenção em fomentar os autônomos da categoria de costureiros (as) a produção de 
EPI’s que deverão por meio desses profissionais(pessoas físicas) e/ou ME’s, residentes e 
localizadas estabelecimentos em Belém/PA, abastecer as nossas unidades Municipal de 
Saúde de Belém para aqueles profissionais que estão na linha de frente no combate ao 
coronavírus. 
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2.4. O presente incentivo será realizado através de credenciamento seletivo, mediante 
Chamamento Público, devendo ser simplificado ao máximo, justamente pelas dificuldades 
econômicas enfrentados, no momento, o que permite uma modulação das exigências a 
serem previstas no Edital, observando as exigências legais, dentre eles a Lei nº 13.979/2020.  

 
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
3.1 . Os itens objetos desta aquisição deverão observar rigorosamente as especificações técnicas 

constantes no Anexo-A do presente termo. 
 
4. DA ESTIMATIVA DE CUSTO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. A estimativa de custo para a contratação do objeto deste termo de referência será realizada 
após a ampla consulta/pesquisa no mercado do valor dos itens a serem licitados, assim 
como do Chamamento Público, devendo obrigatoriamente ser elaborada, com base na IN 
nº 05/2014-SLTI/MPOG e suas alterações, a fim de permitir a posterior indicação dos 
recursos orçamentários em dotação correta e suficiente para as aquisições.  

 

5. DAS VAGAS 
 

5.1. O número total de vagas a serem credenciados será de até 30 (trinta) vagas para 
cooperativas ou Microempreendedores. 

5.2. É condição essencial para a efetiva concessão do pagamento a prévia celebração de Termo 
de CONTRATO, conforme modelo disponibilizado pela SESMA. 

5.3. Em caso de desistência ou descumprimento das normas estabelecidas no CONTRATO, o 
credenciado não fará jus ao pagamento, nem a SESMA recebimento das unidades prontas. 

5.4. Caso não haja o preenchimento integral de vagas para o quantitativo remanescente, ficará a 
critério da SESMA em redistribuir aos demais contratados que aceitem incremento na produção de 
EPI’s, devendo para tanto o contratado que aceitar e realizar a entrega das máscaras extras em 
prazo a ser estipulado entre as partes. 

5.5. Os Credenciados entregarão à SESMA, quando solicitado, o quantitativo mínimo de EPI’s 

produzidos, de acordo com o especificado a seguir: 

ITEM 1 QUANTIDADE MÍNIMA TOTAL 

 

MÁSCARA DESCARTÁVEL 

 

27.000 

 

810.000 
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5.6.  Os proponentes terão até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do 
Contrato, para que proceda a com a entrega integral dos EPI’s finalizadas e prontas para o uso.  

5.6.1. A entrega será feita ao colaborador da SESMA, que fará o recolhimento dos produtos após 
o prazo estipulado no item 5.6.  

5.7. Caso o beneficiário tenha alguma dificuldade no cumprimento do prazo estabelecido para 
entrega da contrapartida, informar a SESMA, em um prazo de até 48 (quarenta e oito) horas do 
vencimento do prazo estabelecido no item 5.6. por meio do e-mail: processosdead@gmail.com 

 

6. PARTICIPAÇÃO 
 

6.1. Poderão participar do CREDENCIAMENTO os interessados que apresentem as seguintes 
condições:  

6.1.2. Somente Pessoas Jurídicas constituídas sob a forma de associação civil, cooperativas, 
microempresa ou empresa, que tenham condições de confeccionar as máscaras artesanais de TNT 
com alça de elástico, conforme orientação do Ministério da Saúde, em condições higiênico 
sanitárias adequadas e que possuam máquinas de costura próprias em boas condições.  

6.1.1. Quanto às microempresas e microempreendedores individuais:  
a) Estar inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ, onde se faça constar CNAE 

voltado à área de confecção;  

b) Dispor de espaço higienizado e com equipamentos de proteção individual para os colaboradores 
que irão produzir as máscaras descartável manga longa; 

6.2. As condições de inscrição e habilitação estabelecidas no Edital deverão ser mantidas pelos 
proponentes durante toda a execução do objeto. 

6.3. Não será permitida mais de uma inscrição por pessoa física ou jurídica. 

6.4. As inscrições são gratuitas a ser enviado para o E-MAIL: processosdead@gmail.com e o ato 
da inscrição implica na aceitação integral de todos os seus termos e condições. 

6.5. A SESMA não disponibilizará máquina de costura ou outro equipamento necessário à 
execução do objeto do Credenciamento. 

7. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO E HABILITAÇÃO 
 

Página 38 de 75



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA 

7.1. Para INSCREVER-SE no Credenciamento, deverão os Interessados preencher o a FICHA DE 
INSCRIÇÃO a ser solicitado para o e-mail processosdead@gmail.com, todos os dados exigidos e 
anexar, obrigatoriamente, os seguintes documentos:  

a) Cópia digital do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, em situação ATIVA, onde conste 

a natureza jurídica de microempresa e CNAE voltado à área de confecção;  

b) Cópia digital do documento de identidade com foto do administrador ou responsável legal pela 

pessoa jurídica (RG, CTPS, Carteira de Identidade Estudantil, Certificado de Reservista, dentre 

outros);  

c) Cópia digital do comprovante de inscrição no CPF - Cadastro de Pessoa Física do responsável 

pela pessoa jurídica (caso não conste no RG);  

d) Cópia digital do comprovante de endereço da pessoa jurídica, com no máximo 90(noventa) dias 

de emissão, anteriores a data da publicação do edital; ou, no caso de o comprovante não se 

encontrar em nome da pessoa jurídica, deverá se fazer acompanhar de DECLARAÇÃO assinada 

pelo administrador ou responsável legal pela pessoa jurídica, sob as penas da lei, de que tem sua 

sede e funcionamento no local; 

 

8. DA RESPOSABILIDADE 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 ANEXO I; 

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

participante, durante a vigência do contrato 

 

9. DA RESPOSABILIDADE 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 

Anexo I deste Termo de Referência Simplificado;  

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

designado na qualidade de fiscal do contrato, nos termos do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93;  

9.4. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) do CONTRATADO, após a 

efetiva entrega dos produtos e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo;  

9.5. Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação do item que compõe o objeto deste 

termo a ser recebido;  

9.6. Notificar a credenciada, 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 as suas confecções para ajustes e/ou substituições dos 

produtos que compõem o objeto deste Termo. 

 

10. DO DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO E DA POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO DE 
FALHAS  
 

10.1. Após o envio da solicitação de credenciamento acompanhada dos documentos de 

habilitação, os mesmos serão submetidos à apreciação de da Equipe Técnica designada pela 

SESMA, que emitirá DECLARAÇÃO, quanto ao DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO e situação de 

HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO do Proponente, ou NO MESMO PRAZO, diante de eventual 

existência de FALHA(S) TIDA(S) COMO SANÁVEL(EIS), será concedido ao Proponente igual 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar de comunicação via e-mail a ser informado pelo mesmo 

no FORMULÁRIO apresentado ou via telefone para os que se inscreverem fisicamente, 
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documento, em substituição ao primeiro apresentado, em caso de EQUÍVOCO quando da inserção 

do documento no sistema, SOB PENA DE INABILITAÇÃO, após decorrido o prazo. 

10.2. Será chamado por ordem cronológica os credenciados para assinatura do Contrato de 

Prestação de Serviço. 

 

11. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
 

10.1. A partir do dia seguinte à divulgação do RESULTADO FINAL, os Proponentes HABILITADOS 
serão convocados por ordem cronológica de credenciamento, para assinar o CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, condicionante à concessão do auxílio.  

10.2. Será considerado desistente e imediatamente substituído por um candidato em CADASTRO 
DE RESERVA, o candidato selecionado que se recusar a firmar o CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS, ou que, após a sua assinatura, venha a ser descredenciado ou manifeste 
desistência.  

10.3. O cumprimento do Contrato de Prestação de Serviços é condição para o recebimento do 
auxílio.  

10.4. O contrato será cancelado automaticamente quando constatada a omissão ou a 
Apresentação de dados ou documentos inverídicos no Edital do Credenciamento.  

13.5. Os recursos e casos omissos no Edital serão avaliados pela Comissão Técnica da SESMA. 

 
Belém, 14 de Abril de 2020. 

 

Vanessa Oliveira 
Matricula: 0450170-020 

 

______________________________ 

Vera Fonseca 
Diretora NUPS/SESM 

 

ANEXO I  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVO Página 41 de 75



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA 

 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD ESTIMADA VALOR UNIDADE 

     1  

 
 
Máscara descartável de Tecido de Não Tecido, 
((TNT), de gramatura 40, com elástico roliço, para 
uso odonto- médico-hospitalar, de acordo com a - 
ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de não tecido de 
uso odonto-médico-hospitalar - Máscaras ABNT 
NBR 14873:2002. Cor: Branco.  

 
 
 

810.000 

 
 
 

R$ 0,80 
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DADOS PESSOAIS 

Nome: 
 

E-mail: 
 
Sexo: ( ) M   ( ) F Data de Nascimento: / / Idade: 

Estado Civil: Nacionalidade: 

Telefone Fixo: ( ) Telefone Celular: ( ) 

DOCUMENTOS 

CPF: RG: 

Órgão de Expedição/UF: Data de Expedição: 

ENDEREÇO 

Logradouro: 

Nº: Bairro: 

Complemento: CEP: 

Município: UF: 
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AVISO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020-SESMA 

O Secretário Municipal de Saúde no uso de suas atribuições retifica o Edital de Chamada Pública acima 

mencionado em seu Preâmbulo e no item 1.1. 

Onde se lê: “RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA” 

Leia-se: “RESIDENTES NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA” 

 

Belém, 17 de abril de 2020. 

SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO  

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
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EDITAL RETIFICADOR Nº. 02 AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 

009/2020 - SESMA 

 

O Município de Belém, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, neste ato representado por seu Secretário Sérgio de Amorim 

Figueiredo, no uso de suas atribuições, considerando a situação de 

pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus, 

 

RESOLVE: 

I – Alterar as condições de participação e o valor no Chamamento 

Público nº. 009/2020 

– SESMA: 

Onde se lê: 

 

1. OBJETO DO CHAMAMENTO PÚBLICO  

1.1. O objeto deste chamamento público é o CREDENCIAMENTO DE 

COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e 

MICROEMPRESAS – ME, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, PARA 

CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O 

FORNECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATUAM 

NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONTRA A INFECÇÃO 

HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19).  

1.2. As inscrições objeto do presente chamamento público poderão ser 

apresentadas a partir da data da publicação deste Edital e enquanto perdurar a 

situação de emergência de saúde pública fixada pelo Decreto Municipal nº 95.955-

PMB, de 18 de Março de 2020 ou legislação correlata.  

1.3. Os participantes farão jus aos seguintes benefícios:  

1.3.1. As cooperativas e microempreendedores individuais: cada uma receberá o 

auxílio financeiro no valor de R$ 0,80 (oitenta centavos) por máscara 
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confeccionada de acordo com o Termo de Referência.  

1.4. Serão credenciados até 30 (trinta) cooperativas ou microempreendedores 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

individuais, todas com residência ou sede no Município de Belém.  

1.5. O presente credenciamento é para confecção de até 810.000 (oitocentos e 

dez mil) máscaras, sendo o mínimo de 27.000 unidades para cada 

COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e 

MICROEMPRESAS – ME, totalizando o valor máximo de R$ 648.000,00 

(seiscentos e quarenta e oito mil reais).  

ITEM ESPECIFICAÇÕES VLR AUXÍLIO CONTRAPARTIDA 

1 Máscara descartável de 

Tecido de Não Tecido, ((TNT), 

de gramatura 40, com elástico 

roliço, para uso odontomédico-

hospitalar, de acordo com a - 

ABNT NBR 15052:2004 - 

Artigos de não tecido de uso 

odonto-médico-hospitalar - 

Máscaras ABNT NBR 

14873:2002 Cor: Branco. 

 

R$ 0,80 por 

unidade 

entregue 

 

Máscaras 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO  

2.1. Poderão participar do presente CREDENCIAMENTO:  

2.2. Somente Pessoas Jurídicas constituídas sob a forma de COOPERATIVAS, 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e MICROEMPRESAS – ME, 

que tenham condições de confeccionar as máscaras artesanais de TNT com alça 

de elástico, conforme orientação do Ministério da Saúde, em condições higiênico 

sanitárias adequadas e que possuam máquinas de costura próprias em boas 

condições.  

2.2.1.1.Os interessados que apresentem as seguintes condições:  

2.2.1.1.1. Estar inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ;  
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2.2.1.1.2. Dispor de e espaço higienizado, com equipamentos de costura e 

proteção individual para os colaboradores que irão confeccionar as máscaras. 2.3. 

Não serão admitidos à participação:  

2.3.1. Interessados já inscritos em outro projeto ou programa social ou de renda 

promovido pelo Poder Público Municipal, seja de qualquer espécie.  

2.3.2. Interessados que estiverem cumprindo penalidade de suspensão imposta 

pela Administração Direta ou Indireta do Município de Belém ou pena de 

inidoneidade, nos termos do artigo 87 da Lei federal n° 8.666/93.  

2.3.3. Interessados cujos sócios ou administrador integrem o quadro de servidores 

do Município de Belém.  

2.4. As condições de inscrição e habilitação estabelecidas no Edital deverão ser 

mantidas pelos proponentes durante toda a execução do objeto.  

3. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO E HABILITAÇÃO  

3.1. Para INSCREVER-SE no presente Credenciamento, deverão os Interessados 

encaminhar a solicitação presencialmente à Sede da SESMA ou para o e-mail 

indicado neste edital e anexar obrigatoriamente, os seguintes documentos:  

 

Leia-se: 

 

1. OBJETO DO CHAMAMENTO PÚBLICO  

1.1. O objeto deste chamamento público é o CREDENCIAMENTO DE 

COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs, 

MICROEMPRESAS – ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE e INDÚSTRIA 

TÊXTIL, PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, PARA 

ATENDER O FORNECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE 

QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONTRA 

A INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19).  

1.2. As inscrições objeto do presente chamamento público poderão ser 

apresentadas a partir da data da publicação deste Edital e enquanto perdurar a 

situação de emergência de saúde pública fixada pelo Decreto Municipal nº 95.955-

PMB, de 18 de Março de 2020 ou legislação correlata.  
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1.3. Os participantes farão jus aos seguintes benefícios:  

1.3.1. As cooperativas, microempreendedores individuais, empresa de pequeno 

porte e indústria têxtil: cada uma receberá o valor financeiro de R$ 1,70 (um real e 

setenta centavos) por máscara confeccionada de acordo com o Termo de 

Referência.  

1.4. Serão credenciados até 30 (trinta) cooperativas, microempreendedores, 

empresa de pequeno porte ou indústria têxtil.  

1.5. O presente credenciamento é para confecção do estimativo de 1.250.000 (um 

milhão e quinhentas mil) máscaras, sendo o mínimo de 50.000 (cinquenta mil) 

unidades para cada participante credenciada, totalizando o valor global máximo de 

R$ -2.125.000,00 (dois milhões e cento e vinte e cinco mil reais).  

ITEM ESPECIFICAÇÕES VLR AUXÍLIO CONTRAPARTIDA 

1 Máscara descartável de 

Tecido de Não Tecido, (TNT), 

de gramatura 40, com elástico 

roliço, para uso odontomédico-

hospitalar, de acordo com a - 

ABNT NBR 15052:2004 - 

Artigos de não tecido de uso 

odonto-médico-hospitalar - 

Máscaras ABNT NBR 

14873:2002 Cor: Branco. 

 

R$ 1,70 por 

unidade 

entregue 

 

Máscaras 

 

1.6. O quantitativo estimado indicado no item 1.4 poderá ser ampliado de acordo 

com a necessidade demonstrada pela área técnica, conforme o aumento da 

demanda em que se apresentar no enfrentamento a COVID-19 realizada por esta 

Secretaria.   

