
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COASF

OFÍCIO Nº 300101.0077.0052.0093/2021 COASF - SESA

Macapá-AP, 20 de maio de 2021

A(o) COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS - COGEC

Assunto: PERQUISA MERCADOLÓGICA (ESTIMATIVA DE PREÇO) DE 
SONDA NASOGÁSTRICA E CATETER ASPIRAÇÃO

Prezado coordenador,

Encaminho a MINUTA de PROJETO BÁSICO contendo a Tabela  com o 

quantitativo e descritivo das Sondas Nasogástricas nº 04, 06 e 08 e dos Cateteres de 

Aspiração traqueal nº 04 e 06 de uso hospitalar para pesquisa mercadológica (Estimativa de 

preço).

Desde já agradeço a colaboração

Atenciosamente,

Atenciosamente,

MIRIAM DOS SANTOS MAGALHÃES 
Enfermeiro / SESA  

(Assinado Eletronicamente) 

AV. FAB N° 069 - CENTRO. - (96) 2101-8551
CEP 68908-908 MACAPÁ/AP - HTTPS://SAUDE.PORTAL.AP.GOV.BR/
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ANEXO I 
 

MINUTA PROJETO BÁSICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AQUISIÇÃO SONDA NASOGÁSTRICA E CATETER DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MACAPÁ-AP 
2021 

Aprovo o presente Projeto Básico, nos 

termos da Lei 8.666/1993 

Art. 24, inciso IV 

 

 

_______________________________________ 

Juan Mendes da Silva 
Secretária de Estado da Saúde 

Decreto 1.722/2020 
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1. OBJETO 

 Aquisição de SONDA NASOGÁSTRICA Nº 04, 06 e 08 E CATETER DE ASPIRAÇÃO 

TRAQUEAL Nº 04 e 06, visa manter a operacionalização básica das Unidades Hospitalares e 

Unidades Mistas vinculadas à Secretaria de Estado de Saúde do Estado d o Amapá– SESA/AP, 

em especial do Hospital da Mulher Mãe Luzia uma vez que tal unidade faz uso de forma copiosa 

destes itens. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 Aquisição de SONDA NASOGÁSTRICA Nº 04, 06 e 08 E CATETER DE 

ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 04 e 06, visa manter a operacionalização das Unidades 

Hospitalares e Unidades Mistas vinculadas à Secretaria de Estado de Saúde do Estado do 

Amapá – SESA/AP, preservando-se, assim, os serviços prestados aos usuários do SUS, bem 

como a vida e saúde de cada paciente sob a sua responsabilidade em consonância com a Lei 

Orgânica da Saúde nº 8.080 de 1.990 que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços que 

constitui o SUS.  

2.2 Os itens são primordiais à preservação da vida. As sondas nasogástricas são 

muito utilizadas para viabilizar a nutrição de pacientes que possam apresentar dificuldade 

e/ou impossibilidade de se alimentar por via oral, além de poder ser aplicada com 

objetivos diagnósticos e terapêuticos que irão proporcionar a manutenção da vida dos 

usuários. Os cateteres de aspiração traqueal são indicados à aspiração de pacientes 

impossibilitados de eliminar as secreções, em especial àqueles intubados e 

traqueostomizados, mantendo- se, desta forma, a permeabilidade das vias aéreas, além de 

proporcionar alívio e bem estar dos mesmos que se encontram sob a responsabilidade do 

Estado.  

2.3 Visa atender, também, à solicitação nº 300101.0077.0060.0076/2021 do 

Hospital da Mulher Mãe Luzia- HMML- SESA, que faz uso de forma copiosa dos objetos 

em decorrência do elevado quantitativo de Recém Nascidos (RN’s) internados. Pois a falta 

dos itens prejudica o atendimento mínimo a estes pacientes podendo acarretar danos á 

preservação da vida. 

2.4 Insta informar que a aquisição em caráter emergencial faz-se necessária, até 

que a conclusão da IRP nº 049/2020, que engloba a aquisição de Cateter de Aspiração 
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traqueal n°04 e Sonda Nasogástrica nº 04, 06 e 08 seja finalizado. O quantitativo 

apresentado visa suprir a demanda dos materiais durante o período de 120 dias, tempo 

para que os processos regulares que estão em andamento (fase de elaboração) concluam-

se. 

 

3. GERENCIADOR DO CONTRATO 

A Coordenadoria de Assistência Farmacêutica-COASF, vinculada à Secretaria de Estado da 

Saúde do Amapá-SESA, exercerá o papel de gerenciador do presente instrumento, em virtude 

do setor ser o responsável pelas aquisições que suprem a Central de Abastecimento 

Farmacêutico-CAF do Estado. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E QUANTIDADES 

4.1 Caso haja, eventual divergência entre as especificações aqui descritas e as 

constantes no catálogo do COMPRASNET, deverá prevalecer o descritivo constante no 

Projeto Básico.   

4.2 Tabela com descrição e quantitativo 

I 
T 
E 
M 

CATMAT DESCRIÇÃO UNIDADE REFERÊNCIA CMM 
TOTAL 

120 DIAS 
+20% 

1 283987 

Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: 
descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios 
distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, 
espessura: nº 4 

UNIDADE 

CATETER 
ASPIRAÇÃO 

Nº 4 

4.405 

 
21.144 

2 279760 

Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: 
descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios 
distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, 
espessura: nº 6 

UNIDADE 

CATETER 
ASPIRAÇÃO 

Nº 6 

4.845 

 
23.256 

3 438401 

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, 
material: pvc, calibre: nº 4, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 
cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal 
fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, 
embalagem: embalagem individual 

UNIDADE 

SONDA 
NASO 

GÁSTRICA 
Nº 4 

4.240 

 
20.352 

4 438981 

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, 
material: silicone, calibre: nº 6, tamanho: longa, comprimento: cerca 
100 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal 
fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, 
embalagem: embalagem individual 

UNIDADE 

SONDA 
NASO 

GÁSTRICA 
Nº 6 

4.640 

 
22.272 

5 438982 

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, 
material: silicone, calibre: nº 8, tamanho: longa, comprimento: cerca 
100 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal 
fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, 
embalagem: embalagem individual 

UNIDADE 

SONDA 
NASO 

GÁSTRICA 
Nº 8 

5.140 

 
24.672 

 