2. DA PARTICIPAÇÃO  

2.1. Poderão participar do presente CREDENCIAMENTO:  

2.2. Somente Pessoas Jurídicas constituídas sob a forma de COOPERATIVAS, 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs, MICROEMPRESAS – ME, 
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de confeccionar as máscaras artesanais de TNT com alça de elástico, conforme 

orientação do Ministério da Saúde, em condições higiênico sanitárias adequadas e 

que possuam máquinas de costura próprias em boas condições.  

2.2.1.1. Os interessados que apresentem as seguintes condições:  

2.2.1.1.1. Estar inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ;  

2.2.1.1.2. Dispor de espaço higienizado, com equipamentos de costura e proteção 

individual para os colaboradores que irão confeccionar as máscaras.  

2.3. Não serão admitidos à participação:  

2.3.1. Interessados já inscritos em outro projeto ou programa social ou de renda 

promovido pelo Poder Público Municipal, seja de qualquer espécie.  

2.3.2. Interessados que estiverem cumprindo penalidade de suspensão imposta 

pela Administração Direta ou Indireta do Município de Belém ou pena de 

inidoneidade, nos termos do artigo 87 da Lei federal n° 8.666/93.  

2.3.3. Interessados cujos sócios ou administrador integrem o quadro de servidores 

do Município de Belém.  

2.4. As condições de inscrição e habilitação estabelecidas no Edital deverão ser 

mantidas pelos proponentes durante toda a execução do objeto.  

 

II - As demais disposições constantes no Edital de 

Chamamento Público nº. 009/2020 permanecem inalteradas. 

 

Belém, 30 de abril de 2020. 

 

 

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 
Secretário Municipal de Saúde  
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PARECER Nº 839/2020-NSAJ 

PROCESSO Nº 11040/2020 anexado ao 9923/2020. 

INTERESSADO: REFERÊNCIA TÉCNICA DE MATERIAL TÉCNICO –NUPS/SESMA 

ASSUNTO: Contratação direta, por dispensa de licitação, de máscaras descartáveis para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus, conforme art. 4º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E 

CONTRATO. ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO 

CORONAVÍRUS. CONTRATAÇÃO DE MÁSCARAS. 

DISPENSA DE LICITAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 

4º DA LEI Nº 13.979, DE 2020. 

I – Contratação direta, mediante dispensa de licitação, de 

Máscaras Descartável para enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente 

do coronavírus. 

II – Admissibilidade. Hipótese de licitação dispensável 

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

III - A contratação deve limitar-se ao atendimento da 

emergência decorrente da necessidade de combate ao 

coronavírus. 

IV – Dispensa da elaboração do estudo preliminar, de 

posturas voltadas para o gerenciamento de risco na fase de 

contratação e de minuta de contrato. 

V – Possibilidade de Termo de Referência Simplificado. 

VI – Pelo prosseguimento, com observância do constante 

no presente parecer. 
 

 

 

 

1.  - RELATÓRIO 

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

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

contratação direta, por dispensa de licitação, de máscaras descartáveis 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. O processo teve início através do Gdoc 9923/2020 –SESMA, cujo objeto refere-se a 

credenciamento de empresas IMEI, ME, EPP, Cooperativas ou Indústria Têxtil para confecção de 

máscaras descartáveis, conforme edital de chamada pública nº 9/2020-SESMA publicado no site da 

Prefeitura de Belém.   

4. Conforme manifestação da Comissão Técnica, as documentações apresentadas estão de acordo 

com o disposto no referido edital, bem como destaca-se sobre a quantidade a ser contratado, que 

deverá ser em 300.000 (trezentos mil) unidades de máscaras para fornecimento dos profissionais de 

saúde que atendem as demandas das unidades de saúde contra o coronavírus, tendo em vista a 
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crescente demanda e o fornecimento está condicionado a proposta da empresa, sendo 150.000 

unidades por mês.   
 

5. Instruem os autos os seguintes documentos: 
 

a) Edital de Chamada Publica nº 9/2020-SESMA; 

b) 1ª Retificação do Edital; 

c) 2ª Retificação do Edital; 

d) Cópia do CNH; 

e) CNPJ da empresa; 

f) Proposta; 

g) Declaração que não emprega menores;  

h) Certidões de regularidade fiscal; 

i) Alvará de Licença. 

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 

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

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

do coronavírus de que trata esta Lei. 

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

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

coronavírus. 

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

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

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

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

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

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

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

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

do bem ou serviço a ser adquirido. 

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

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

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

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

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

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

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

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

licitação. 
 

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

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

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

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

materiais. 
 

13. 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. 

14. 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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15. 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? 

 

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

ao item “b” constata-se do termo de referência, bem como a existência de ordem judicial que é de 

conhecimento público, a necessidade de equipar todos os profissionais de saúde da rede municipal 

da SESMA para o enfrentamento de COVID-19. 

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

referência constata-se cumprido tais itens, bem como a manifestação técnica da comissão que 

informa a necessidade diária e a quantidade necessária para urgência em se encontra o estoque, 

demonstrando a situação fática enfrentada.  

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a. Dispensa da elaboração de estudos preliminares quando se tratar te bens e serviços 
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comuns (art. 4º-C); 
 

b. O gerenciamento de risco não é exigido na fase da contratação, mas apenas na 

execução do contrato (art. 4º-D); 
 

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

no art. 4-E, § 1º da Lei em comento; 

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

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

2020; e 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

requisitos de habilitação. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

dias, como condição para a eficácia dos atos. 

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

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

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

caso; 

II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

III - justificativa do preço; 

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

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

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

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

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

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

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

aplicam à hipótese de contratação ora analisada. 
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24. Quanto à publicação do ato de reconhecimento da dispensa, ressaltamos que a Lei nº 

13.979, de 2020, impõe uma superpublicização da dispensa de licitação para combate ao 

coronavírus, pois, além da publicidade do art. 26 da Lei nº 8.666, de 1993, é exigida a 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

excepcionais.  

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

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

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

eventuais preços elevados. No entanto, conforme verifica-se no Termo de Referência Simplificado 

e no Edital de Chamada Pública a existência de definição do preço unitário a ser pago por cada 

máscara entregue pela empresas Credenciadas. 
 

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

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

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

oscilações de mercado, tudo mediante justificativa nos autos, que no presente caso, não é a situação 

enfrentada, pois já existe o preço definido no edital, conforme a manifestação técnica consta nos 

autos 9923/2020. 
 

28. Quanto a razão da escolha do fornecedor e a justificativa do preço, decorre do 

Credenciamento das empresas que tiverem interesse em fornecer as máscara pelo preço já definido 

no Edital de Chamada Pública nº 9/2020-SESMA, que no presente processo temos a empresa GM 

EIRELI que a apresentou proposta nos moldes e preço do referido Edital, 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.  

 

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

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

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

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

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

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

tais consultas para fins para a contratação da empresa selecionada. 
 

31. Verifica-se a existência de dotação orçamentária no edital pelo Fundo Municipal 

de Saúde, devendo ser ratificado pelo mesmo quando da contratação.  
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32. Por fim, o processo deve seguir o seu curso, passando pela ratificação da autoridade 

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

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

13.979/2020. 

 
 

III – CONCLUSÃO 

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

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

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

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

observar especialmente o disposto nos itens  29, 31, 32 e 33 deste parecer, nos termos do Parágrafo 

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

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

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

 

 Belém, 08 de maio de 2020. 

 
 

 

 

 

CYDIA EMY RIBEIRO 

Diretora do NSAJ/SESMA 
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DESPACHO 

 
Considerando a solicitação de credenciamento do Proponente G M SERVICOS COMERCIO E 
REPRESENTACAO EIRELI acompanhada dos documentos de habilitação, os quais foram 
submetidos à apreciação de da Comissão Técnica da SESMA; 
 
Considerando o Relatório Comissão Técnica que opinou pelo DEFERIMENTO DA 
INSCRIÇÃO; 
 
Autorizo HABILITAÇÃO G M SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELIno 
CHAMAMENTO PÚBLICO, para o CREDENCIAMENTO DE COOPERATIVAS, 
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e MICROEMPRESAS – ME, 
RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS 
DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O FORNECIMENTO DOS PROFSSIONAIS DA ÁREA 
DA SAÚDE QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONTRA 
A INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). 
 

Acolho o parecer jurídico nº. 839/2020-NSAJ/SESMA e, autorizo a dispensa de 
licitação, com fulcro na Lei nº. 13.979/2020, para contratação de empresa para confecção de 
máscaras descartáveis, desde que atendidos os requisitos do parecer jurídico.   

 
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, 08 de maio de 2020. 

 
 
 
 
 

Sérgio de Amorim Fiqueiredo 
Secretário Municipal de Saúde  

 
 
 
 
 

     
 

 
 

 

Página 57 de 75



12/05/2020 Gmail - Orçamento Máscara descartável

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=e248e55f43&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666054189860320638&simpl=msg-f%3A1666054… 3/4

DEAD SESMA <processosdead@gmail.com> 7 de maio de 2020 21:56
Para: financeiro@myo2.com.br

Confirmo recebimento.

Att

Izabela Belém
[Texto das mensagens anteriores oculto]

445e5783.png
10K

DEAD SESMA <processosdead@gmail.com> 12 de maio de 2020 08:55
Para: financeiro@myo2.com.br

Prezada, 

Considerando análise da comissão, solicitamos o envio da documentação referente ao item 3.1.1.4 do edital, no
prazo máximo de até 24h. 

att.

Izabela Belém
Membro da Comissão
[Texto das mensagens anteriores oculto]

financeiro@myo2.com.br <financeiro@myo2.com.br> 12 de maio de 2020 10:18
Para: DEAD SESMA <processosdead@gmail.com>

 Prezada Izabel, bom dia.

Segue a documentação  solicitada.

Favor confirmar o recebimento.

--

Att.

Leidi Martins
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12/05/2020 Gmail - Orçamento Máscara descartável

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=e248e55f43&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666054189860320638&simpl=msg-f%3A1666054… 4/4

[Texto das mensagens anteriores oculto]

9 anexos

Contrato de Aluguel_1.pdf
267K

Contrato de Aluguel_2.pdf
327K

Contrato de Aluguel_3.pdf
296K

Contrato de Aluguel_4.pdf
319K

Contrato de Aluguel_5.pdf
319K

Contrato de Aluguel_6.pdf
277K

Contrato de Aluguel_7.pdf
211K

Declaração de Endereço.pdf
143K

CARTÃO CNPJ ATUAL.pdf
118K

DEAD SESMA <processosdead@gmail.com> 12 de maio de 2020 13:28
Para: financeiro@myo2.com.br

Acuso recebimento
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE - SESMA  
 

 

PROCESSO Nº 11040/2020-GDOC 

 

RELATÓRIO TÉCNICO 

 

Em cumprimento a Portaria nº 366/2020-GAB/SESMA, esta comissão 

passa análise dos documentos apresentados pela empresa G M SERVIÇOS 

COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, CNPJ Nº 15.564.580/0001-17, 

localizado na Rodovia Mario Covas, nº 119, bairro Coqueiro, Ananindeua/PA. 

A empresa apresentou as seguintes documentações: 1- Proposta; 2- 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 3- Certidão negativa do Tribunal de 

Justiça; 4- Certidão de Regularidade Fiscal do Município de Saúde; 5- Ato 

Constitutivo da empresa; 6- Cópia do CNH da Sra. Genny Missora Yamada; 7- 

Proposta; 8- Declaração de que não emprega menores; 9- Certidão de 

regularidade do FGTS; 10- Certidão de Regularidade Tributária do Estado; 11- 

CNDT; 12- Certidão de Regularidade Fiscal da União; 13- Alvará de Licença 

Sanitária. 

Em análise dos documentos apresentados, verifica-se que a referida 

empresa não apresentou comprovante de residência, item constante no edital.  

No entanto, considerando a necessidade urgente em adquirir as máscaras 

descartáveis para fornecimento dos profissionais que atuam nas unidades de 

saúde de Belém, nos manifestamos favorável a aceitação da proposta e dos 

documentos apresentados por se enquadrar nos requisitos do edital.  

Desse modo, sugerimos o prosseguimento na contratação da empresa, 

devendo ser sanado a ausência de documento até a sua contratação. Portanto, 

nos manifestamos favorável ao credenciamento.    

Considerando a necessidade urgente em adquirir as máscaras 

descartáveis para fornecimento dos profissionais que atuam nas unidades de 

saúde de Belém, nos manifestamos favorável a aceitação da proposta para 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE - SESMA  
 

contratação de 300.000 (trezentos mil) unidades de máscaras, que de acordo 

com a proposta apresentada será de 150.000 unidades de máscaras por mês, 

considerando a projeção de necessidade mínima diária.  

Justifica-se a quantidade acima, devido haver até a presente data uma 

única proposta apresentada, esta empresa para que possa atender nossa 

demanda, que requer urgência no fornecimento, uma vez que nosso consumo 

diário é de 10.000 unidades, e estamos com estoque baixo para atender as 

demandas dos profissionais que atuam na rede municipal de saúde.   

Desse modo, sugerimos o prosseguimento na contratação da empresa G 

M SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, encaminhamos os 

autos para demais prosseguimento. 

Belém, 08 de maio de 2020. 

 

 

VANESSA OLIVEIRA 
Presidente da Comissão Técnica 
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FOLHA DE INSTRUÇÃO - FIN 
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º 

 

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 

                                           
   
Para: Contratos   Data: 15/05/2020 
GDOC: 11040 
Assunto: Contratação direta, por dispensa de licitação, de máscaras descartáveis 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 
Informamos: Dotação orçamentária e Quota. 
 
Elemento de despesa: 33.90.30 
 
Funcional Programática: 2.09.22.10.122.0001 
Atividade:  2176 
Fonte: 1214010500 
Sub ação: 0001  
Tarefa: 001 
RMS:  13107 
Valor R$ 255.000,00 
                              
 
 
 
 
                             Fátima Pompeu 
                                      Diretora / FMS 
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15/05/2020 Gmail - DEMANDA DE MÁSCARAS - CONTRATAÇÃO.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=fc7b114029&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar6869476735434740641&simpl=msg-a%3Ar687112… 1/1

Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>

DEMANDA DE MÁSCARAS - CONTRATAÇÃO.
2 mensagens

Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com> 15 de maio de 2020 17:13
Para: aninha materiaistécnicos <rt.materiaistecnicos@gmail.com>

Sra. Presidente da Comissão.

Considerando a reunião realizada na presente data, às 15h, o qual foi questionado sobre a contratação das
empresas credenciadas para fornecimento de máscaras.

Considerando que trata-se de credenciamento de empresas, que conforme previsão no edital, serão contratados de
acordo com a demandas, podendo ser contratada mais de uma vez. 

Considerando a possibilidade de novas empresas  se apresentarem para o referido credenciamento.

De ordem Superior, solicito revisão do quantitativo total solicitado. 
para os processos GDOC nº 10.858/2020 e 11040/2020, bem como a empresa DIMATEX  , constante no
memorando nº 784/2020. 

aninha materiaistécnicos <rt.materiaistecnicos@gmail.com> 15 de maio de 2020 17:32
Para: Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>

SEGUE O SOLICITADO

  Vanessa Oliveira
 Coordenação de Material Técnico Nups - SESMA

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PARECER DE MASCARA PARA 30 DIAS.pdf
2926K
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

INTERESSADO: DIMATEX IND E COM DE CONFEC EIRELLI

ASSUNTO: CHAMAMENTO PUBLICO 9/2020 - MÁSCARAS

ESPÉCIE DATA

12/05/2020 14:55CHAMADA PUBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Protocolado em 12/05/2020 14:55

POR

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011261/2020

GABRIELLE PENHA MACHADO ALMEIDA

PROCESSO Nº 00011261/2020

NRº DOC DE ORIGEM: S/N

DOCUMENTOS ANEXADOS: 1) EDITAL    2) RG ODENIR    3) DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA
MENORES    4) CPF ODENIR    5) COMPROVANTE DE ENDEREÇO    6) CNPJ    7) PROPOSTA    8)
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA    9) E-MAIL - SOLICITAÇÃO DE
CREDENCIAMENTO DIMATEX    10) MANIFESTAÇÃO TÉCNICA    11)

CAHCARA

MS

COMPLEMENTO:

MUNDO NOVO

ITAIPU

AV MANOEL MENDESENDEREÇO: Nº

CIDADE:79980000

649

UF:
CEP:
BAIRRO:

INFORMAÇÕES DO INTERESSADO

SETOR DE ORIGEM: DEAD
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Encaminhamentos (Tramitações)

13/08/2020 11:04 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: DEAD / CONTRATO / ASS. DE NÚCLEO DE

Recebido por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO 13/08/2020 11:05Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

13/08/2020 10:42 Tramitador por: OSMAR DE SOUZA REIS JUNIOR Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 13/08/2020 11:04Data de Recebimento:
Despacho:
Encaminhamos conforme solicitação desse núcleo. Em tempo informo que esta referencia está no aguardo das adequações solicitadas a empresa Bordados, pois a
máscara apresentada não apresentava o clip para fixação nasal.