5. METODOLOGIA PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO 
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A aquisição do objeto deste instrumento é para um período de cento e vinte dias (120) e 

dar-se-á através de DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade com a Lei n° 8.666/93 e art. 

nº 24 Inciso IV (Lei de Licitações e Contratos) e suas alterações e adotar-se-á como critério 

de adjudicação o MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

6. DA NÃO APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 108/18 (ESTATUTO 

ESTADUAL DA MICROEMPRESA E EMPRESA, DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE E DO 

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO ESTADO DO AMAPÁ)  

6.1 O tratamento diferenciado para microempresas, empresas de pequeno porte e 

micro empreendedor individual não será aplicado aos lotes deste certame, uma vez que os 

itens apresentam características semelhantes e necessitam ser fornecido de forma ágil, 

ademais o histórico das licitações exclusivas (ou com cotas reservadas) realizadas pela 

SESA/AP resultaram em licitações desertas ou fracassadas para os certames da aquisição de 

itens para uso em saúde, o que leva a SESA/AP ao agrupamento de determinados 

itens/materiais, principalmente aqueles que apresentam valores menores, tornando-os mais 

atrativos aos pretensos licitantes, possibilitando até mesmo negociações e resultados 

satisfatórios, assim norteando o não atendimento a essa condição, justificando, assim, a 

realização de certames com ampla participação. 

6.2 Além disso, a criação de cotas reservadas tornaria mais oneroso o trabalho da 

Administração Pública, sob o aspecto da utilização de recursos humanos e da dificuldade de 

controle, de modo que poderia colocar em risco a economia de escala e a celeridade 

processual, comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, 

bem como representaria prejuízo ao conjunto do objeto em virtude da variedade de 

fornecedores. Somado a isto já se obteve em processos da SESA/AP itens com diferença 

percentual de cerca de 40% a mais em um mesmo item adjudicado por empresas diferentes, 

em virtude da cota reservada. 

6.3 Além do que, vem se observando frequentemente que micro e pequenas 

empresas não conseguem realizar o fornecimento de medicamentos e material médico 

hospitalar no quantitativo e tempo necessário para atender adequadamente a demanda de 

aquisição da SESA/AP, o que vêm contribuindo no histórico de desabastecimento desta, 

portanto faz-se necessário a não participação de ME e EPP nas aquisições de materiais para 

uso em saúde desta Secretaria. 
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6.4 Tal exceção quanto a não aplicação do tratamento diferenciado de ME e EPP 

nos processos de Aquisição de materiais para uso em saúde desta secretaria encontra 

guarida no inciso II, art. 22 da Lei Complementar Estadual nº 108/2018 e inciso III do art. 49 

da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

7. DA VALIDADE DO CONTRATO 

 

O prazo de validade do contrato será de 120 (cento e vinte) dias corridos a contar da 

data de sua assinatura; 

 

8. DA AMOSTRA 

8.1 Caso a equipe técnica julgue necessário, será solicitada amostra física à 

empresa arrematante visando balizar a análise e o parecer definitivo; 

8.2 Os licitantes, quando solicitados, deverão apresentar amostras, no prazo de 

quarenta e oito (48) horas, na Secretaria de Estado de Saúde, Coordenadoria de 

Assistência Farmacêutica (COASF), localizada na Av. Fab, n. º 910, Santa Rita, CEP: 68.901-

259, Macapá-AP, no horário das 08h às 12h. O prazo poderá ser prorrogado desde que seja 

feita solicitação devidamente justificada pelo licitante e aceita pela Administração. 

8.3 O prazo acima se faz necessário em virtude da necessidade de suprir a rede o 

mais rápido dentro dos trâmites processuais; 

8.4 A amostra deverá ser entregue em sua embalagem original de fabricação e 

apresentação, devidamente identificada com o nome do licitante, dispor na embalagem de 

informações quanto às suas características, tais como data de fabricação, prazo de validade, 

quantidade do produto, marca; 

8.5 As amostras serão analisadas pela equipe técnica da COASF/SESA, estes 

procederão à análise das mesmas, a fim de verificar a compatibilidade dos produtos 

ofertados com as especificações deste Projeto Básico; 

8.6 O licitante que não apresentar a referida amostra no prazo estabelecido ou 

sendo a mesma incompatível terá a oferta do lote desconsiderada para efeito de julgamento; 

8.7 A amostra apresentada pelo licitante vencedor do item poderá ficar 

provisoriamente retida para exame de conformidade com o material entregue quando do 

fornecimento; 

8.8 As amostras retidas estarão à disposição do proponente, que deverá recebê-la 
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na COASF, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis. Decorrido esse prazo a SESA estará 

tacitamente autorizada a promover o destino que lhe aprouver. 

8.9 A apresentação das amostras poderá ser dispensada, a critério da equipe 

técnica nos seguintes casos: 

a. Os produtos ofertados pelos licitantes já tiverem sido analisados e 

aprovados pela equipe técnica; 

b. As informações relativas às marcas, referências, materiais 

promocionais, catálogos etc., permitam à comissão responsável pela 

avaliação das amostras verificar a compatibilidade dos produtos 

ofertados com as especificações contidas neste instrumento. 

8.10 Será rejeitada a amostra que: 

a. Não apresentar as características físico-químicas do produto, conforme 

descrito neste Projeto Básico; 

b. For de qualidade inferior em relação às especificações constantes da 

proposta; 

c. Não corresponder à composição, medidas, forma de embalagem 

produto; 

d. Não apresentar regularidade sanitária, conforme legislação vigente; 

e. Não for entregue em sua embalagem original de fabricação e 

apresentação. 

 

9. DA HABILITAÇÃO DOS FORNECEDORES 

9.1 Durante o fornecimento do objeto deste Projeto Básico será exigido que a 

empresa fornecedora mantenha-se em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem 

como com todas as condições de habilitação para a contratação com a Administração 

Pública, referentes às regularidades perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao 

INSS, ao FGTS e ao Ministério do Trabalho (CNDT), incluindo o cumprimento ao disposto no 

inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal; 

9.2 Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional 

competente, em plena validade, se for o caso; 

9.3 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) emitida pela ANVISA e 

Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual ou Municipal, 

do fornecedor, em vigência nos termos e condições previstas nos artigos 1º, 2º e 51º da Lei 

nº 6.360/1976 e RDC nº 16 de 01 de abril de 2014. 
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10. DA PROPOSTA 

 

10.1 A proposta das empresas deverá conter a descrição do produto, a marca, o 

fabricante, tipo de embalagem, número do registro do Ministério da Saúde e quando 

necessário certificado do INMETRO em caso de certificação compulsória (podendo ser a 

impressão atualizada do site). 

10.2 A proposta deverá fazer referência ao número do item correspondente no 

Projeto Básico; 

10.3 O licitante deverá enviar bula, manual, folder ou prospecto dos objetos 

arrematados devidamente identificados anexos à proposta, que deverá ser enviada no e-mail 

ncp.sesa@gmail.com para avaliação de conformidade técnica; 

10.4 Deverá ser entregue junto com a proposta a comprovação do registro do item 

no Ministério da Saúde, podendo ser o certificado do Registro do Ministério da Saúde ou a 

impressão atualizada constando data e hora da impressão do site da ANVISA, contendo os 

detalhes do produto. Em caso de registro vencido, o fornecedor deverá apresentar as 

Certidões de Registro vencidas acompanhadas dos respectivos pedidos de revalidação, para 

averiguação do prazo previsto no art. 8º do Decreto Federal nº 8.077/13. O número de 

registro do produto deve fazer referência ao número do item correspondente neste 

instrumento; 

10.5 Tratando-se de produtos dispensados de registro, que figurem em relações 

elaboradas pela ANVISA, conforme previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 8.077/13, 

deverão ser apresentados o cadastramento ou a comprovação de dispensa. O certificado de 

dispensa de registro do produto deve fazer referência ao número do item correspondente no 

projeto básico. 

 

11. PRAZO DE ENREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

11.1 O prazo para entrega é de até dez (10) dias, contados do recebimento da Nota 

de Empenho, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Projeto Básico; 

11.2 Havendo necessidade de dilatação do prazo, deverá ser informado 

previamente a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica para autorizo ou não;  

11.3  O objeto será recebido de acordo com as quantidades, características, 
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especificações e condições estabelecidas neste instrumento; 

11.4 No momento da descarga do material, o mesmo deverá ser separado, 

organizado e conferido pela contratada junto com o farmacêutico da Central de 

Abastecimento Farmacêutico – CAF/COASF/SESA, havendo se necessário à abertura das 

caixas, para melhor conferência. NÃO SERÁ ACEITO ENTREGA PELO CORREIO;  

11.5 No caso de constatação de não conformidade, a data efetiva da entrega será a 

da regularização total da (s) pendência (s); 

11.6 As especificações técnicas definidas neste Projeto Básico constarão na nota de 

empenho; 

11.7 Na documentação fiscal (NF) deverá conter o número do lote especificado por 

quantidade de cada produto entregue, especificando marca/fabricante, prazo de validade, 

preço unitário e preço total; 

11.8 A (s) Nota (s) de Empenho deverá (ão) vir em anexo à (s) Nota (s) /fiscal (is) 

no ato da entrega do(s) produto(s) no Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), sob 

pena de devolução do mesmo pelo Contratante; 

11.9 Os produtos devem ser entregues com prazo de validade não inferior 75% de 

sua validade quando contados da data de fabricação, para itens com validade definida; 

11.10 As embalagens primárias individuais dos produtos devem apresentar o 

número do lote, data de fabricação, prazo de validade, nome do responsável técnico, número 

do acondicionamento, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, 

sem umidade, sem inadequação de conteúdo, identificados, nas condições de temperatura 

exigida em rótulo, e com o número de registro da ANVISA/ Registro do Ministério da Saúde; 

11.11 As embalagens externas devem apresentar as condições corretas de 

armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento, etc.); 

11.12 Produtos que possuem certificação compulsória do INMETRO ou que tiver este 

deverão ser entregues juntamente com a cópia da comprovação de certificação e o produto 

deverá apresentar o selo do INMETRO;  

11.13 Tratando-se de produtos dispensados de registro, que figurem em relações 

elaboradas pela ANVISA, conforme previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 8.077/13, 

deverão apresentar a cópia do Certificado de Dispensa de Registro do produto emitido pela 

Agência Nacional da Vigilância Sanitária e apresentar em sua embalagem os dizeres 

"DECLARADO ISENTO DE REGISTRO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE"; 
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11.14 A contratada deverá observar que a transportadora dos itens deve ser 

autorizada para tal finalidade e que a mesma cumpra as normas técnicas relacionadas ao 

transporte dos produtos, impedindo o transporte concomitantemente com produtos 

químicos, saneantes, inseticidas, óleos, tintas, alimentos in natura, etc.;  

11.15 Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n. º 8.666/93, o objeto deste 

Projeto Básico será recebido, mediante recibo, da seguinte forma: 

a. Provisoriamente: para efeito de posterior verificação da 

conformidade do material com suas especificações e quantidades; 

b. Definitivamente: após a verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação. Se durante o uso do material a 

equipe técnica relatar má qualidade do produto e a equipe de avaliação 

técnica confirmar o fato, o material poderá ser devolvido. 

11.16 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de até cinco (05) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às 

suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

11.17 Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no Termo de 

Certificação de Nota Fiscal emitido pelo Gerente da Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF);  

11.18 Recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 

civil e nem ético-profissional da contratada pelos prejuízos resultantes da inobservância das 

obrigações assumidas 

 

12. LOCAL PARA ENTREGA E RECEBIMENTO 

 

12.1 A Empresa deverá fazer a entrega do objeto, em perfeitas condições de uso, na 

Central de Abastecimento Farmacêutico em dias de expediente normal, de segunda a sexta-

feira, no horário das 08:00 às 18:00h, conforme agendamento prévio pelo e-mail, correndo 

por conta do fornecedor todas as despesas necessárias como frete, seguros, etc., inclusive 

carga e descarga; 

Unidade Endereço Horário E-mail para agendamento 
Central de 
Abastecimento 
Farmacêutico – 

Rodovia BR 156, 
km 0, número 
353, São Lázaro, 

segunda a sexta-
feira, no horário 
das 08h00 às 

cafamapa@saude.ap.gov.br 
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CAF CEP: 68908-440, 18:00h 