Data:

10/07/2020 11:00 Tramitador por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO Para: NUPS / RT MATERIAL TÉCNICO/SESMA

Recebido por: OSMAR DE SOUZA REIS JUNIOR 27/07/2020 12:05Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

23/06/2020 11:09 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: DEAD / CONTRATO / ASS. DE NÚCLEO DE

Recebido por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO 25/06/2020 09:45Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

22/06/2020 13:38 Tramitador por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 23/06/2020 11:03Data de Recebimento:

Despacho: Para providências, conforme despacho.

Data:

19/06/2020 11:50 Tramitador por: MONICA DA SILVA COSTA Para: DIRETOR GERAL/SESMA

Recebido por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA 22/06/2020 13:23Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

19/06/2020 11:45 Tramitador por: EDER DE JESUS FERREIRA Para: SECRETARIO /SESMA

Recebido por: MONICA DA SILVA COSTA 19/06/2020 11:49Data de Recebimento:

Despacho: Para analise e deliberação superior

Data:

17/06/2020 08:51 Tramitador por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA Para: CONTROLE INTERNO/SESMA

Recebido por: MILENA DE NAZARE DOS SANTOS 17/06/2020 14:37Data de Recebimento:
Despacho: Certifico que foram juntados aos presentes autos , os GDOCS:

13240/2020- empresa ELO - INABILITADO (análise da comissão anexado nos autos)

13248/2020- empresa SOCITECH - INABILITADO (análise da comissão anexado nos autos)

13238/2020 - empresa BORDADOS - HABILITADO (análise da comissão anexado nos autos)

Segue o Parecer nº 1170/2020- NSAJ - que analisou o credenciamento da empresa BORDADOS. 

Encaminho os autos para análise do controle interno e posterior Homologação do Sr. Secretário. 

Bem como para notificação das empresas INABILITADAS , caso queiram apresentar recurso contra a decisão. 

Data:

09/06/2020 11:40 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: NSAJ / ASSESSORIA 3/SESMA

Recebido por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA 09/06/2020 13:36Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

21/05/2020 19:26 Tramitador por: DEBORA PAULA LUCAS LIMA Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 22/05/2020 22:34Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

21/05/2020 17:44 Tramitador por: CLEIDE FERREIRA DA SILVA Para: DEAD/SESMA

Recebido por: DEBORA PAULA LUCAS LIMA 21/05/2020 18:55Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

20/05/2020 17:47 Tramitador por: JOSELMA DA CONCEIÇÃO Para: DEAD / COORD. FIN / EMPENHO/SESMA

Recebido por: CLEIDE FERREIRA DA SILVA 21/05/2020 11:45Data de Recebimento:

Despacho: Para Empenhar

Data:
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20/05/2020 16:28 Tramitador por: SAMUEL ALVES ROCHA Para: DEAD/SESMA

Recebido por: JOSELMA DA CONCEIÇÃO 20/05/2020 17:47Data de Recebimento:

Despacho: Considerando o autorizo do Sr. Secretário em proceder a
realização da dispensa, em observância a Lei nº 13.979/2020;
Considerando que este Núcleo de Contratos já procedeu com a confecção dos devidos termos e envio da ratificação para publicação no D.O.M e D.O.U, bem como
no site da prefeitura;

Considerando que a Inexigibilidade nº 006/2020 já está cadastrada no GIIG e aguarda a publicação para finalização no TCM.

Considerando que os contratos já encontram-se devidamente assinados pelas partes e cadastrados no GIIG;

Considerando a urgência do abastecimento da rede;

Encaminho os autos para emissão das notas de empenho do contratos decorrentes da Inexigibilidade nº
006/2020 autorizadas pelo Sr. Secretário.

Data:

18/05/2020 20:08 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: DEAD / CONTRATO / ASS. DE NÚCLEO DE

Recebido por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO 19/05/2020 09:31Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 19:57 Tramitador por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 18/05/2020 20:00Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 19:46 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: DIRETOR GERAL/SESMA

Recebido por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA 18/05/2020 19:52Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 19:43 Tramitador por: EDER DE JESUS FERREIRA Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 18/05/2020 19:43Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 18:19 Tramitador por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO Para: CONTROLE INTERNO/SESMA

Recebido por: EDER DE JESUS FERREIRA 18/05/2020 18:49Data de Recebimento:
Despacho: Para análise e parecer da minuta do contratos 267/2020, 673/2020 e 274/2020.

em tempo certifico que foi feita uma alteração na cláusula quinta pois no edital falava que so podia ser feito o pagamento em conta do bradesco

Data:

18/05/2020 16:19 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: DEAD / CONTRATO / ASS. DE NÚCLEO DE

Recebido por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO 18/05/2020 16:20Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 15:37 Tramitador por: PAULA CORDOVIL MONTEIRO Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 18/05/2020 16:19Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 15:16 Tramitador por: ANTONIETA DE FATIMA DE Para: FMS / EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Recebido por: PAULA CORDOVIL MONTEIRO 18/05/2020 15:24Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 14:23 Tramitador por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO Para: FMS/SESMA

Recebido por: ANTONIETA DE FATIMA DE 18/05/2020 15:03Data de Recebimento:
Despacho: Para indicação de dotação orçamentária para a empresa dimatex - Gdoc 11261/2020 - pois não possui uma dotação específica para a mesma com a rms
presa

Data:

18/05/2020 12:48 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: DEAD / CONTRATO / ASS. DE NÚCLEO DE

Recebido por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO 18/05/2020 12:50Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

Página 3 de 43



18/05/2020 12:33 Tramitador por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 18/05/2020 12:48Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 12:16 Tramitador por: MONICA DA SILVA COSTA Para: DIRETOR GERAL/SESMA

Recebido por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA 18/05/2020 12:20Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

18/05/2020 12:03 Tramitador por: EDER DE JESUS FERREIRA Para: SECRETARIO /SESMA

Recebido por: MONICA DA SILVA COSTA 18/05/2020 12:16Data de Recebimento:

Despacho: Para analise e deliberação superior

Data:

18/05/2020 09:25 Tramitador por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA Para: CONTROLE INTERNO/SESMA

Recebido por: EDER DE JESUS FERREIRA 18/05/2020 09:37Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

16/05/2020 17:09 Tramitador por: EDER DE JESUS FERREIRA Para: NSAJ / ASSESSORIA 3/SESMA

Recebido por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA 17/05/2020 12:50Data de Recebimento:

Despacho: À pedido

Data:

15/05/2020 21:59 Tramitador por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA Para: CONTROLE INTERNO/SESMA

Recebido por: EDER DE JESUS FERREIRA 16/05/2020 08:07Data de Recebimento:

Despacho: Para análise e emissão de parecer.

Data:

15/05/2020 10:55 Tramitador por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA Para: DIRETOR GERAL/SESMA

Recebido por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA 15/05/2020 10:57Data de Recebimento:
Despacho:

Encaminho os autos para deliberação superior e prosseguimento do feito.

Certificamos que foram juntados nos autos:
1-  2ª Retificação do Edital;
2-  E-mail de solicitação do credenciamento pela empresa;
3- manifestação da comissão técnica;
4- Declaração de habilitação da empresa;
5- Parecer Jurídico nº 909/2020-NSAJ.

Certifico que os documentos referente aos itens 3 e 4 foram realizadas pela comissão em reunião virtual e estão sendo colhidas as assinaturas físicas e tão logo
regularizada, será procedido a juntada nos presentes autos.

Atenciosamente ,

Izabela Belém
Membro da Comissão     

Data:

12/05/2020 15:00 Tramitador por: GABRIELLE PENHA MACHADO Para: NSAJ / ASSESSORIA 3/SESMA

Recebido por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA 14/05/2020 12:14Data de Recebimento:

Despacho: Para providências quanto a solicitação da empresa em participar da chamada pública de confecção de máscaras.

Data:

12/05/2020 14:55 Tramitador por: GABRIELLE PENHA MACHADO Para: DEAD / COORD. ADMINISTRATIVA/SESMA

Recebido por: GABRIELLE PENHA MACHADO 12/05/2020 14:55Data de Recebimento:

Despacho: CHAMAMENTO PUBLICO 9/2020 - MÁSCARAS

Data:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO NO ÂMBITO DAS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA 
EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) n° 

09/2020-SESMA 
PROCESSO n°  9923/2020-SESMA 

 
 
 

O Município de Belém, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE-
SESMA, torna pública a realização de CHAMAMENTO PÚBLICO, no edifício-sede da 
SESMA, localizado à Avenida Governador José Malcher, n° 2821, Bairro São Brás, CEP 
66.090- 100, Belém-PA para o CREDENCIAMENTO DE COOPERATIVAS, 
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e MICROEMPRESAS – ME, 
RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS 
DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O FORNECIMENTO DOS PROFSSIONAIS DA 
ÁREA DA SAÚDE QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
BELÉM CONTRA A INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), 
situação reconhecida pela Lei Federal nº 13.979/2020; Portaria MS nº 188/2020 e pelo 
Decreto Municipal nº 95.955- PMB, de 18 de Março de 2020. 

 
Os requerimentos de credenciamento serão recebidos preferencialmente 

mediante envio de mensagem ao correio eletrônico processosdead@gmail.com, ou 
pessoalmente, no endereço indicado na abertura deste edital. 

 
O Edital poderá ser consultado pelos interessados no sítio eletrônico da Prefeitura 

Municipal de Belém, bem como no edifício-sede da SESMA, mediante simples 
requerimento ou por meio eletrônico. 

 
1. OBJETO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
1.1. O objeto deste chamamento público é o CREDENCIAMENTO DE 
COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e 
MICROEMPRESAS – ME, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, PARA 
CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O 
FORNECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATUAM NAS 
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONTRA A INFECÇÃO HUMANA 
PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). 

 
1.2. As inscrições objeto do presente chamamento público poderão ser apresentadas 
a partir da data da publicação deste Edital e enquanto perdurar a situação de emergência 
de saúde pública fixada pelo Decreto Municipal nº 95.955-PMB, de 18 de Março de 2020 
ou legislação correlata. 

 
1.3. Os participantes farão jus aos seguintes benefícios: 

 
1.3.1. As cooperativas e microempreendedores individuais: cada uma receberá o 

auxílio financeiro no valor de R$ 0,80 (oitenta centavos) por máscara 
confeccionada de acordo com o Termo de Referência. 

 
1.4. Serão credenciados até 30 (trinta) cooperativas ou microempreendedores 
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individuais, todas com residência ou sede no Município de Belém. 
 

1.5. O presente credenciamento é para confecção de até 810.000 (oitocentos e dez 
mil) máscaras, sendo o mínimo de 27.000 unidades para cada COOPERATIVAS, 
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e MICROEMPRESAS – ME, 
totalizando o valor máximo de R$ 648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil reais). 

 
ITEM ESPECIFICAÇÃO VLR AUXÍLIO CONTRAPARTIDA 

 
 
 

1 

 
Máscara descartável de Tecido de 
Não Tecido, ((TNT), de gramatura 40, 
com elástico roliço, para uso odonto- 
médico-hospitalar, de acordo com a - 
ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de 
não tecido de uso odonto-médico-
hospitalar - Máscaras ABNT NBR 
14873:2002. Cor: Branco. 

 
 
R$ 0,80 por unidade 

entregue 

 
 
 

Máscaras 

 
 
 

2. DA PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar do presente CREDENCIAMENTO: 
2.2. Somente Pessoas Jurídicas constituídas sob a forma de COOPERATIVAS, 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e MICROEMPRESAS – ME, que 
tenham condições de confeccionar as máscaras artesanais de TNT com alça de 
elástico, conforme orientação do Ministério da Saúde, em condições higiênico 
sanitárias adequadas e que possuam máquinas de costura próprias em boas 
condições. 

2.2.1.1. Os interessados que apresentem as seguintes condições: 
2.2.1.1.1. Estar inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
2.2.1.1.2. Dispor de e espaço higienizado, com equipamentos de costura e proteção 
individual para os colaboradores que irão confeccionar as máscaras. 

 
2.3. Não serão admitidos à participação: 

2.3.1. Interessados já inscritos em outro projeto ou programa social ou de renda 
promovido pelo Poder Público Municipal, seja de qualquer espécie. 
2.3.2. Interessados que estiverem cumprindo penalidade de suspensão imposta pela 
Administração Direta ou Indireta do Município de Belém ou pena de inidoneidade, nos 
termos do artigo 87 da Lei federal n° 8.666/93. 
2.3.3. Interessados cujos sócios ou administrador integrem o quadro de servidores do 
Município de Belém. 

 
2.4. As condições de inscrição e habilitação estabelecidas no Edital deverão ser 
mantidas pelos proponentes durante toda a execução do objeto. 

 
3. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO E HABILITAÇÃO 
3.1. Para INSCREVER-SE no presente Credenciamento, deverão os Interessados 
encaminhar a solicitação presencialmente à Sede da SESMA ou para o e-mail  indicado 
neste edital e anexar obrigatoriamente, os seguintes documentos: 

 
3.1.1. Para as COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e 

MICROEMPRESAS – ME: 
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3.1.1.1. Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, em situação 
ATIVA; 
3.1.1.2. Cópia do documento de identidade com foto do administrador ou 
responsável legal pela pessoa jurídica (RG, CTPS, dentre outros); 
3.1.1.3. Cópia digital do comprovante de inscrição no CPF - Cadastro de Pessoa 
Física do responsável pela pessoa jurídica (caso não conste no RG); 
3.1.1.4. Cópia digital do comprovante de endereço da pessoa jurídica; ou, no caso 
de o comprovante não se encontrar em nome da pessoa jurídica, deverá se fazer 
acompanhar de DECLARAÇÃO assinada pelo administrador ou responsável legal, 
sob as penas da lei, de que tem sua sede e funcionamento no local; 
3.1.1.5. Declaração de que não emprega menor, conforme art. 7º, da Constituição 
Federal Brasileira. 

 
4. DO DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO, DA DECLARAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO E DA POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO DE 
FALHAS TIDAS COMO SANÁVEIS. 

4.1. Logo após o envio da solicitação de credenciamento acompanhada dos documentos 
de habilitação, os mesmos serão submetidos à apreciação de uma Comissão Técnica da 
SESMA, que emitirá, DECLARAÇÃO quanto ao DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO e 
situação de HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO do Proponente, OU, NO MESMO PRAZO, 
diante de eventual existência de FALHA(S) TIDA(S) COMO SANÁVEL(EIS), será 
concedido ao Proponente prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar de comunicação 
para o SANEAMENTO da FALHA, inclusive através da apresentação de novo  
documento, em substituição ao primeiro apresentado, ou envio de documento em caso  
de ausência, SOB PENA DE INABILITAÇÃO, após decorrido o prazo. 