 

13. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

13.1 Para fins de fiscalização contratual são adotados os seguintes conceitos: 

a. CAF - Central de Abastecimento Farmacêutico: unidade de assistência 

farmacêutica que serve para o armazenamento de medicamentos e correlatos, 

onde são realizadas atividades quanto à sua correta recepção, estocagem e 

distribuição. 

b. GESTÃO CONTRATUAL: é a Gerência das atividades relacionadas à 

regularidade do contrato exercida pela Gerência de Fiscalização de Contratos e 

Convênios (GEFIC) para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que 

envolvam envio para pagamento, eventual aplicação de sanções, apuração de 

irregularidades e orientações fiscais; 

c. FISCALIZAÇÃO TÉCNICA: exercida por servidor com capacidade técnico para 

avaliar a execução do objeto nos moldes contratados, aferindo a quantidade e 

qualidade, assegurando que, no ato da entrega, o objeto do contrato seja 

devidamente atendido conforme requisitos técnicos, sanitários, 

independentemente do seu volume, no que diz respeito à identidade, 

integralidade e segurança; 

d. FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: executada por servidor apto a avaliar os 

documentos encaminhados no momento da entrega dos insumos, analisar as 

notas fiscais emitidas, comparando-as com os instrumentos contratuais e 

avençados, certificando que os documentos estão regulares;   

e. FISCALIZAÇÃO GERAL:  ato exercido pelo fiscal geral, para acompanhar e 

coordenar as atividades dos fiscais e receber definitivamente o objeto (ato que 

concretiza o ateste), após análise do relatório apresentado pela fiscalização 

administrativa e técnica, instrui o processo para pagamento com os respectivos 

documentos (certidões trabalhistas, previdenciárias, fiscais, relatório de 

fiscalização e Termo de certificação de Nota Fiscal; 

f.  FISCAL TÉCNICO: servidor FARMACÊUTICO da Central de Abastecimento 

Farmacêutico e/ou COASF para acompanhar, fiscalizar e conferir a conformidade 

e a qualidade dos serviços prestados, realizando o recebimento provisório; 
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g. FISCAL ADMINISTRATIVO: servidor no cargo comissionado na função de 

Gerente da CAF designado para revisar a documentação de entrada verificando 

sua conformidade com a quantidade e especificações descritas nos documentos 

que respaldam a compra com a emissão do Relatório de Fiscalização e Termo de 

Certificação de Nota Fiscal; 

h. FISCAL GERAL: servidor no cargo comissionado na função de Coordenador da 

Assistência Farmacêutica designado para instruir o processo para pagamento; 

i. RECEBIMENTO PROVISÓRIO: ato do fiscal técnico ou administrativo do 

contrato que apura a conformidade da execução dos serviços de acordo com o 

objeto contratado, respectivamente, nos aspectos técnicos (qualidade) ou 

administrativos (obrigações legais). 

j. RECEBIMENTO DEFINITIVO: ato do fiscal geral do contrato que concretiza o 

ateste da execução dos serviços após análise dos relatórios e de toda a 

documentação apresentada pela fiscalização técnica e administrativa. 

13.2 Todas as ocorrências serão registradas, gerando relatório que será enviado a 

Gerência de Fiscalização e conforme avaliação deste, poderá gerar em penalizações de 

acordo com as legislações vigentes e desclassificação do fornecedor em processos futuros da 

SESA.   

13.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 

da administração deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção 

das medidas convenientes; 

13.4 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade 

da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993; 

13.5 Durante o período de fornecimento do objeto, a Empresa poderá manter 

preposto, aceito pela Administração contratante, para representá-la sempre que for 

necessário. 

 

14. TERMO DE CONTRATO 

 

14.1 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por contrato 
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ou instrumento hábil, emitido após autorização de compra. 

14.2 O contrato decorrente deste instrumento deverá ser assinado no prazo de 

validade deste e poderá ser alterado, observado o disposto no art. 65 da lei nº 8.666/1993. 

14.3 Aplicar-se-á ao futuro contrato os mandamentos da lei nº 8.666/93, a 

legislação de proteção e defesa do consumidor, os preceitos de direito público e, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do direito 

privado. 

14.4 Os termos do futuro contrato vincular-se-ão estritamente as regras deste 

Projeto Básico, do Edital e seus anexos, e, ao conteúdo da proposta do licitante vencedor. 

14.5 O fornecedor beneficiário do Contrato, ao ser regularmente convocado para 

assinar o instrumento contratual, deverá comparecer à Secretária Estadual de Saúde do 

Amapá SESA/AP no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação de 

penalidades e cancelamento dos preços registrados. 

14.6 O Termo de Contrato será anexo a Nota de Empenho.  

 

15. RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO 

 

15.1 A Administração convocará oficialmente a empresa, durante a validade da sua 

proposta para, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas úteis, aceitar e retirar a nota 

de empenho, sob pena de decair o direito à contratação;  

15.2 A recusa injustificada do adjudicatário em receber a Nota de Empenho 

implicará no descumprimento total do compromisso assumido, sujeitando-o às penalidades 

legalmente estabelecidas. 

15.3 O fornecedor será informado da ordem de fornecimento, nota de empenho 

através do e-mail coasfses@saude.ap.gov.br no e-mail informado no momento da assinatura 

do Contrato, sendo de responsabilidade da contratada acompanhar o recebimento da nota 

de empenho ou ordem de fornecimento no e-mail informado. 

 

16. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

16.1 O pagamento será efetuado conseguinte a entrega do material por meio do 

Fundo Estadual de Saúde-FES, depois de entregue e aceito definitivamente a totalidade do 

objeto, mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros 

pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP); 

16.2 É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da 

mailto:coasfses@saude.ap.gov.br
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empresa a (s) Nota (s) Fiscal (is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) regularmente 

fornecido(s) acompanhado(s) dos documentos de regularidade perante a Fazenda Federal, 

Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT), junto à administração 

contratante, para sua devida certificação, conforme disposto no Artigo 29 da Lei 8.666/93 e 

no Art. 7º do Decreto Estadual nº 1278, de 17 de fevereiro de 2011; 

16.3 O pagamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, 

na entidade bancária indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o 

nome do banco, assim como os números da respectiva agência e da conta corrente em que 

deverá ser efetivado o crédito; 

16.4 Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados na Nota de 

Empenho, sem o que, não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, 

será estabelecido um prazo de 01(um) a 03(três) dias úteis para a contratada fazer a 

substituição; 

16.5 A Administração reserva-se ao direito de descontar da (s) Nota (s) Fiscal (is) 

/Fatura (s) a serem pagas, qualquer débito existente da empresa em consequência de 

penalidade aplicada durante o fornecimento do objeto; 

16.6 Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento ou correção monetária 

do valor inicial. 