 
 

5. DOS RESULTADOS DA HABILITAÇÃO E DOS RECURSOS. 
5.1. Após encerradas as inscrições e o julgamento da HABILITAÇÃO a Comissão 
Técnica da SESMA emitirá RESULTADO da HABILITAÇÃO dos participantes, e enviará o 
resultado para publicação no Diário Oficial do Município. 
5.2. Os interessados que se julgarem prejudicados quanto ao RESULTADO da 
HABILITAÇÃO, poderão solicitar nova análise à Comissão, interpondo RECURSO, com 
resumo de seu inconformismo, no prazo de até 01 (um) dia útil após a publicação do 
resultado. 
5.3. Após o julgamento de eventuais recursos interpostos, a Comissão Técnica da 
SESMA emitirá RESULTADO FINAL do credenciamento e o enviará para publicação no 
Diário Oficial do Município. 
5.4. Os Proponentes HABILITADOS em número superior às previsões do item 1.4 
deste Edital, integrarão um CASDASTRO RESERVA de acordo com a ordem cronológica 
de solicitação de credenciamento, para o caso de não assinatura do CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, desistência ou descredenciamento da pessoa jurídica 
inicialmente credenciada. 

 
6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
6.1. As despesas decorrentes da execução do objeto desta Chamada Pública correrão 
à conta da seguinte dotação orçamentária: 

 
Funcional Programática: 2.09.22.10.122.0001 
Atividade: 2176 
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Fonte: 1211010100  
Fonte: 1214010500 
Elemento de Despesa: 33.90.39 

 
7. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

7.1. A partir do dia seguinte à divulgação do RESULTADO FINAL, os Proponentes 
HABILITADOS serão convocados, de acordo com a ordem cronológica de solicitação de 
credenciamento, para assinar o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MINUTA 
CONSTANTE DO ANEXO I). 
7.2. Será considerado desistente e imediatamente substituído por um candidato em 
CADASTRO DE RESERVA, o candidato selecionado que se recusar a firmar o 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ou que, após a sua assinatura, venha a 
ser descredenciado ou manifeste desistência. 

 
8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
8.1. O cumprimento do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS é condição  
para o recebimento do pagamento concedido, que será pago mediante a contraprestação, 
ou seja, em razão da entrega das máscaras produzidas, conforme o estabelecido neste 
Edital e de acordo com o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS a ser firmado. 
8.2. O contrato será rescindido automaticamente quando constatada a omissão ou a 
apresentação de dados ou documentos inverídicos exigidos neste Edital ou em razão de 
falhas na execução do objeto, o que ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas 
no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
8.3. Os recursos e casos omissos serão avaliados pela Comissão Técnica da SESMA, 
e submetidos à decisão final da autoridade superior. 

 
 

Belém, 15 de Abril de 2020. 
 
 
 
 

SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE-SESMA 
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ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº ...... /2020 
PROCESSO Nº ...... /2020. 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 
SESMA E O CONTRATADO ABAIXO ESPECIFICADO, PARA 
O FIM QUE NELE SE DECLARA. 

 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA, estabelecida nesta Capital, na Rua 
XXXX, CEP: XXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001-00 doravante 
denominada CONTRATANTE, neste ato representada por sua Presidente, Sra. Adriana 
Monteiro Azevedo, brasileira, inscrita no CPF    sob    o    nº    ,    residente    e 
domiciliado       nesta       Capital       e       a       empresa ................................................. , 
pessoa jurídica  de direito  privado,  inscrito no CNPJ/MF sob o nº .................................... , 
denominada CONTRATADA, sediada à ..........................................., neste ato 
representada pelo Sr. ......................................., brasileiro(a), inscrito no CPF sob o nº 
.................-....., residente e domiciliado à ...............................,têm entre si justa e 
acordada a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO 
1.1. O presente contrato tem como fundamento na Lei Federal nº 13.979/2020, e, em 
outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à atividade de confecção de máscaras por 
cooperativas ou microempreendedores individuais, de acordo com as especificações e 
quantitativos previstos no Edital de Chamamento Público. 

 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO VLR AUXÍLIO CONTRAPARTIDA 
 
 
 

1 

Máscara descartável de Tecido de Não 
Tecido, ((TNT), de gramatura 40, com 

elástico roliço, para uso odonto- médico-
hospitalar, de acordo com a - ABNT NBR 

15052:2004 - Artigos de não tecido de 
uso odonto-médico-hospitalar - 

Máscaras ABNT NBR 14873:2002. Cor: 
Branco 

 
 

R$ 0,80 por 
unidade entregue 

 
 

Máscaras 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
3.1. O contratado será responsável pelo fornecimento de todo material necessário a 
confecção das máscaras acima descritas (tecidos fio e elásticos) 
3.2. A entrega dos produtos dar-se-á sob a forma parcelada conforme a capacidade 
solicitada pelo contratante, conforme termo de referência. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR 
4.1. O valor contratual é de R$ xxxxxxx. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias contados da data da entrega 
integral dos produtos, mediante crédito exclusivamente no Banco Bradesco, em conta 
corrente nº ............., agência , em nome da CONTRATADA. 
5.2. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo 
não estiver de acordo com as especificações deste instrumento. 
5.2.1. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados  à  manutenção  das 
condições de habilitação. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
6.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes da seguinte dotação: 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
7.1. O contrato terá prazo de vigência e de execução de 2 (dois) meses, contados a partir 
da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

 
CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 
8.1. Quanto à entrega: 
8.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue à CONTRATANTE por meio de coleta a 
ser agendada após o prazo de entrega. 

8.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 
justificados até 01 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela 
CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual. 
8.1.3. Fica designado(a) o(a) Sr(a). ......................................, portador(a) da matrícula de 
nº .................. , servidor da SESMA, para o recebimento dos bens adquiridos. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento. 
9.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo 
ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato da 
CONTRATANTE proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual. 
9.3. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a 
incidir sobre a execução deste contrato, inclusive as obrigações relativas a salários, 
previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo 
obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do 
trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual. 
9.4. Substituir ou reparar os itens que comprovadamente apresentem condições de 
defeito ou em desconformidade com as especificações deste instrumento, no  prazo 
fixado pela CONTRATANTE, contado da sua notificação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
10.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da assinatura do presente 
contrato e da entrega dos insumos, que substituirão ordem de serviço. 
10.2. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do 
objeto contratual e em desacordo com o este instrumento. 
10.3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições e preços 
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pactuados neste contrato. 
10.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as 
especificações deste instrumento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 
11.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sr(a). 
................................, portador(a) da matrícula de nº ........................, da SESMA, 
especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
12.1. A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos 
motivos constantes no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993 será causa para sua 
rescisão, na forma do art. 79, com as consequências previstas no art. 80, do mesmo 
diploma legal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
13.1. Fica eleito o foro do Município de Belém/PA, para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera 
administrativa. 

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado 
pela Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão 
assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo. 

 
 

Belém  / /2020. 
 
 

SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 
Secretario Municipal de Saúde 
CPF sob o nº ....................... 

 
PESSOA FÍSICA OU EMPRESA XXXX 

Representante 
CPF sob o nº ........................ 

 
 

Testemunhas: 
 

1.   
CPF nº    

 
 

2.  
CPF nº     
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ANEXO II 
 
 

À 
Comissão Técnica da SESMA 
Ref.: CHAMADA PÚBLICA nº ............... /2020 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

..................................................., inscrita no CNPJ nº ........................., 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 at. 27 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida 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 ( ). 

 
 

.......................................................... (DATA) 
 
 
 

.......................................................... (NOME) 
 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

(MODELO MERAMENTE SUGESTIVO) 
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TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO 

 
 
1. OBJETO 
 
1.1. A presente contratação tem por objeto o CREDENCIAMENTO para contratação de 

Cooperativa, microempreendedores individuais ou microempresas, todos residentes no 
município de Belém com a finalidade de fomentar a produção de equipamentos de proteção 
individuais-EPI, para atender o fornecimento aos profissionais da área da saúde que atuam 
nas unidades de saúde do município de Belém contra o coronavírus (COVID-19) enquanto 
perdurar a evolução epidemiológica. 

1.2. Deve-se destacar que a produção dos EPI’s, serão fornecidos de acordo com a demanda 
apresentada pela área técnica da SESMA, bem como devem estar de acordo com o que 
preceitua o a RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA – RDC nº 356 – de 23 de Março 
de 2020, que dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os requisitos para a 
fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados como prioritários 
para uso em serviços de saúde, em virtude da emergência de saúde pública internacional 
relacionada ao SARS-CoV-2,  devidamente autorizado pelo Ministério da Saúde.  
 

2. JUSTIFICATIVA 
 

2.1. Justifica-se o CREDENCIAMENTO de Cooperativas, Microempreendedores e 
Microempreendedores individuais visando permitir, que neste período de calamidade 
pública, por conta da disseminação do coronavírus (COVID-19), os mesmos possam 
contribuir com as efetivas ações dos profissionais de saúde e dos usuários do SUS que são 
atendidos nas unidades, que necessitam ter seus Equipamento de Proteção individual –EPI, 
em especial as máscaras e aventais descartáveis, para auxílio na contenção do contágio. 

2.2. Diante da escassez dos EPI’s no mercado, bem como os preços exorbitantes que estão 
sendo apresentados na cotação, cumulado ainda com os cancelamentos de entregas 
informados pelas empresas que estão devidamente contratadas com a SESMA, que por 
consequência recai em quantidade insuficiente para atender as demandas esta Secretaria, 
que encontra dificuldades em assegurar o adequado fornecimento do material, visando o 
atendimento das necessidades dos profissionais e usuários dos serviços de saúde pública 
do Município de Belém e respeitando o princípio fundamental da integralidade do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

2.3. Por outro lado, os profissionais autônomos, dentre eles as microempreendedores individuais 
ou microempresas que estão sofrendo o impacto em decorrência das medidas tomadas para 
mitigação do vírus, como a necessidade do isolamento social, em cumprimento a orientação 
do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde - OMS, este credenciamento, 
tem por intenção em fomentar os autônomos da categoria de costureiros (as) a produção de 
EPI’s que deverão por meio desses profissionais(pessoas físicas) e/ou ME’s, residentes e 
localizadas estabelecimentos em Belém/PA, abastecer as nossas unidades Municipal de 
Saúde de Belém para aqueles profissionais que estão na linha de frente no combate ao 
coronavírus. 
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2.4. O presente incentivo será realizado através de credenciamento seletivo, mediante 
Chamamento Público, devendo ser simplificado ao máximo, justamente pelas dificuldades 
econômicas enfrentados, no momento, o que permite uma modulação das exigências a 
serem previstas no Edital, observando as exigências legais, dentre eles a Lei nº 13.979/2020.  

 
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
3.1 . Os itens objetos desta aquisição deverão observar rigorosamente as especificações técnicas 

constantes no Anexo-A do presente termo. 
 
4. DA ESTIMATIVA DE CUSTO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. A estimativa de custo para a contratação do objeto deste termo de referência será realizada 
após a ampla consulta/pesquisa no mercado do valor dos itens a serem licitados, assim 
como do Chamamento Público, devendo obrigatoriamente ser elaborada, com base na IN 
nº 05/2014-SLTI/MPOG e suas alterações, a fim de permitir a posterior indicação dos 
recursos orçamentários em dotação correta e suficiente para as aquisições.  

 

5. DAS VAGAS 
 

5.1. O número total de vagas a serem credenciados será de até 30 (trinta) vagas para 
cooperativas ou Microempreendedores. 

5.2. É condição essencial para a efetiva concessão do pagamento a prévia celebração de Termo 
de CONTRATO, conforme modelo disponibilizado pela SESMA. 

5.3. Em caso de desistência ou descumprimento das normas estabelecidas no CONTRATO, o 
credenciado não fará jus ao pagamento, nem a SESMA recebimento das unidades prontas. 

5.4. Caso não haja o preenchimento integral de vagas para o quantitativo remanescente, ficará a 
critério da SESMA em redistribuir aos demais contratados que aceitem incremento na produção de 
EPI’s, devendo para tanto o contratado que aceitar e realizar a entrega das máscaras extras em 
prazo a ser estipulado entre as partes. 

5.5. Os Credenciados entregarão à SESMA, quando solicitado, o quantitativo mínimo de EPI’s 

produzidos, de acordo com o especificado a seguir: 

ITEM 1 QUANTIDADE MÍNIMA TOTAL 

 

MÁSCARA DESCARTÁVEL 

 

27.000 

 

810.000 
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5.6.  Os proponentes terão até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do 
Contrato, para que proceda a com a entrega integral dos EPI’s finalizadas e prontas para o uso.  

5.6.1. A entrega será feita ao colaborador da SESMA, que fará o recolhimento dos produtos após 
o prazo estipulado no item 5.6.  

5.7. Caso o beneficiário tenha alguma dificuldade no cumprimento do prazo estabelecido para 
entrega da contrapartida, informar a SESMA, em um prazo de até 48 (quarenta e oito) horas do 
vencimento do prazo estabelecido no item 5.6. por meio do e-mail: processosdead@gmail.com 

 

6. PARTICIPAÇÃO 
 

6.1. Poderão participar do CREDENCIAMENTO os interessados que apresentem as seguintes 
condições:  

6.1.2. Somente Pessoas Jurídicas constituídas sob a forma de associação civil, cooperativas, 
microempresa ou empresa, que tenham condições de confeccionar as máscaras artesanais de TNT 
com alça de elástico, conforme orientação do Ministério da Saúde, em condições higiênico 
sanitárias adequadas e que possuam máquinas de costura próprias em boas condições.  

6.1.1. Quanto às microempresas e microempreendedores individuais:  
a) Estar inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ, onde se faça constar CNAE 

voltado à área de confecção;  

b) Dispor de espaço higienizado e com equipamentos de proteção individual para os colaboradores 
que irão produzir as máscaras descartável manga longa; 

6.2. As condições de inscrição e habilitação estabelecidas no Edital deverão ser mantidas pelos 
proponentes durante toda a execução do objeto. 

6.3. Não será permitida mais de uma inscrição por pessoa física ou jurídica. 

6.4. As inscrições são gratuitas a ser enviado para o E-MAIL: processosdead@gmail.com e o ato 
da inscrição implica na aceitação integral de todos os seus termos e condições. 

6.5. A SESMA não disponibilizará máquina de costura ou outro equipamento necessário à 
execução do objeto do Credenciamento. 

7. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO E HABILITAÇÃO 
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7.1. Para INSCREVER-SE no Credenciamento, deverão os Interessados preencher o a FICHA DE 
INSCRIÇÃO a ser solicitado para o e-mail processosdead@gmail.com, todos os dados exigidos e 
anexar, obrigatoriamente, os seguintes documentos:  

a) Cópia digital do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, em situação ATIVA, onde conste 

a natureza jurídica de microempresa e CNAE voltado à área de confecção;  

b) Cópia digital do documento de identidade com foto do administrador ou responsável legal pela 

pessoa jurídica (RG, CTPS, Carteira de Identidade Estudantil, Certificado de Reservista, dentre 

outros);  

c) Cópia digital do comprovante de inscrição no CPF - Cadastro de Pessoa Física do responsável 

pela pessoa jurídica (caso não conste no RG);  

d) Cópia digital do comprovante de endereço da pessoa jurídica, com no máximo 90(noventa) dias 

de emissão, anteriores a data da publicação do edital; ou, no caso de o comprovante não se 

encontrar em nome da pessoa jurídica, deverá se fazer acompanhar de DECLARAÇÃO assinada 

pelo administrador ou responsável legal pela pessoa jurídica, sob as penas da lei, de que tem sua 

sede e funcionamento no local; 

 

8. DA RESPOSABILIDADE 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 ANEXO I; 

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

participante, durante a vigência do contrato 

 

9. DA RESPOSABILIDADE 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 

Anexo I deste Termo de Referência Simplificado;  

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

designado na qualidade de fiscal do contrato, nos termos do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93;  

9.4. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) do CONTRATADO, após a 

efetiva entrega dos produtos e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo;  

9.5. Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação do item que compõe o objeto deste 

termo a ser recebido;  

9.6. Notificar a credenciada, 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 as suas confecções para ajustes e/ou substituições dos 

produtos que compõem o objeto deste Termo. 