 

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

17.1 Proceder à entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes neste Projeto Básico; 

17.2 Responsabilizar-se pelo perfeito estado do objeto até a entrega definitiva; 

17.3 Cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao transporte dos 

produtos, responsabilizando-se pela qualidade das embalagens que acondicionam o 

produto; 

17.4 Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência 

do objeto fornecido, informações sobre o produto, laudos técnicos de análise de produtos, e 

outras a qualquer tempo e/ou fases do procedimento licitatório; 

17.5 Repor ou substituir, às suas expensas, os produtos com avarias, ou que não 
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correspondam com o solicitado neste Projeto Básico, imediatamente, contados da 

notificação que lhe for entregue; 

17.6 Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e 

municipais, que incidam ou venham a incidir sobre a aquisição do objeto e apresentar os 

respectivos comprovantes, quando solicitados pela Administração; 

17.7 Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais inclusive 

carga e descarga, até o local indicado neste instrumento; 

17.8 Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os 

materiais que não estejam de acordo com as condições estabelecidas no presente 

instrumento, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das 

responsabilidades pactuadas; 

17.9 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 

Administração contratante; 

17.10 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à 

Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos 

seus prepostos, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a 

entrega do objeto, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que 

estiver sujeita; 

17.11 Comunicar à Administração qualquer anormalidade de caráter urgente 

referente ao fornecimento do objeto e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

17.12 Manter, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com todas as 

obrigações assumidas, e as condições de habilitação e qualificação exigidas para a 

contratação; 

17.13 Não transferir as obrigações assumidas, nem subcontratar terceiros, por 

qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações quaisquer das prestações a que 

está obrigada, exceto quando devidamente autorizada pela Administração contratante; 

17.14 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da 

espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento dos materiais ou em 

conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da Administração contratante; 

17.15 Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou 

penal, relacionadas ao fornecimento do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, 
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conexão ou continência; 

17.16 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 

resultantes da adjudicação do Processo Licitatório; 

17.17 A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na 

condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração 

contratante, nem poderá onerar os materiais objeto deste instrumento, razão pela qual a 

Empresa renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante; 

17.18 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei 

n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público. 

 

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

18.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Projeto Básico; 

18.2 Verificar minuciosamente a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 

com as especificações constantes neste instrumento e na proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivo; 

18.3 Proceder ao pagamento do objeto regularmente fornecido, no prazo e 

condições previstas neste Projeto Básico; 

18.4 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 

atendidas as obrigações exigidas; 

18.5 Proporcionar as facilidades necessárias para que a CONTRATADA possa 

fornecer o objeto deste Projeto dentro das normas estabelecidas; 

18.6 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 

solicitados pelo representante da empresa; 

18.7 Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que sejam adotadas as medidas 

corretivas necessárias; 

18.8 Fiscalizar como lhe aprouver o fornecimento e a entrega dos materiais no ato 

do recebimento. 

 

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

19.1 Estarão sujeitas às penalidades administrativas previstas na Lei n. º 
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13.979/2020 e subsidiariamente, na Lei n. º 8666/93, a licitante e/ou contratada que: 

a. Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não aceitar ou 

retirar a nota de empenho; 

b. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame; 

c. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas 

em decorrência da contratação; 

d. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e. Não mantiver a proposta; 

f. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g. Comportar-se de modo inidôneo; 

h. Fizer declaração falsa; 

i. Cometer fraude fiscal. 

19.2 A licitante e/ou contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas 

no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo das demais cominações legais, às seguintes 

sanções: 

a. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de 

atraso injustificado na entrega dos materiais, até o máximo de 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos. Uma vez comunicados 

oficialmente, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a 

configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, 

sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

b. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 

nota de empenho, no caso de recusa injustificada em assinar o 

contrato ou deixar de entregar a documentação exigida no ato de sua 

assinatura; 

c. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 

Contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

d. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 

entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração 

Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
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e. Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o 

consequente descredenciamento do Cadastro Central de Fornecedores 

do Estado do Amapá, pelo prazo de até cinco anos; 

f. 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos 

prejuízos causados; 

19.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 

1993, as empresas e os profissionais que: 

a. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação; 

c. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

19.4 As sanções previstas nas alíneas a, e, f e g do subitem 19.2 poderão ser 

aplicadas à empresa juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados; 

19.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto 

na Lei n. º 12.846/13 (Lei Anticorrupção), no que couber, e, ainda, o procedimento previsto 

na Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 9.784/99; 

19.6 A aplicação das penalidades é de competência dos respectivos órgãos 

contratantes, devendo tais ocorrências serem informadas aos setores/órgão competentes; 

19.7 Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a 

autoridade competente, deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter 

educativo da pena, o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário 

decorrente das irregularidades constatadas; 

19.8 As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da 

Administração, a rescisão unilateral do contrato. 
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20. ESTIMATIVA DE CUSTOS E CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

20.1 A estimativa de custo com a aquisição do presente objeto é de 

aproximadamente R$ XXXX (XXXX), conforme se extrai da pesquisa de mercado 

nº XXXX, elaborada pelo Núcleo de Cotação da Coordenadoria de Gestão de 

Compras- COGEC/SESA, que indicou a média dos preços praticados entre os 

fornecedores do ramo e a Administração Pública. 

20.2 A classificação orçamentária é: AÇÃO XXXX; NATUREZA: XXXX e FONTE: 

XXXX.  

 

Macapá – AP 20 de Maio de 2021. 

 

 

 

Elaborador:  ________________________________________________________________ 

Míriam dos Santos Magalhães 
Enfermeira-COREN: 127079 

Matrícula 087234201 
 
 
 
 

Revisor:  ________________________________________________________________ 

Leticia de Oliveira Machado 
Coordenadora da Assistência Farmacêutica 

Decreto 0473/2021 
 
 
 

 
 

Aprovo:  ________________________________ 

Juan Mendes da Silva 

Secretário de Estado da Saúde 

Decreto 1.722/2020 



 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 

 
                                                                    ANEXO II- CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ______ /2021 – SESA/AP 

PROCESSO Nº _______/2021-SESA/AP 

       

    

 

 

 

 

 

 
 
Pelo presente instrumento, de um lado, o ESTADO DO AMAPÁ, pessoa jurídica de direito público interno, 

por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (SESA), inscrita no CNPJ (MF) nº 

23.086.176/0001-03, situada na Av. FAB, 69, Centro, CEP 68900-073 – Macapá/AP), neste ato 

representada pelo Secretário de Estado da Saúde, Sr. JUAN MENDES DA SILVA, casado, Carteira de 

Identidade nº 4077599-PC/AP, CPF(MF) nº 997.241.622-49, nomeado pelo Decreto nº 1722/2020, de 13 de 

maio de 2020, publicado no DOE/AP nº 6900, de 15 de abril de 2019, residente e domiciliado na Rua 

Racionalismo 1073, Bairro Racionalismo nº 1073, Renascer, CEP: 68.907-190  – Macapá/AP, doravante 

denominado CONTRATANTE e de outro lado, a empresa 

___________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) nº_____________/_____-

___, com sede na Rua_______________,_____, _____________, CEP ___________-______ – 

_____________/____, neste ato representada por _________________________ 

_______________________________, portador da  Carteira  de Identidade nº  __________- _____/____ e 

CPF (MF) nº_______________-____, doravante denominada CONTRATADA, resolvem de comum 

acordo e na melhor forma de direito celebrar o presente CONTRATO, mediante as cláusulas e condições a 

seguir: 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

Este contrato possui como base a Lei n° 8.666/93 e art. nº 24 inciso IV (Lei de Licitações e Contratos) e suas 

alterações e em coerência com a Portaria nº 402/2017–PGE, devendo ser utilizado o sistema de COTAÇÃO 

ELETRÔNICA. Em virtude de tratar-se de objeto que pela importância dos itens a serem adquiridos são 

fundamentais para execução dos serviços de saúde para manutenção da vida, faz-se necessário a aquisição 

em caráter emergencial, com fornecimento de acordo com as quantidades previstas, durante a vigência do 

contrato, de acordo com a disponibilidade orçamentária e a necessidade da Administração. 

A aquisição se dá com base na Lei 8.666/1999, Art. 24, inciso IV, onde se define que: 

‘nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 

ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - GEA, POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE – SESA, COMO CONTRATANTE E A 
EMPRESA ________________________________, 
COMO CONTRATADA; PARA OS FINS ABAIXO 

DECLARADOS. 
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obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 

particulares, e somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 

parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no 

prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 

ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 

calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos’. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

Aquisição de NASOGÁSTRICA Nº 04, 06 E 08 E CATETER DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 E 

06, visa manter a operacionalização básica das Unidades Hospitalares e Unidades Mistas 

vinculadas à Secretaria de Estado de Saúde do Estado d o Amapá– SESA/AP, em especial do 

Hospital da Mulher Mãe Luzia uma vez que tal unidade faz uso de forma copiosa destes itens. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PREÇO 

3.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste instrumento ocorrerão na 

AÇÃO: 2624-Assistência Farmacêutica; PLANO ORÇAMENTÁRIO: XXXX, NATUREZA DA 

DESPESA: XXXX  FONTE: XXXX; 

3.2 O valor do presente contrato é de XXXX (XXXX). 

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais incidentes as taxas de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto da contratação. 

 CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

4.1 O pagamento será por meio do Fundo Estadual de Saúde-FES, em até 30 (trinta) dias, após entrega e o 

aceite definitivo da totalidade do objeto, mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos 

recursos financeiros pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP); 

4.2 É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa a (s) Nota (s) 

Fiscal (is) /Fatura (s) referente (s) ao(s) objeto(s) regularmente fornecido(s) acompanhado(s) dos 

documentos de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério 

do Trabalho (CNDT), junto à administração contratante, para sua devida certificação, conforme disposto 

no Artigo 29 da Lei 8.666/93 e no Art. 7º do Decreto Estadual nº 1278, de 17 de fevereiro de 2011; 

4.3 O pagamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, na entidade bancária 

indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, assim como os 

números da respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

4.4 Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados na Nota de Empenho, sem o que, não 

será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, será estabelecido um prazo de 01(um) a 

03(três) dias úteis para a contratada fazer a substituição; 

4.5 A Administração reserva-se ao direito de descontar da (s) Nota (s) fiscal (is) /Fatura (s) a serem 

pagas, qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada durante o 
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fornecimento do objeto; 

4.6 Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere direito ao 

pleito de reajustamento ou correção monetária do valor inicial. 

    CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO MATERIAL, LOCAL E PRAZO. 

5.1 O objeto deste instrumento deverá ser entregue em até 10(dez) dias úteis, contados da assinatura 

do contrato, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Projeto Básico; 

5.2 A empresa deverá fazer a entrega do objeto, em perfeitas condições de uso, na Central de 

Abastecimento Farmacêutico-CAF, Endereço: Rodovia BR 156, km 0, número 353, São Lázaro, CEP: 

68908-440, acompanhados das respectivas Notas Fiscais, em dias de expediente normal, de segunda a 

sexta-feira, no horário das 08h00 às 12h00min, 14:00 às 18:00, conforme agendamento prévio no e-mail 

caf@saude.ap.gov.br. 

5.3 O objeto será recebido de acordo com as quantidades, características, especificações e condições 

estabelecidas neste instrumento; 

5.4 As especificações técnicas definidas neste Projeto Básico constarão na nota de empenho; 

5.5 O recebimento provisório consistirá na comparação entre as características, especificações técnicas do 

objeto e quantidades de acordo com a Nota Fiscal/Fatura sendo comparado com a nota de empenho. 