 

10. DO DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO E DA POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO DE 
FALHAS  
 

10.1. Após o envio da solicitação de credenciamento acompanhada dos documentos de 

habilitação, os mesmos serão submetidos à apreciação de da Equipe Técnica designada pela 

SESMA, que emitirá DECLARAÇÃO, quanto ao DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO e situação de 

HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO do Proponente, ou NO MESMO PRAZO, diante de eventual 

existência de FALHA(S) TIDA(S) COMO SANÁVEL(EIS), será concedido ao Proponente igual 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar de comunicação via e-mail a ser informado pelo mesmo 

no FORMULÁRIO apresentado ou via telefone para os que se inscreverem fisicamente, 
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documento, em substituição ao primeiro apresentado, em caso de EQUÍVOCO quando da inserção 

do documento no sistema, SOB PENA DE INABILITAÇÃO, após decorrido o prazo. 

10.2. Será chamado por ordem cronológica os credenciados para assinatura do Contrato de 

Prestação de Serviço. 

 

11. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
 

10.1. A partir do dia seguinte à divulgação do RESULTADO FINAL, os Proponentes HABILITADOS 
serão convocados por ordem cronológica de credenciamento, para assinar o CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, condicionante à concessão do auxílio.  

10.2. Será considerado desistente e imediatamente substituído por um candidato em CADASTRO 
DE RESERVA, o candidato selecionado que se recusar a firmar o CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS, ou que, após a sua assinatura, venha a ser descredenciado ou manifeste 
desistência.  

10.3. O cumprimento do Contrato de Prestação de Serviços é condição para o recebimento do 
auxílio.  

10.4. O contrato será cancelado automaticamente quando constatada a omissão ou a 
Apresentação de dados ou documentos inverídicos no Edital do Credenciamento.  

13.5. Os recursos e casos omissos no Edital serão avaliados pela Comissão Técnica da SESMA. 

 
Belém, 14 de Abril de 2020. 

 

Vanessa Oliveira 
Matricula: 0450170-020 

 

______________________________ 

Vera Fonseca 
Diretora NUPS/SESM 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD ESTIMADA VALOR UNIDADE 

     1  

 
 
Máscara descartável de Tecido de Não Tecido, 
((TNT), de gramatura 40, com elástico roliço, para 
uso odonto- médico-hospitalar, de acordo com a - 
ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de não tecido de 
uso odonto-médico-hospitalar - Máscaras ABNT 
NBR 14873:2002. Cor: Branco.  

 
 
 

810.000 

 
 
 

R$ 0,80 
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DADOS PESSOAIS 

Nome: 
 

E-mail: 
 
Sexo: ( ) M   ( ) F Data de Nascimento: / / Idade: 

Estado Civil: Nacionalidade: 

Telefone Fixo: ( ) Telefone Celular: ( ) 

DOCUMENTOS 

CPF: RG: 

Órgão de Expedição/UF: Data de Expedição: 

ENDEREÇO 

Logradouro: 

Nº: Bairro: 

Complemento: CEP: 

Município: UF: 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL   CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
07.562.743/0001-02

 MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
15/08/2005 

 
NOME EMPRESARIAL 
DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
DIMATEX-PARANA FABRIL 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
13.21-9-00 - Tecelagem de fios de algodão 
13.22-7-00 - Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto algodão 
13.23-5-00 - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas 
13.30-8-00 - Fabricação de tecidos de malha 
13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 
13.40-5-02 - Alvejamento, tingimento e torção em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 
13.59-6-00 - Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente 
14.11-8-01 - Confecção de roupas íntimas 
14.11-8-02 - Facção de roupas íntimas 
14.12-6-03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 
14.14-2-00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção 
15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 
15.32-7-00 - Fabricação de tênis de qualquer material 
46.16-8-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem 
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
AV MANOEL MENDES 

NÚMERO 
649 

COMPLEMENTO 
CHACARA 05 

 
CEP 
79.980-000 

BAIRRO/DISTRITO 
ITAIPU 

MUNICÍPIO 
MUNDO NOVO 

UF 
MS 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONTABILIDADE@DIMATEX.COM.BR 

TELEFONE 
(67) 3474-2489 / (44) 3027-9797 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
15/08/2005 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 26/09/2018 às 07:54:15 (data e hora de Brasília). Página: 1/2
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 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL   CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
07.562.743/0001-02

 MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
15/08/2005 

 
NOME EMPRESARIAL 
DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional 
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
AV MANOEL MENDES 

NÚMERO 
649 

COMPLEMENTO 
CHACARA 05 

 
CEP 
79.980-000 

BAIRRO/DISTRITO 
ITAIPU 

MUNICÍPIO 
MUNDO NOVO 

UF 
MS 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONTABILIDADE@DIMATEX.COM.BR 

TELEFONE 
(67) 3474-2489 / (44) 3027-9797 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
15/08/2005 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 26/09/2018 às 07:54:15 (data e hora de Brasília). Página: 2/2
 

Consulta QSA / Capital Social Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
 Atualize sua página
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EDITAL RETIFICADOR Nº. 02 AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 

009/2020 - SESMA 

 

O Município de Belém, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, neste ato representado por seu Secretário Sérgio de Amorim 

Figueiredo, no uso de suas atribuições, considerando a situação de 

pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus, 

 

RESOLVE: 

I – Alterar as condições de participação e o valor no Chamamento 

Público nº. 009/2020 

– SESMA: 

Onde se lê: 

 

1. OBJETO DO CHAMAMENTO PÚBLICO  

1.1. O objeto deste chamamento público é o CREDENCIAMENTO DE 

COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e 

MICROEMPRESAS – ME, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, PARA 

CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O 

FORNECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATUAM 

NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONTRA A INFECÇÃO 

HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19).  

1.2. As inscrições objeto do presente chamamento público poderão ser 

apresentadas a partir da data da publicação deste Edital e enquanto perdurar a 

situação de emergência de saúde pública fixada pelo Decreto Municipal nº 95.955-

PMB, de 18 de Março de 2020 ou legislação correlata.  

1.3. Os participantes farão jus aos seguintes benefícios:  

1.3.1. As cooperativas e microempreendedores individuais: cada uma receberá o 

auxílio financeiro no valor de R$ 0,80 (oitenta centavos) por máscara 
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confeccionada de acordo com o Termo de Referência.  

1.4. Serão credenciados até 30 (trinta) cooperativas ou microempreendedores 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

individuais, todas com residência ou sede no Município de Belém.  

1.5. O presente credenciamento é para confecção de até 810.000 (oitocentos e 

dez mil) máscaras, sendo o mínimo de 27.000 unidades para cada 

COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e 

MICROEMPRESAS – ME, totalizando o valor máximo de R$ 648.000,00 

(seiscentos e quarenta e oito mil reais).  

ITEM ESPECIFICAÇÕES VLR AUXÍLIO CONTRAPARTIDA 

1 Máscara descartável de 

Tecido de Não Tecido, ((TNT), 

de gramatura 40, com elástico 

roliço, para uso odontomédico-

hospitalar, de acordo com a - 

ABNT NBR 15052:2004 - 

Artigos de não tecido de uso 

odonto-médico-hospitalar - 

Máscaras ABNT NBR 

14873:2002 Cor: Branco. 

 

R$ 0,80 por 

unidade 

entregue 

 

Máscaras 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO  

2.1. Poderão participar do presente CREDENCIAMENTO:  

2.2. Somente Pessoas Jurídicas constituídas sob a forma de COOPERATIVAS, 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs e MICROEMPRESAS – ME, 

que tenham condições de confeccionar as máscaras artesanais de TNT com alça 

de elástico, conforme orientação do Ministério da Saúde, em condições higiênico 

sanitárias adequadas e que possuam máquinas de costura próprias em boas 

condições.  

2.2.1.1.Os interessados que apresentem as seguintes condições:  

2.2.1.1.1. Estar inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ;  
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2.2.1.1.2. Dispor de e espaço higienizado, com equipamentos de costura e 

proteção individual para os colaboradores que irão confeccionar as máscaras. 2.3. 

Não serão admitidos à participação:  

2.3.1. Interessados já inscritos em outro projeto ou programa social ou de renda 

promovido pelo Poder Público Municipal, seja de qualquer espécie.  

2.3.2. Interessados que estiverem cumprindo penalidade de suspensão imposta 

pela Administração Direta ou Indireta do Município de Belém ou pena de 

inidoneidade, nos termos do artigo 87 da Lei federal n° 8.666/93.  

2.3.3. Interessados cujos sócios ou administrador integrem o quadro de servidores 

do Município de Belém.  

2.4. As condições de inscrição e habilitação estabelecidas no Edital deverão ser 

mantidas pelos proponentes durante toda a execução do objeto.  

3. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO E HABILITAÇÃO  

3.1. Para INSCREVER-SE no presente Credenciamento, deverão os Interessados 

encaminhar a solicitação presencialmente à Sede da SESMA ou para o e-mail 

indicado neste edital e anexar obrigatoriamente, os seguintes documentos:  

 

Leia-se: 

 

1. OBJETO DO CHAMAMENTO PÚBLICO  

1.1. O objeto deste chamamento público é o CREDENCIAMENTO DE 

COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs, 

MICROEMPRESAS – ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE e INDÚSTRIA 

TÊXTIL, PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, PARA 

ATENDER O FORNECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE 

QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONTRA 

A INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19).  

1.2. As inscrições objeto do presente chamamento público poderão ser 

apresentadas a partir da data da publicação deste Edital e enquanto perdurar a 

situação de emergência de saúde pública fixada pelo Decreto Municipal nº 95.955-

PMB, de 18 de Março de 2020 ou legislação correlata.  
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1.3. Os participantes farão jus aos seguintes benefícios:  

1.3.1. As cooperativas, microempreendedores individuais, empresa de pequeno 

porte e indústria têxtil: cada uma receberá o valor financeiro de R$ 1,70 (um real e 

setenta centavos) por máscara confeccionada de acordo com o Termo de 

Referência.  

1.4. Serão credenciados até 30 (trinta) cooperativas, microempreendedores, 

empresa de pequeno porte ou indústria têxtil.  

1.5. O presente credenciamento é para confecção do estimativo de 1.250.000 (um 

milhão e quinhentas mil) máscaras, sendo o mínimo de 50.000 (cinquenta mil) 

unidades para cada participante credenciada, totalizando o valor global máximo de 

R$ -2.125.000,00 (dois milhões e cento e vinte e cinco mil reais).  

ITEM ESPECIFICAÇÕES VLR AUXÍLIO CONTRAPARTIDA 

1 Máscara descartável de 

Tecido de Não Tecido, (TNT), 

de gramatura 40, com elástico 

roliço, para uso odontomédico-

hospitalar, de acordo com a - 

ABNT NBR 15052:2004 - 

Artigos de não tecido de uso 

odonto-médico-hospitalar - 

Máscaras ABNT NBR 

14873:2002 Cor: Branco. 

 

R$ 1,70 por 

unidade 

entregue 

 

Máscaras 

 

1.6. O quantitativo estimado indicado no item 1.4 poderá ser ampliado de acordo 

com a necessidade demonstrada pela área técnica, conforme o aumento da 

demanda em que se apresentar no enfrentamento a COVID-19 realizada por esta 

Secretaria.   

2. DA PARTICIPAÇÃO  

2.1. Poderão participar do presente CREDENCIAMENTO:  

2.2. Somente Pessoas Jurídicas constituídas sob a forma de COOPERATIVAS, 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs, MICROEMPRESAS – ME, 
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de confeccionar as máscaras artesanais de TNT com alça de elástico, conforme 

orientação do Ministério da Saúde, em condições higiênico sanitárias adequadas e 

que possuam máquinas de costura próprias em boas condições.  

2.2.1.1. Os interessados que apresentem as seguintes condições:  

2.2.1.1.1. Estar inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ;  

2.2.1.1.2. Dispor de espaço higienizado, com equipamentos de costura e proteção 

individual para os colaboradores que irão confeccionar as máscaras.  

2.3. Não serão admitidos à participação:  

2.3.1. Interessados já inscritos em outro projeto ou programa social ou de renda 

promovido pelo Poder Público Municipal, seja de qualquer espécie.  

2.3.2. Interessados que estiverem cumprindo penalidade de suspensão imposta 

pela Administração Direta ou Indireta do Município de Belém ou pena de 

inidoneidade, nos termos do artigo 87 da Lei federal n° 8.666/93.  

2.3.3. Interessados cujos sócios ou administrador integrem o quadro de servidores 

do Município de Belém.  

2.4. As condições de inscrição e habilitação estabelecidas no Edital deverão ser 

mantidas pelos proponentes durante toda a execução do objeto.  

 

II - As demais disposições constantes no Edital de 

Chamamento Público nº. 009/2020 permanecem inalteradas. 

 

Belém, 30 de abril de 2020. 

 

 

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 
Secretário Municipal de Saúde  
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14/05/2020 Gmail - Proposta Máscaras Descartáveis - CHAMADA PUBLICA Nº 09.2020-SESMA

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=e248e55f43&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666429329506305716&simpl=msg-f%3A1666429… 1/3

DEAD SESMA <processosdead@gmail.com>

Proposta Máscaras Descartáveis - CHAMADA PUBLICA Nº 09.2020-SESMA
4 mensagens

lucas@kriswill.com.br <lucas@kriswill.com.br> 11 de maio de 2020 18:00
Para: processosdead@gmail.com

Boa tarde Secretaria de Saúde de Belém.

 

Segue orçamento referente à Chamada Pública 09/2020.

 

Temos hoje em estoque 3 milhões de unidades, caso tenham interesse em uma quantidade maior.

Em caso de compra, fazemos o envio imediato.

 

Att

 

 

mascara belem.pdf
326K

DEAD SESMA <processosdead@gmail.com> 11 de maio de 2020 20:11
Para: lucas@kriswill.com.br

Prezados, 

Solicito o envio dos demais documentos obrigatórios constante no Edital de Chamada Pública nº 09.2020/SESMA,
segue anexado neste e-mail.

att
Gabrielle Penha
[Texto das mensagens anteriores oculto]

edital_9_2020_538272324.pdf
246K

lucas@kriswill.com.br <lucas@kriswill.com.br> 12 de maio de 2020 10:37
Para: DEAD SESMA <processosdead@gmail.com>

Bom dia,

 

Segue documentos solicitados.
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Temos a pronta entrega a quantidade que desejarem.

 

Att

 

[Texto das mensagens anteriores oculto]

5 anexos

CARTÃO_CNPJ_DIMATEX_MATRIZ (3).pdf
136K

Comprovante endereço Dimatex.pdf
735K

CPF Odenir.pdf
137K

declaraçao que nao emprega menores.pdf
325K

RG Odenir.pdf
153K

lucas@kriswill.com.br <lucas@kriswill.com.br> 14 de maio de 2020 11:49
Para: DEAD SESMA <processosdead@gmail.com>

Boa tarde Gabriela,

 

Segue nossa proposta atualizando as quantidades para 1.250.000 unidades conforme solicitado na retificação de
edital.

 

Poderia confirmar o recebimento desse email?

 

Fico à disposição quanto a qualquer dúvida.

Att

 

 

De: lucas@kriswill.com.br <lucas@kriswill.com.br> 
Enviada em: terça-feira, 12 de maio de 2020 10:37
Para: 'DEAD SESMA' <processosdead@gmail.com>
Assunto: RES: Proposta Máscaras Descartáveis - CHAMADA PUBLICA Nº 09.2020-SESMA
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https://mail.google.com/mail/u/2?ik=e248e55f43&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666429329506305716&simpl=msg-f%3A1666429… 3/3

Bom dia,

 

Segue documentos solicitados.

Temos a pronta entrega a quantidade que desejarem.

 

Att

 

 

De: DEAD SESMA <processosdead@gmail.com> 
Enviada em: segunda-feira, 11 de maio de 2020 20:12
Para: lucas@kriswill.com.br
Assunto: Re: Proposta Máscaras Descartáveis - CHAMADA PUBLICA Nº 09.2020-SESMA

 

Prezados, 

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

6 anexos

CARTÃO_CNPJ_DIMATEX_MATRIZ (3).pdf
136K

Comprovante endereço Dimatex.pdf
735K

CPF Odenir.pdf
137K

declaraçao que nao emprega menores.pdf
325K

RG Odenir.pdf
153K

Compra Emergencial Máscaras Belém - Dimatex.docx
33K
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-. 

PROCESSO Nº 11261/2020-GDOC 

 

ANÁLISE DA COMISSÃO TÉCNICA 

Em cumprimento a Portaria nº 366/2020-GAB/SESMA, esta comissão passa análise 

dos documentos apresentados pela empresa DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CONFECÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 07.562,743/0001-02, localizado na Av. Manoel Mendes, 

nº 649, Bairro Itaipu, Município Mundo Novo/MS, CEP   79.980-000. 

A empresa apresentou as seguintes documentações: 1- Proposta; 2- Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica; 3- Declaração de que não emprega menores; 4- Cópia do RG 

sob nº 3.653.958-5 SSP/PR do Sr. ODENIR JOÃO MARION; 5- Cópia do CPF sob nº 

634.246.069-87 do Sr. ODENIR JOÃO MARION; 6- Comprovante de Residência; 7- 

Proposta da empresa. 

Em análise dos documentos apresentados, verifica-se que a referida empresa se 

enquadrou nos requisitos do Edital, opinamos pelo credenciamento da empresa em epígrafe. 

Desse modo, nos manifestamos favorável ao credenciamento da empresa DIMATEX 

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, como a terceira habilitada, 

considerando a ordem cronológica de solicitação. 

Belém, 14 de maio de 2020. 

 

VANESSA OLIVEIRA 
Presidente da Comissão Técnica 

 
 

Izabela Belém  
Membro da Comissão 

 
 

Sandra Campos 
Membro da Comissão 

 

Página 36 de 43



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE – SESMA 

 

 

A Prefeitura de Belém, através da Secretaria Municipal de Saúde –SESMA, torna 

público o resultado preliminar do chamamento público nº 09/2020-SESMA para 

CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas para confecção e fornecimento de máscaras 

descartáveis para os profissionais da saúde do município de Belém. Após análise das 

documentações exigidas para inscrição e habilitação, conforme Edital, a Comissão 

Técnica informa os habilitados por ordem de classificação, a seguir: 

ORDEM NOME CNPJ Nº  SITUAÇÃO 

3º DIMATEX INSDUTRIA E 

COMERCIO DE 

CONFECÇÕES EIRELI 

07.562.743/0001-02 

 

HABILITADO 

 

Belém, 15 de maio de 2020 

Vanessa Oliveira  

Presidente da Comissão 

 

 

Izabela Belém 

Membro da Comissão 

 

 

Sandra Silva 

Membro da Comissão 
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PARECER Nº 909/2020-NSAJ 

PROCESSO Nº 11261/2020 anexado ao 9923/2020. 

INTERESSADO: REFERÊNCIA TÉCNICA DE MATERIAL TÉCNICO –NUPS/SESMA 

ASSUNTO: Contratação direta, por dispensa de licitação, de máscaras descartáveis 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, de máscaras descartáveis 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. O processo teve início através do Gdoc 9923/2020 –SESMA, cujo objeto refere-se a 

credenciamento de empresas IMEI, ME, EPP, Cooperativas ou Indústria Têxtil para confecção de 

máscaras descartáveis, conforme edital de chamada pública nº 9/2020-SESMA publicado no site da 

Prefeitura de Belém.   

4. Conforme manifestação da Comissão Técnica , as documentações apresentadas estão de acordo 

com o disposto no referido edital, portabto, são favoráeis para o seu credenciamento. 
 

5. Instruem os autos os seguintes documentos: 
 

a) Edital de Chamada Publica nº 9/2020-SESMA; 

b) 1ª Retificação do Edital; 

c) 2ª Retificação do Edital; 

d) Cópia do CPF e RG; 

e) Cópia de Comprovante de residência; 

f) CNPJ da empresa DIMATEX; 

g) Proposta; 

h) Declaração que não emprega menores;  

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 

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

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

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

análise do processo. 
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I – FUNDAMENTAÇÃO 
 

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

importância internacional decorrente do coronavírus  
 

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

licitação. 
 

12. É lícito dizer que a aplicação escorreita da contratação direta em análise exige a 
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presença de alguns requisitos de ordem temporal, material e procedimental (formal). Quanto ao  

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

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

materiais. 
 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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? 

 

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

ao item “b” constata-se do termo de referência, bem como a existência de ordem judicial que é de 

conhecimento público, a necessidade de equipar todos os profissionais de saúde da rede municipal 

da SESMApara enfrentamento de COVID-19. 

17. No que tange aos itens “c” , constata-se justificado através do Termo Referência 

Simplificado.  
18. Quanto a letra “d” , verifica-se que é um credenciamento de empresas que 

confecionem máscaras para que de acordo com as demandas da SESMA, irão sendo contratadas 

para fornecimento. Portanto, quanto a quantidade da parcela estar limitada ao atedimento necessário, 
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encontra-se justificada, na medida em que a empresa será credenciada , para posterior contratação 

da mesma, de acordo com o quantitativo informado pela área técnica.  

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comuns (art. 4º-C); 
 

b. O gerenciamento de risco não é exigido na fase da contratação, mas apenas na 

execução do contrato (art. 4º-D); 
 

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

no art. 4-E, § 1º da Lei em comento; 

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

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

2020; e 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dias, como condição para a eficácia dos atos. 

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

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

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

caso; 

II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

III - justificativa do preço; 

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

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

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

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

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

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

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

aplicam à hipótese de contratação ora analisada. 
 

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

13.979, de 2020, impõe uma superpublicização da dispensa de licitação para combate ao 

coronavírus, pois, além da publicidade do art. 26 da Lei nº 8.666, de 1993, é exigida a 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

excepcionais.  

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

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

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

eventuais preços elevados. No entanto, conforme verifica-se no Termo de Referência Simplificado 

e no Edital de Chamada Pública e na 2ª Retificação  do Edital, há existência de definição do preço 

unitário a ser pago por cada máscara entregue pela empresas Credenciadas. 
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28. Ainda sobre a justificativa do preço, importante mencionar que o § 3º do art. 4º-E da 

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

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

oscilações de mercado, tudo mediante justificativa nos autos, que no presente caso, não é a situação 

enfrentada, pois já existe o preço definido no edital.  
 

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

Credenciamento das empresas que tiverem interesse em fornecer as máscara pelo preço definido no 

Edital de Chamada Pública nº 9/2020-SESMA, que no presente processo temos a empresa 

DIMATEX INDUSTRI E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI que a apresentou proposta nos 

moldes e preço do referido Edital, o que atende a legislação de referência, pelo que o processo 

não merece reparo quanto a esse ponto, conforme art. 26, Parágrafo único, incisos II e III, da Lei nº 

8.666, de 1993.  

 

30. 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, quando ocorrer 

a contratação.  
 

31. 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. 
 

32. Verifica-se a existência de dotação orçamentária no edital pelo Fundo Municipal 

de Saúde, devendo ser ratificado pelo mesmo quando da contratação.  
 

33. 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Belém, 15 de maio de 2020. 

 
 

 

CYDIA EMY RIBEIRO 

Diretora do NSAJ/SESMA 
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Encaminhamentos (Tramitações)

13/08/2020 11:04 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: DEAD / CONTRATO / ASS. DE NÚCLEO DE

Recebido por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO 13/08/2020 11:05Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

13/08/2020 10:42 Tramitador por: OSMAR DE SOUZA REIS JUNIOR Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 13/08/2020 11:04Data de Recebimento:
Despacho:
Encaminhamos conforme solicitação desse núcleo. Em tempo informo que esta referencia está no aguardo das adequações solicitadas a empresa Bordados, pois a
máscara apresentada não apresentava o clip para fixação nasal.

Data:

10/07/2020 11:00 Tramitador por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO Para: NUPS / RT MATERIAL TÉCNICO/SESMA

Recebido por: OSMAR DE SOUZA REIS JUNIOR 27/07/2020 12:05Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

23/06/2020 11:09 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: DEAD / CONTRATO / ASS. DE NÚCLEO DE

Recebido por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO 25/06/2020 09:45Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

22/06/2020 13:38 Tramitador por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 23/06/2020 11:03Data de Recebimento:

Despacho: Para providências, conforme despacho.

Data:

19/06/2020 11:50 Tramitador por: MONICA DA SILVA COSTA Para: DIRETOR GERAL/SESMA

Recebido por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA 22/06/2020 13:23Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

19/06/2020 11:45 Tramitador por: EDER DE JESUS FERREIRA Para: SECRETARIO /SESMA

Recebido por: MONICA DA SILVA COSTA 19/06/2020 11:49Data de Recebimento:

Despacho: Para analise e deliberação superior

Data:

17/06/2020 08:51 Tramitador por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA Para: CONTROLE INTERNO/SESMA

Recebido por: MILENA DE NAZARE DOS SANTOS 17/06/2020 14:37Data de Recebimento:
Despacho: Certifico que foram juntados aos presentes autos , os GDOCS:

13240/2020- empresa ELO - INABILITADO (análise da comissão anexado nos autos)

13248/2020- empresa SOCITECH - INABILITADO (análise da comissão anexado nos autos)

13238/2020 - empresa BORDADOS - HABILITADO (análise da comissão anexado nos autos)

Segue o Parecer nº 1170/2020- NSAJ - que analisou o credenciamento da empresa BORDADOS. 

Encaminho os autos para análise do controle interno e posterior Homologação do Sr. Secretário. 

Bem como para notificação das empresas INABILITADAS , caso queiram apresentar recurso contra a decisão. 

Data:

08/06/2020 11:08 Tramitador por: EDNILSON LIMA FONSECA Para: NSAJ / ASSESSORIA 3/SESMA

Recebido por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA 09/06/2020 11:38Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

08/06/2020 10:59 Tramitador por: EDNILSON LIMA FONSECA Para: NSAJ/SESMA

Recebido por: EDNILSON LIMA FONSECA 08/06/2020 10:59Data de Recebimento:

Despacho: CREDENCIAMENTO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2020/SESMA COLOFF INDUSTRIAL

Data:
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NSAJ SESMA <nsaj.sesma@gmail.com>

Fwd: CREDENCIAMENTO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2020
- SESMA - PROCESSO n° 9923/2020-SESMA
1 mensagem

Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com> 8 de junho de 2020 09:19
Para: nsaj.sesma@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: aninha materiaistécnicos <rt.materiaistecnicos@gmail.com>
Date: sex., 5 de jun. de 2020 às 14:26
Subject: Re: CREDENCIAMENTO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2020 - SESMA -
PROCESSO n° 9923/2020-SESMA
To: Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com>

Boa tarde,

De acordo com o Relatório de ensaio Nº 15052/2020 A - TESTE DE EFICIÊNCIA DA FILTRAÇÃO BACTERIANA
BFE - realizada em 13 de Maio de 2020 e o descritivo encaminhado pela empresa, a Máscara estar em acordo
com o solicitado.

  Vanessa Oliveira
 Material Técnico Nups - SESMA

Em qua., 3 de jun. de 2020 às 14:48, Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com> escreveu:

---------- Forwarded message ---------
De: DEAD SESMA <processosdead@gmail.com>
Date: qua., 3 de jun. de 2020 às 12:25
Subject: Fwd: CREDENCIAMENTO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2020 - SESMA -
PROCESSO n° 9923/2020-SESMA
To: <assessoriasesma@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: Eliezer Machado | ColOff Industrial <eliezer@coloff.com.br>
Date: sex., 22 de mai. de 2020 às 12:35
Subject: CREDENCIAMENTO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2020 - SESMA - PROCESSO
n° 9923/2020-SESMA
To: processosdead@gmail.com <processosdead@gmail.com>
Cc: Comercial | ColOff Industrial <comercial@coloff.com.br>, Nuno Bartolo <nuno@socitech.com.br>,
celia@socitech.com.br <celia@socitech.com.br>

Prezados(as) Colaboradores da Comissão Técnica da SESMA,
Bom dia!

Estamos encaminhando a documentação solicitada conforme EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 009/2020 - SESMA - PROCESSO n° 9923/2020-SESMA mas, temos algumas condições comerciais
que precisam ser atendidas porque às cláusulas abaixo não são compa9veis à nossa realidade.
Respostas em Negrito Itálico: 

Gmail - Fwd: CREDENCIAMENTO AO EDITAL DE CHAMAME... https://mail.google.com/mail/u/0?ik=4ae3a91123&view=pt&search=a...

1 of 3 08/06/2020 10:08
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1.5. O presente credenciamento é para confecção do es>ma>vo de 1.250.000 (um milhão e
quinhentas mil) máscaras, sendo o mínimo de 50.000 (cinquenta mil) unidades para cada
par>cipante credenciada, totalizando o valor global máximo de R$ -2.125.000,00 (dois milhões e
cento e vinte e cinco mil reais). Podemos atender a quan�dade total no valor alvo de R$ 1,70 por

unidade entregue porém, para 50 mil unidades por credenciado não podemos atender.

1.6. O quantitativo estimado indicado no item 1.4 poderá ser ampliado de acordo com a
necessidade demonstrada pela área técnica, conforme o aumento da demanda em que se
apresentar no enfrentamento a COVID-19 realizada por esta Secretaria. Caso possa
aumentar o quantitativo para o total por credenciado nós atendemos a SESMA.

ESPECIFICAÇÃO
Máscara descartável de Tecido de Não Tecido, (TNT), de gramatura 40, com elástico
roliço, para uso odontomédico-hospitalar, de acordo com a - ABNT NBR 15052:2004 -
Artigos de não tecido de uso odonto-médico-hospitalar - Máscaras ABNT NBR
14873:2002 Cor: Branco. R$ 1,70 por unidade entregue. 
Nossa Máscara é em TNT Descartável Tripla Camada Acoplada e pode chegar em
até 55g/m² e atende o Requisito de aprovação segundo NBR 15052:2004 BFE%
>95,6% de eficiência de filtração bacteriana. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
5.1. O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias contados da data da entrega
integral dos produtos, mediante crédito exclusivamente no Banco Bradesco, em conta
corrente nº ............., agência , em nome da 
Nossa condição de pagamento precisa ser conforme a nossa política para aquisição
da matéria-prima e pagamento de colaboradores e por isto 30 dias não
funciona. Preços sem frete, re�rada no Bairro do Morumbi, São Paulo - SP. Condições de

pagamento: 50% na encomenda e 50% na carga. Prazos de entrega 1 milhão por semana. 

OBS.: Fotos, laudos e certificados em anexo juntamente com a documentação.

Atenciosamente,

ColOff® Industrial 
Eliézer Machado Dias 
CEO & Co-founder 
eliezer@coloff.com.br
(+55 11) 5012-2514 | Phone 
(+55 11) 980-812-299 | Mobile 
Skype: coloff_industrial 
________________________________________
Confidencialidade

As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja

des>natário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Por favor apague as informações e no>fique o remetente. O uso impróprio será

tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor. As opiniões expressas nesta mensagem ou em seus anexos não refletem a opinião

da ColOff Industrial e são de total responsabilidade do autor da mensagem. 

Gmail - Fwd: CREDENCIAMENTO AO EDITAL DE CHAMAME... https://mail.google.com/mail/u/0?ik=4ae3a91123&view=pt&search=a...
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Confiden�ality 

All informa�on contained in this message and in the a�ached files is restricted, and its confiden�ality protected by law. If you are not the addressee,

be informed that reading, disclosing or copying such informa�on is strictly prohibited. In this case, please delete the message and no�fy the sender.

Unauthorized use of this informa�on will be treated in accordance with the company's internal rules and applicable legisla�on. The content of this

message and its a�achments does not reflects ColOff Industrial opinion, the responsibility of this content should be a�ributed to the message's

author.