5.6 O recebimento definitivo consistirá na comparação entre as características e especificações técnica do 

material e o folder / prospecto apresentado pelo fornecedor no momento da proposta, a ser avaliada pela 

equipe da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), assim procedendo com a verificação da 

qualidade do objeto e consequente aceitação; 

5.7 Apresentar documentação fiscal em três vias, com os números dos lotes especificados por quantidade de 

cada produto entregue, especificando marca, fabricante, modelo, procedência, prazo de 

garantia/validade, preço unitário e preço total; 

5.8 A(s) Nota(s) de Empenho deverá (ão) vir em anexo à(s) Nota(s) /fiscal(is) no ato da entrega do(s) 

produto(s) no almoxarifado, sob pena de devolução do mesmo pelo Contratante;  

5.9 A entrega deverá obedecer à ordem de fornecimento que será anexo o termo de 

contrato e nota de empenho. 

5.10 Os produtos devem ser entregues com prazo de validade não inferior 75% de sua validade quando 

contados da data de fabricação; 

5.11  Os produtos deverão ser entregues em embalagem individual, original, em perfeito estado, sem sinais de 

violação, sem aderência ao produto, sem umidade, sem inadequação de conteúdo, identificados, nas 

condições de temperatura exigidas em rótulo, e com o número de registro da ANVISA/ Registro do 

Ministério da Saúde; 

5.12 Todos os itens nacionais ou importados devem ter constado, nos rótulos, bulas ou manual de instruções, 

todas as informações em língua portuguesa; 

5.13 As embalagens externas devem apresentar as condições corretas de armazenamento do produto 

(temperatura, umidade, empilhamento, etc.); 

5.14 As embalagens primárias individuais dos produtos devem apresentar o número do lote, data de 

fabricação, prazo de validade, nome do responsável técnico, número do acondicionamento, dentre 

mailto:caf@saude.ap.gov.br
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outros; 

5.15 Produtos que possuem certificação compulsória do INMETRO ou que tiver este deverão ser entregues 

juntamente com a cópia da comprovação de certificação e o produto deverá apresentar o selo do 

INMETRO; 

5.16 O transporte não pode ser realizado concomitantemente com produtos químicos, saneantes, inseticidas, 

óleos, tintas, alimentos in natura, etc.; 

5.17 A contratada deverá observar que a transportadora dos itens deve ser autorizada para tal finalidade e 

que a mesma cumpra as normas técnicas relacionadas ao transporte dos produtos; 

5.18 Tratando-se de produtos dispensados de registro, que figurem em relações elaboradas pela ANVISA, 

conforme previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 8.077/13, deverão apresentar a cópia do Certificado de 

Dispensa de Registro do produto emitido pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária e apresentar em 

sua embalagem os dizeres "DECLARADO ISENTO DE REGISTRO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE"; 

5.19 Os materiais deverão ser transportados e entregues, devidamente acondicionados na temperatura 

exigida por seu fabricante, sob pena de devolução dos mesmos pelo Contratante; 

5.20 No momento da descarga do material, o mesmo deverá ser separado, organizado e conferido pela 

contratada junto com a comissão de recebimento, havendo se necessário a abertura das caixas, 

para melhor conferência. Não será aceito entrega pelo correio. 

5.21 Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n. º 8.666/93, o objeto deste Projeto Básico será 

recebido, mediante recibo, da seguinte forma: 

5.21.1 Provisoriamente: para efeito de posterior verificação da conformidade do material com suas 

especificações e quantidades; 

5.21.2 Definitivamente: após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. 

Se durante o uso do material a equipe técnica relatar má qualidade do produto e a equipe de 

avaliação técnica confirmar o fato, o material poderá ser devolvido. 

5.22  Durante o prazo de garantia, a empresa obriga-se a substituir ou reparar, às suas expensas, qualquer 

objeto que apresente defeito que não seja decorrente do desgaste natural ou do mau uso realizando a 

substituição no prazo máximo de sete (sete) dias úteis; 

5.23  Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até cinco (cinco) 

dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

    CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1 Proceder à entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes 

neste Projeto Básico; 

6.2 Responsabilizar-se pelo perfeito estado do objeto até a entrega definitiva; 

6.3 Cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao transporte dos produtos, responsabilizando-

se pela qualidade das embalagens que acondicionam o produto; 

6.4 Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do objeto fornecido, 

informações sobre o produto, laudos técnicos de análise de produtos, e outras a qualquer tempo e/ou 

fases do procedimento licitatório; 

6.5 Repor ou substituir, às suas expensas, os produtos com avarias, ou que não correspondam com o 
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solicitado neste Projeto Básico, imediatamente, contados da notificação que lhe for entregue; 

6.6 Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que incidam ou venham 

a incidir sobre a aquisição do objeto e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pela 

Administração; 

6.7 Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais inclusive carga e descarga, até o 

local indicado no Anexo II do Projeto Básico; 

6.8 Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais que não estejam de 

acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento, ficando certo que, em nenhuma 

hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades pactuadas; 

6.9 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Administração 

contratante; 

6.10 Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do objeto fornecido; 

6.11 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou a terceiros em razão 

de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, quando esses tenham sido 

ocasionados por seus empregados durante a entrega do objeto, independentemente de outras 

cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

6.12 Comunicar à Administração qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao fornecimento do 

objeto e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

6.13 Manter, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com todas as obrigações assumidas, e as 

condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação; 

6.14 Não transferir as obrigações assumidas, nem subcontratar terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 

parcialmente, as obrigações qualquer das prestações a que está obrigada, exceto quando devidamente 

autorizada pela Administração contratante; 

6.15 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados quando do fornecimento dos materiais ou em conexão com ele, ainda que acontecido em 

dependência da Administração contratante; 

6.16 Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao 

fornecimento do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

6.17 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do 

Processo Licitatório; 

6.18 A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração contratante, nem poderá onerar os 

materiais objeto deste instrumento, razão pela qual a Empresa renuncia a qualquer vínculo de 

solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante; 

6.19 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam 

compatíveis com o regime de direito público. 