Gmail - Fwd: CREDENCIAMENTO AO EDITAL DE CHAMAME... https://mail.google.com/mail/u/0?ik=4ae3a91123&view=pt&search=a...
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RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97640/2020A
ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS

Teste de Eficiência da Filtração Bacteriana “BFE- 15052- Máscaras Cirúrgicas”

São Paulo, 13 de Maio de 2020.

SOCITECH COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS 
EIRELLI

Rua Dr. Luiz Migliano, 1986 - Sala 1511 - Jd caboré

Solicitante: Douglas Pinela CEP.: 05711-001.- São Paulo/SP

Material: Máscara em TNT Descartável Tripla Camada Acoplada 

Data de entrada: 11/05/2020 Hora de entrada: 10:10

Embalagem: Saco Plástico Condições de transporte: Temperatura ambiente 

Descrição da amostra:
Modelo: SJR 001 Lote: 04/020 - 07/020 - 08/020 Descrição do produto: Tamanho: 117,5mm x 90mm

Fabricado por Socitech de Comércio de produtos eletrônicos 
Nº do produto: 01 Data de Fabricação: 05/05/2020 Data de Validade: 5 anos 

Micro-organismo utilizado: Staphylococcus aureus ATCC 6538

  

Resultado: A amostra apresentou 95,6% de eficiência de filtração bacteriana.

Requisito de aprovação segundo NBR 15052:2004

BFE% >95% Aprovada

BFE% <95% Reprovada

  
                                                                                                                            

Metodologia: ABNT NBR 15052: 2004 Anexo B  Artigos de não tecido de uso Odonto-médico-hospitalar - Máscaras Cirúrgicas - Requisitos
Observação: Este ensaio tem seu valor  restrito somente à(s) amostra(s) entregue(s) a CONTROLBIO. O presente documento de resultado(s) de
ensaio(s), foi emitido em uma via original, respondendo o Laboratório, apenas pela veracidade desta via.

Diretora Técnica Gerente de Laboratório

Maria José Silveira
CRBio.: 18.098-01

Paula de Maio Trezza
CRBio.: 43.933/01-D

Controlbio Assessoria Técnica Microbiológica S/S Ltda.
Rua Comendador Elias Assi, 645 - Caxingui - CEP 05516-000 - São Paulo - SP

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob número CRL 0545, escopo disponível em:
http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL0545.pdf

Visualize os ensaios habilitados na ANVISA/REBLAS em www.controlbio.com.br.
FT.TM.BFE 15052- Rev. 00                                                                                                                                                                                               
1/1
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Fibertex AQUADIM E 40 NL
 Preliminary

 Colour
 Fibre composition
 Fibre bonding

Minimum Maximum

 Mass per unit area EN ISO 9073-1 g/m² 40,00 36,00 44,00
 Thickness @ 0,5 kPa EN ISO 9073-2 mm 0,53 0,45 0,58
 Breaking strength MD EN ISO 9073-3 N/mm - 2,30 -
 Breaking strength CD EN ISO 9073-3 N/mm - 0,90 -
 Elongation @ break MD EN ISO 9073-3 % - 30,00 -
 Elongation @ break CD EN ISO 9073-3 % - 71,00 -
 Air permeability at X Pa (ITD-38) Internal Method l.m².s 3850,00 - -

Tolerance

 Undetermined

 Above technical values are based on an average of running production. 

 Fibertex reserves the right to change product data without notice.

TECHNICAL DATASHEET

 Product description

 White
 PET
 Spunlaced

 Product specification

 Durability / Shelf life

 Characteristic Test method Unit Nominal value

Approved by: Zaira Dias
Product owner: Zaira Dias
Quality Department: Lilian Leite

Date: 27.01.2020
Revision number: 09

Specification number: QG_008036 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

INTERESSADO: SEM INTERESSADO

ASSUNTO: DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2020-
SESMA
J.S BORDADOS

ESPÉCIE DATA

08/06/2020 10:20CHAMADA PUBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Protocolado em 08/06/2020 10:20

POR

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00013238/2020

EDNILSON LIMA FONSECA

PROCESSO Nº 00013238/2020

NRº DOC DE ORIGEM:

DOCUMENTOS ANEXADOS: 1) E-MAIL    2) PROPOSTA COMERCIAL    3) DOCUMENTOS    4)
ANÁLISE COMISSÃO - HABILITAÇÃO    5) ANALISE COMISSÃO HABILITAÇÃO

COMPLEMENTO:

SEM ENDEREÇOENDEREÇO: Nº

CIDADE:
UF:

CEP:
BAIRRO:

INFORMAÇÕES DO INTERESSADO

SETOR DE ORIGEM:
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Encaminhamentos (Tramitações)

13/08/2020 11:04 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: DEAD / CONTRATO / ASS. DE NÚCLEO DE

Recebido por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO 13/08/2020 11:05Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

13/08/2020 10:42 Tramitador por: OSMAR DE SOUZA REIS JUNIOR Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 13/08/2020 11:04Data de Recebimento:
Despacho:
Encaminhamos conforme solicitação desse núcleo. Em tempo informo que esta referencia está no aguardo das adequações solicitadas a empresa Bordados, pois a
máscara apresentada não apresentava o clip para fixação nasal.

Data:

10/07/2020 11:00 Tramitador por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO Para: NUPS / RT MATERIAL TÉCNICO/SESMA

Recebido por: OSMAR DE SOUZA REIS JUNIOR 27/07/2020 12:05Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

23/06/2020 11:09 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: DEAD / CONTRATO / ASS. DE NÚCLEO DE

Recebido por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO 25/06/2020 09:45Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

22/06/2020 13:38 Tramitador por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 23/06/2020 11:03Data de Recebimento:

Despacho: Para providências, conforme despacho.

Data:

19/06/2020 11:50 Tramitador por: MONICA DA SILVA COSTA Para: DIRETOR GERAL/SESMA

Recebido por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA 22/06/2020 13:23Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

19/06/2020 11:45 Tramitador por: EDER DE JESUS FERREIRA Para: SECRETARIO /SESMA

Recebido por: MONICA DA SILVA COSTA 19/06/2020 11:49Data de Recebimento:

Despacho: Para analise e deliberação superior

Data:

17/06/2020 08:51 Tramitador por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA Para: CONTROLE INTERNO/SESMA

Recebido por: MILENA DE NAZARE DOS SANTOS 17/06/2020 14:37Data de Recebimento:
Despacho: Certifico que foram juntados aos presentes autos , os GDOCS:

13240/2020- empresa ELO - INABILITADO (análise da comissão anexado nos autos)

13248/2020- empresa SOCITECH - INABILITADO (análise da comissão anexado nos autos)

13238/2020 - empresa BORDADOS - HABILITADO (análise da comissão anexado nos autos)

Segue o Parecer nº 1170/2020- NSAJ - que analisou o credenciamento da empresa BORDADOS. 

Encaminho os autos para análise do controle interno e posterior Homologação do Sr. Secretário. 

Bem como para notificação das empresas INABILITADAS , caso queiram apresentar recurso contra a decisão. 

Data:

08/06/2020 10:34 Tramitador por: EDNILSON LIMA FONSECA Para: NSAJ / ASSESSORIA 3/SESMA

Recebido por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA 09/06/2020 16:24Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

08/06/2020 10:20 Tramitador por: EDNILSON LIMA FONSECA Para: NSAJ/SESMA

Recebido por: EDNILSON LIMA FONSECA 08/06/2020 10:20Data de Recebimento:

Despacho: DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2020-SESMA J.S BORDADOS

Data:

Página 2 de 13



NSAJ SESMA <nsaj.sesma@gmail.com>

Fwd: DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO AO CHAMAMENTO PÚBLICO
09/2020-SESMA
1 mensagem

Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com> 8 de junho de 2020 09:20
Para: nsaj.sesma@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: DEAD SESMA <processosdead@gmail.com>
Date: sex., 5 de jun. de 2020 às 09:36
Subject: Fwd: DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO AO CHAMAMENTO PÚBLICO 09/2020-SESMA
To: <assessoriasesma@gmail.com>

Para análise da comissão.

---------- Forwarded message ---------
De: Jorge JUNIOR <jorge.junior01@hotmail.com>
Date: qui., 4 de jun. de 2020 às 19:46
Subject: ENC: DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO AO CHAMAMENTO PÚBLICO 09/2020-SESMA
To: DEAD SESMA <processosdead@gmail.com>

Prezados Senhores,

Segue o documento que estava faltando em nosso processo.

Ficamos à disposição!

De: DEAD SESMA <processosdead@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 4 de junho de 2020 14:00
Para: Jorge JUNIOR <jorge.junior01@hotmail.com>
Assunto: Re: DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO AO CHAMAMENTO PÚBLICO 09/2020-SESMA

Boa tarde,

A proposta está faltando na documentação.

Em qui., 4 de jun. de 2020 às 14:10, Jorge JUNIOR <jorge.junior01@hotmail.com> escreveu:
gen<leza me informar o que faltou? visto que pelo que consta no edital eu mandei em pdf a
documentação solicitada no edital

De: DEAD SESMA <processosdead@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 4 de junho de 2020 12:55
Para: Jorge JUNIOR <jorge.junior01@hotmail.com>
Assunto: Re: DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO AO CHAMAMENTO PÚBLICO 09/2020-SESMA

Boa tarde,

Gmail - Fwd: DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO AO CHAM... https://mail.google.com/mail/u/0?ik=4ae3a91123&view=pt&search=a...

1 of 2 08/06/2020 10:10
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Para a inscrição deve enviar as documentações descritas no edital.

Em qua., 3 de jun. de 2020 às 20:30, Jorge JUNIOR <jorge.junior01@hotmail.com> escreveu:
Prezados (as) Senhores (as),

Conforme o Edital Chamada Pública 09/2020 em seu item  3. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
PARA A INSCRIÇÃO E HABILITAÇÃO, segue em anexo, documentação solicitada.

 Ficamos no aguardo de posicionamento!

Cordialmente,

Jorge JUNIOR
(91) 99335-6077

De: DEAD SESMA <processosdead@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 3 de junho de 2020 11:02
Para: Jorge JUNIOR <jorge.junior01@hotmail.com>
Assunto: Re: CHAMAMENTO PÚBLICO 09/2020-SESMA

Prezados, 

Sim, estamos recebendo. Solicito o envio dos documentos obrigatórios constante no Edital de Chamada
Pública nº 09.2020/SESMA para o credenciamento, segue anexado neste e-mail.

att
Gabrielle Penha

Em qui., 21 de mai. de 2020 às 09:22, Jorge JUNIOR <jorge.junior01@hotmail.com> escreveu:
Bom Dia, Senhores (as)!

Gostaria de saber se vocês ainda estão recebendo documentação de empresas para par<cipar
do processo.

Aguardo retorno, obrigado!

AI,

Jorge JUNIOR

3 anexos

Documentos.pdf
368K

Documentos.pdf
1029K

PROPOSTA COMERCIAL - SESMA.pdf
53K

Gmail - Fwd: DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO AO CHAM... https://mail.google.com/mail/u/0?ik=4ae3a91123&view=pt&search=a...

2 of 2 08/06/2020 10:10
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CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
 

À Secretaria Municipal de Saúde - SESMA, à Av. Governador José Malcher, n. 2821, 

Bairro São Brás - Belém/PA, CEP 66.090-100. 

 

Ref.: Chamada Pública nº 09/2020 

 
 

Prezados (as) Senhores (as), 

 

À empresa JORGE SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE BORDADOS, inscrita no CNPJ 

nº 21.355.233/0001-87, por seu representante legal, vem por meio desta submeter à 

apreciação de V. Sas. sua PROPOSTA COMERCIAL, conforme descrição e condições 

abaixo: 

 

 Modalidade: Chamamento Público 

 Objeto: Máscara descartável de Tecido de Não Tecido, ((TNT), de gramatura 40, 

com elástico roliço, para uso odonto- médico- hospitalar, de acordo com a - ABNT 

NBR 15052:2004 - Artigos de não tecido de uso odonto-médicohospitalar - 

Máscaras ABNT NBR 14873:2002. Cor Branco. 

 Quantidade: 50.000 (cinquenta mil) 

 Prazo de Entrega: conforme exigido em edital pela contratante 

 Valor Unitário: R$ 1,70 (um real e setenta centavos) 

 Valor Total: 85.000,00 (Oitenta e cinco mil reais) 

 

ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 15 DIAS. 

 

 

Belém, 04 de Junho de 2020. 
 
 
 

 

Página 5 de 13



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE - SESMA 
 

DADOS 
PESSOAIS 

Nome: Jorge Silva 

E-mail: jorge.junior01@hotmail.com 

Sexo: (x ) M   ( ) F Data de Nascimento: 19/05/1956 Idade: 64 

Estado Civil: Viúvo Nacionalidade: Brasileira 

Telefone Fixo: ( ) Telefone Celular: (91) 99335-6077 

DOCUMENTOS 

CPF: 049.552.692-49 RG:3443766 

Órgão de Expedição/UF: PC/PA Data de Expedição: 27/11/1982 

ENDEREÇO 

Logradouro: Av Senador Lemos  

Nº: 3153 Bairro:Sacramenta 

Complemento: CEP: 66.120-000 

Município: Belém UF: PA 
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03/06/2020

1/1

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
21.355.233/0001-87
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
05/11/2014 

 
NOME EMPRESARIAL 
JORGE SILVA COMERCIO E SERVICOS DE BORDADOS 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
BORDADOS 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
13.40-5-99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

 
LOGRADOURO 
AV SENADOR LEMOS 

NÚMERO 
3153 

COMPLEMENTO 
: IT CENTER SUB SOLO ; : EUC 233 -
QUIOSQUE; 

 
CEP 
66.120-000 

BAIRRO/DISTRITO 
SACRAMENTA 

MUNICÍPIO 
BELEM 

UF 
PA 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(91) 8918-9863 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
05/11/2014 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/06/2020 às 15:12:33 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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À 
Cmissão Técnica da SESMA 
Ref.: Chamada Pública n° 09/2020 

D E C L A R A Ç Ã O 

JORGE SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE BORDADOS, inscrita no CNPJ n° 

21.355.233/0001-87, por intermédio do seu representante legal o sr. Jorge Silva, portador 

da Carteira de Identidade n° 3443766, e do CPF n° 049.552.692-49 DECLARA, para fins 

do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, 

e no Inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz? 

SIM NAO 
X 

Belém, 0 ^ de Junho de 2020. 

049.552.692-49 
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CLARO S.A. 

Rua áot MundunioB.SlOO 
Cremação 
GG040 270 Balem - PA 
CHPJ: 40.432.M4/0241-60 
lE: 15268GK7 

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇM - MQD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D 

JORGE SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE BORDA Código: 194^13071615 Mês: Ahrll^a20 

AV SEN LEMOS, 03153 ITCENTER 00 20 SACRAMENTA Número: 0002317605 Emissão: 24A1W020 

BELÉM PA I.E: ISENTO Vencimento:ia/D5^020 

CPF/CNPJ 21.355.233/0001-87 . CFOP 5.307 - Prestaçio de serviço de comunicação a não-contrlbulnle. 

Discriminação do Serviço 
BANUA L A R l » 

01/04/a) A 30/04/20 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EHPR SOM MUTI PME FID 

SUB TOTAL mm LARGA 

lOtS 

24.90 

V A U » DA NOTA nSCAL: 

ICMS Base de C á l c u l o : 83.00 AUquotai 30.001 24.90 

c Reservado ao Fisco 

56C5.3773.2C15.D5QC.8B46.27aE.A44F.7PD3 3 

B3,0D 

83.00 

83,00 

Reservado ao Fisco 

-Con[nul(bpaiaoFu91%sFutinO,5%£ffi>sa£ialiiiEiIos5eMi;i)sdetela«Friinl(a{C(^ EaseaecaiailoaeiCUSicduzia^újnl M ac\ma\nitiQ^a^- f^|-?eqmf^m•^,floaxoU^'S9»i-h^W 
1331/Let1! 741/12-Tributos fedails (PIS 6C0FINS)3,Kít-ICMST0TALH9D-FUSTT0T*L 0.56-FUhJTTH. TOTAL 0,26 
K 
AolstacailunbMíTVirlia+eciimpastapaQsai paro cintiaaila e^ltollvos CigiGis 

SíA-AMn VIHUS PflOT ME 1 DBll C8- EUP RS 7 

Agora, a NET 
está na Claro- -^Gorrefos-

9974004162 

lllllllllllllllllllllllll CDD BELÉM PA SS2 
JORGE SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE BORDA 
AV SEN LEMOS, 3153, IT CENTER, QQ 20 
SACRAMENTA 194/013071615 

66120-000 BELÉM - PA Data de Postagem: 30/D4/20 

Vencimento: 10/05/2020 

:3fi6|| 'S03||qnd S3LIOJ9|3) sp no je}n|3D s p 'oxy suojS|S)ap QOQ 

(ONd£V"dWl) iuaJt9fiS0zr0202S00lWt0I3 
29lt00O/S 

L9*«900 0 8 d 
f|Wf«uodHj niuot e<i 

iipM • apiiTipaid iMlid 

oisin 

021?00e0G25/80000Q0QEei.0ZC/9QL29L2Z 

/ / 

va*n30Ntfo i w i s o d vxiwD - Cl o a ^ s r i D a t í 

aavaiTVOOT V N ooioaHNOOsaa QNS • 11 Q ooiaanva 

o a v o u i N v a o i a r a o - o i • oavoiONi « N 3 I S I X 3 0 V N 

o o v a n o o a d o ¥ N - 80 • aiNsiDidnsNi o à B a a o N s 

3 i N 3 s n v - i O • as-noani^ 

90 • 

so • 

H) • 

£0 • 

;o • 

10 • 

s o B t m o o s o a o s n Vitvd 

0 Z e - e i » D : d 3 3 
dS - OinVd OVS - \V>Vt TViSOd VXIVO 

OZ6-8L2fOd30 
ds - omvd oys 

mezf msod vxivo 
0033 - V3INQyi313 oyãmoABo 
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JORGE SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE 
BORDA 
AV SEN LEMOS, 03153 IT CENTER QQ 20 
SACRAMENTA 
66120-000 BELÉM PA 

Código NET 
194/013071615 

CPF/CNPJ 
21.355.233/0001-87 

Vencimento Valor 

10/05/2020 119,99 
Forma de Pagamento 

BOLETO BANCÁRIO 
PARA 2" y\A DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE C L / Í R O . C O M . B R / M I N H A C L A R O 

001A)03 

^Importante: 
Mantenha teu a-mail e telefanetiempre atualtzadot. Acette 
nel.com.br/mínhanel, faça tau login ou cadastre-te. 

Alenfão: o cancelamento de leuE MraifOt NET. durante a penedo de 
peimanência mínima, estaiá sujeito á cobrança de multa contratual. 

Lei n" 12007/09: Esta declaração tubditul. para a eornfirovação do 
cumprimento das obrigaçãet do consumidor, a quítaçio anuat dos 
faturamentoa mensaã dos débitos com vencimento em 2019, 
referentes as mensaJ Idades dossenriços prestados pela NET, 
PRIMESYS. exceto NET FONE VIA EMBRATEL (a dedaraçao referente 
a Mie seniço será oncaoiinhada pela EMBRATEL). 

Minha NET: 

0 NET VIRTUA + 

jQ FONE EMPRESA 

^ FIDELIDADE 

ciarô-clube 
^ CaibslrE-sEern'www.cbin.carTbr/iilara-cluaE 

descrição 

© NET VIRTUA + 

g NET Fone 

total 

90,00 

29,99 

Valor total 

V 119,99; 

NET VIRTUA + 
Mentalidad* HET VIRTUA + 

D1/C4ffiOA30)MgD OFERTA CONJUIITA BL NET EMPR BDM MULTI PME FID .APLICATIVOS 

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA * 

Total NET umTUA + 

i NET Fone 
SERVIÇO 

90.00 

90,00 

DURAÇÃO 

ASSINATURA 

Total NCT Fone 29,90 

® 
-para atendimentopretenclal caniulle oi endereçoc no 
ilte net com br 
- Evite • dasllgamenla de seu sinal etetuando a 
(lagamenta al i a data da vencimenla. NET Kllada aa 
Seraia/SCPC. 
- Pata pagam enins apus o vencimento l e r ã o cobrados 
turos niárloi de0,033% e multa de 2% 

- CasD exiilam l e m l ç o s prestadas e nao catnadai, eiiei 
serão mclusoi nas suas práximaslaturas. 
(Deficiente Auditivo e de Fala ligue 081)0 721 7 7 0 7 - É 
preciso realliar a l i g i ; ã o cam um telefone adaptado com 
dispo III Ivo TDD (Dlspoiít lva de TelBComunlcatõet para 
surdos). 
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e 
compra de lervitos (custo de ligataalncal). 

Ligue 10621 para intatmaçâei, reclamagõet ou 
cancelamentos (llaaçãD gratuita). 
auiHdoiiaOB007D1D1SO 

1^ A u t e n t i c a ç ã o M e c â n i c a ^ 

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 
1M193273113620. 
194193273113598, 
194193273079102, 
1S4182719756837, 
1941B27133S39B7 

Pagamentos apãt o voncimenlo terão cobrados juros lilãrlat ile 0,033% e multa ile 2%. Ot encargos ile pagamentos etetuailat apôs s vencimento terão cobradot na próxima fatura. 

Atenção etetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO SA., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S'A. BANCO DE BfíASILIA SA., BANCO DO BRASIL 
SA. BjyjCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S A „ BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO SAÍ RA S/A. BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAKA ECONÓMICA FFDERAl.. CITIBANK, MULTIPAGOS 

'Cliente Identificação para Débito Mèt Ralefencia Vencimento Valw ' 

ĴORGE SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE BORDA NET SERVIÇOS 1940130716154 Abri 1/2020 10/05/2020 119,99 

84610000001-3 19990296202-6 00510194000-4 00186374863-6 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

INTERESSADO: SESMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
009/2020/SESMA
J.M FONSECA MARTINS LTDA.

ESPÉCIE DATA

08/06/2020 10:37CHAMADA PUBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Protocolado em 08/06/2020 10:37

POR

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00013241/2020

EDNILSON LIMA FONSECA

PROCESSO Nº 00013241/2020

NRº DOC DE ORIGEM:

DOCUMENTOS ANEXADOS: 1) E-MAIL    2) CNPJ    3) REPRESENTANTE LEGAL    4)
COMPROVANTE DE ENDEREÇO    5) DECLARAÇÃO    6) CREDENCIAMENTO    7) IPTU    8)
ANALISE COMISSÃO INABILITAÇÃO

PA

COMPLEMENTO:

SÃO BRAS

BELÉM

AV. JOSÉ MALCHERENDEREÇO: Nº

CIDADE:66063075

2821

UF:
CEP:
BAIRRO:

INFORMAÇÕES DO INTERESSADO

SETOR DE ORIGEM: NSAJ
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Encaminhamentos (Tramitações)

13/08/2020 11:04 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: DEAD / CONTRATO / ASS. DE NÚCLEO DE

Recebido por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO 13/08/2020 11:05Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

13/08/2020 10:42 Tramitador por: OSMAR DE SOUZA REIS JUNIOR Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 13/08/2020 11:04Data de Recebimento:
Despacho:
Encaminhamos conforme solicitação desse núcleo. Em tempo informo que esta referencia está no aguardo das adequações solicitadas a empresa Bordados, pois a
máscara apresentada não apresentava o clip para fixação nasal.

Data:

10/07/2020 11:00 Tramitador por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO Para: NUPS / RT MATERIAL TÉCNICO/SESMA

Recebido por: OSMAR DE SOUZA REIS JUNIOR 27/07/2020 12:05Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

23/06/2020 11:09 Tramitador por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA Para: DEAD / CONTRATO / ASS. DE NÚCLEO DE

Recebido por: WALDIVIA BRELAZ SAMPAIO 25/06/2020 09:45Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

22/06/2020 13:38 Tramitador por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA Para: DEAD / NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA

Recebido por: ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 23/06/2020 11:03Data de Recebimento:

Despacho: Para providências, conforme despacho.

Data:

19/06/2020 11:50 Tramitador por: MONICA DA SILVA COSTA Para: DIRETOR GERAL/SESMA

Recebido por: ALESSANDRA DA CUNHA SILVA 22/06/2020 13:23Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

19/06/2020 11:45 Tramitador por: EDER DE JESUS FERREIRA Para: SECRETARIO /SESMA

Recebido por: MONICA DA SILVA COSTA 19/06/2020 11:49Data de Recebimento:

Despacho: Para analise e deliberação superior

Data:

17/06/2020 08:51 Tramitador por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA Para: CONTROLE INTERNO/SESMA

Recebido por: MILENA DE NAZARE DOS SANTOS 17/06/2020 14:37Data de Recebimento:
Despacho: Certifico que foram juntados aos presentes autos , os GDOCS:

13240/2020- empresa ELO - INABILITADO (análise da comissão anexado nos autos)

13248/2020- empresa SOCITECH - INABILITADO (análise da comissão anexado nos autos)

13238/2020 - empresa BORDADOS - HABILITADO (análise da comissão anexado nos autos)

Segue o Parecer nº 1170/2020- NSAJ - que analisou o credenciamento da empresa BORDADOS. 

Encaminho os autos para análise do controle interno e posterior Homologação do Sr. Secretário. 

Bem como para notificação das empresas INABILITADAS , caso queiram apresentar recurso contra a decisão. 

Data:

08/06/2020 10:49 Tramitador por: EDNILSON LIMA FONSECA Para: NSAJ / ASSESSORIA 3/SESMA

Recebido por: IZABELA VIEIRA DE OLIVERA 09/06/2020 15:22Data de Recebimento:

Despacho: Para providências

Data:

08/06/2020 10:37 Tramitador por: EDNILSON LIMA FONSECA Para: NSAJ/SESMA

Recebido por: EDNILSON LIMA FONSECA 08/06/2020 10:37Data de Recebimento:

Despacho: DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2020/SESMA J.M FONSECA MARTINS LTDA.

Data:
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NSAJ SESMA <nsaj.sesma@gmail.com>

Fwd: CREDENCIAMENTO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2020-SESMA
1 mensagem

Assessoria NSAJ-SESMA <assessoriasesma@gmail.com> 8 de junho de 2020 09:21
Para: nsaj.sesma@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: DEAD SESMA <processosdead@gmail.com>
Date: qui., 4 de jun. de 2020 às 13:52
Subject: Fwd: CREDENCIAMENTO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2020-SESMA
To: <assessoriasesma@gmail.com>

Para análise da documentação.

---------- Forwarded message ---------
De: Elo Comércio e Serviços <elocomercio.adm@outlook.com>
Date: qua., 3 de jun. de 2020 às 21:27
Subject: CREDENCIAMENTO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2020-SESMA
To: processosdead@gmail.com <processosdead@gmail.com>

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM
REFERÊNCIA: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2020-SESMA

Prezado(a) Senhor(a),

J M FONSECA MARTINS LTDA., nome fantasia ELO COMÉRCIO E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob o nº
35.822.821/0001-98, Incrição Municipal nº 336.638-8, com sede na Travessa Apinagés, nº 427,
Sala 03, bairro: Ba-sta Campos, CEP: 66.025-002, Belém – Pará, por seu representante legal ao fim
assinado,  vem,  respeitosamente,  apresentar  credenciamento  para  fornecimento  de  máscaras
descartáveis, nos termos do Chamamento Público nº 09/2020 – SESMA (Processo nº 9923/2020 –
SESMA), consoante documentos em anexo.

Cumpre-nos ressaltar que o comprovante de endereço segue anexado em formato JPEG.

Atenciosamente,

ELO COMÉRCIO E SERVIÇOS

6 anexos

3. IPTU - COMPROVANTE DE ENDEREÇO - ELO COMÉRCIO E
SERVIÇOS.jpg
111K

Gmail - Fwd: CREDENCIAMENTO - CHAMAMENTO PÚBLICO N... https://mail.google.com/mail/u/0?ik=4ae3a91123&view=pt&search=a...
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CREDENCIAMENTO - CHAMADA PÚBLICA Nº 09-2020-SESMA.pdf
196K

1. CNPJ - ELO COMÉRCIO E SERVIÇOS.pdf
671K

2. RG E CPF - REPRESENTANTE LEGAL - ELO COMÉRCIO E SERVIÇOS.pdf
538K

4. DECLARAÇÃO - COMPROVANTE DE ENDEREÇO - ELO COMERCIO E SERVIÇOS.pdf
192K

5. DECLARAÇÃO - NÃO EMPREGAR MENOR 18 ANOS.pdf
191K

Gmail - Fwd: CREDENCIAMENTO - CHAMAMENTO PÚBLICO N... https://mail.google.com/mail/u/0?ik=4ae3a91123&view=pt&search=a...
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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  

A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 
REFERÊNCIA: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2020-SESMA 
 

  

  

DECLARAÇÃO 

  

  

  J M FONSECA MARTINS LTDA (ELO COMÉRCIO E SERVIÇOS), inscrito no 

CNPJ sob o n° 35.822.821/0001-98, Incrição Municipal nº 336.638-8, por intermédio de 

seu representante legal, João Marcelo Fonseca Martins, portador da Carteira de 

Identidade nº 2230017 – SSP/PA e do CPF nº 397.261.772-00, DECLARA, para fins do 

disposto no item 3.1.1.4 do Chamamento Público nº 09/2020 – SESMA e sob as penas 

da lei, que tem sua sede localizada na Travessa Apinagés, nº 427, sala 03, bairro: Batista 

Campos, CEP: 66.025-002, Belém – Pará. 

 

  Belém, 03 de junho de 2020. 

 

 

 
 

_____________________________________________ 

J M FONSECA MARTINS LTDA. 
CNPJ Nº 35.822.821/0001-98 

João Marcelo Fonseca Martins 
(Representante legal) 
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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  

A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 
REFERÊNCIA: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2020-SESMA 
 

  

  

DECLARAÇÃO 

  

  

  J M FONSECA MARTINS LTDA (ELO COMÉRCIO E SERVIÇOS), inscrito no 

CNPJ sob o n° 35.822.821/0001-98, Incrição Municipal nº 336.638-8, por intermédio de 

seu representante legal o Sr. João Marcelo Fonseca Martins, portador da Carteira de 

Identidade nº 2230017 – SSP/PA e do CPF nº 397.261.772-00, 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.  

 

  Belém, 03 de junho de 2020. 

 

 

 

 
 

_____________________________________________ 

J M FONSECA MARTINS LTDA. 
CNPJ Nº 35.822.821/0001-98 

João Marcelo Fonseca Martins 
(Representante legal) 
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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  

A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 
REFERÊNCIA: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2020-SESMA 

 

 

 

 

  Prezado(a) Senhor(a), 
 
  J M FONSECA MARTINS LTDA., nome fantasia ELO COMÉRCIO E 
SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob o nº 35.822.821/0001-98, Incrição Municipal nº 
336.638-8, com sede na Travessa Apinagés, nº 427, Sala 03, bairro: Batista Campos, 
CEP: 66.025-002, Belém – Pará, por seu representante legal ao fim assinado, vem, 
respeitosamente, apresentar credenciamento para fornecimento de máscaras 
descartáveis, nos termos do Chamamento Público nº 09/2020 – SESMA (Processo nº 
9923/2020 – SESMA). 
 
  Destarte, cumpre-nos informar que podemos fornecer as máscaras 
objeto da referida Chamada Pública pelo valor unitário de R$1,69 (um real e sessenta 
e nove centavos). 
 
  Outrossim, seguem em anexo, os documentos solicitados no item 3.1.1 
do Chamamento Público em epígrafe. 
 
  Atenciosamente, 
 
  Belém, 03 de junho de 2020. 
 

 
 

    _________________________________________ 
J M FONSECA MARTINS LTDA. 
ELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 
CNPJ Nº 35.822.821/0001-98 
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