 

    CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Projeto Básico; 

7.2 Verificar minuciosamente a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações 
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constantes neste instrumento e na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

7.3 Proceder ao pagamento do objeto regularmente fornecido, no prazo e condições previstas neste Projeto 

Básico; 

7.4 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações 

exigidas; 

7.5 Proporcionar as facilidades necessárias para que a CONTRATADA possa fornecer o objeto deste 

contrato dentro das normas estabelecidas; 

7.6 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante da empresa; 

7.7 Designar servidor para recebimento e atesto do fornecimento; 

7.8 Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto fornecido, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

7.9 Fiscalizar como lhe aprouver o fornecimento e a entrega dos materiais; 

 

    CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA CONTRATUAL E VALIDADE DO OBJETO 

8.1 Pelo valor estimado dos itens da licitação fica dispensada a garantia contratual. 

8.2 Os materiais devem ter a validade mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do prazo da validade total, 

a contar da data de fabricação, conforme estabelecido no Projeto Básico. 

8.3 Caso o(s) produto(s) perca(m) características ou deteriorem-se, e, estando este(s) dentro do prazo de 

validade, assim como as condições normais de estocagem, uso e manuseio, deverão ser substituídos 

imediatamente, contados a partir da comunicação formal, ficando por conta e ônus da CONTRATADA todas 

as despesas decorrentes para a efetivação da substituição. 

 

    CLÁUSULA NONA – DOS ÔNUS FISCAIS  

9.1 Constituem, também, obrigação da CONTRATADA o pagamento de todos os tributos, inclusive 

contribuições previdenciárias que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre este CONTRATO 

ou seu objetivo, podendo a CONTRATANTE, a qualquer momento, exigir da CONTRATADA a provocação de 

sua regularidade. 

 

    CLÁUSULA DÉCIMA – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO E DIREITOS  

10.1 Este CONTRATO obrigará e disciplinará os CONTRATANTES e seus sucessores, não podendo 

nenhum deles ceder ou transferir o CONTRATO ou quaisquer direitos dele decorrente. 

10.2 E vedada a seção de qualquer crédito decorrente do presente CONTRATO e de todo e qualquer 

título de crédito, emitido em razão do mesmo, que conterá, necessariamente, a cláusula “não a Ordem”, 

retirando-lhe o caráter de circularidade, eximindo-se a CONTRATATE, de todo e qualquer pagamento ou 

obrigação a terceiros, por títulos colocados em cobrança, desconto, caução ou outra modalidade de 

circulação garantida, inclusive quanto ao direito emergente ao presente CONTRATO e, em hipótese alguma, 

a CONTRATANTE aceitará tais títulos, os quais serão devolvidos, imediatamente, a pessoa jurídica ou física 

que os houver apresentar. 
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    CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS NOTIFICAÇÕES 

11.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do Contrato só produzirá efeitos legais se processada 

por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo 

consideradas comunicações verbais. 

    CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES  

12.1  A CONTRATADA será obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do Contrato. 

    CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

13.1. Para fins de fiscalização contratual são adotados os seguintes conceitos: 

a. CAF - Central de Abastecimento Farmacêutico: unidade de assistência farmacêutica que serve para 

o armazenamento de medicamentos e correlatos, onde são realizadas atividades quanto à sua 

correta recepção, estocagem e distribuição. 

b. GESTÃO CONTRATUAL: é a Gerência das atividades relacionadas à regularidade do contrato 

exercida pela Gerência de Fiscalização de Contratos e Convênios (GEFIC) para formalização dos 

procedimentos quanto aos aspectos que envolvam envio para pagamento, eventual aplicação de 

sanções, apuração de irregularidades e orientações fiscais; 

c. FISCALIZAÇÃO TÉCNICA: exercida por servidor com capacidade técnico para avaliar a execução 

do objeto nos moldes contratados, aferindo a quantidade e qualidade, assegurando que, no ato da 

entrega, o objeto do contrato seja devidamente atendido conforme requisitos técnicos, sanitários, 

independentemente do seu volume, no que diz respeito à identidade, integralidade e segurança; 

d. FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: executada por servidor apto a avaliar os documentos 

encaminhados no momento da entrega dos insumos, analisar as notas fiscais emitidas, comparando-

as com os instrumentos contratuais e avençados, certificando que os documentos estão regulares;   

e. FISCALIZAÇÃO GERAL:  ato exercido pelo fiscal geral, para acompanhar e coordenar as atividades 

dos fiscais e receber definitivamente o objeto (ato que concretiza o ateste), após análise do relatório 

apresentado pela fiscalização administrativa e técnica, instrui o processo para pagamento com os 

respectivos documentos (certidões trabalhistas, previdenciárias, fiscais, relatório de fiscalização e 

Termo de certificação de Nota Fiscal; 

f. FISCAL TÉCNICO: servidor FARMACÊUTICO da Central de Abastecimento Farmacêutico e/ou 

COASF para acompanhar, fiscalizar e conferir a conformidade e a qualidade dos serviços prestados, 

realizando o recebimento provisório; 

g. FISCAL ADMINISTRATIVO: servidor no cargo comissionado na função de Gerente da CAF 

designado para revisar a documentação de entrada verificando sua conformidade com a quantidade 

e especificações descritas nos documentos que respaldam a compra com a emissão do Relatório de 

Fiscalização e Termo de Certificação de Nota Fiscal; 

h. FISCAL GERAL: servidor no cargo comissionado na função de Coordenador da Assistência 

Farmacêutica designado para instruir o processo para pagamento; 
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i. RECEBIMENTO PROVISÓRIO: ato do fiscal técnico ou administrativo do contrato que apura a 

conformidade da execução dos serviços de acordo com o objeto contratado, respectivamente, nos 

aspectos técnicos (qualidade) ou administrativos (obrigações legais). 

j. RECEBIMENTO DEFINITIVO: ato do fiscal geral do contrato que concretiza o ateste da execução 

dos serviços após análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização 

técnica e administrativa. 

13.2 Todas as ocorrências serão registradas, gerando relatório que será enviado a Gerência de 

Fiscalização e conforme avaliação deste, poderá gerar em penalizações de acordo com as legislações 

vigentes e desclassificação do fornecedor em processos futuros da SESA. 

13.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da administração 

deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

13.4 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou 

vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993; 

13.5. Durante o período de fornecimento do objeto, a Empresa poderá manter preposto, aceito pela 

Administração contratante, para representá-la sempre que for necessário. 

 

    CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO INADIMPLENTE E SANÇÕES  

14.1 Estarão sujeitas às penalidades administrativas previstas na Lei n. º 8666/93, a licitante e/ou contratada 

que: 

a. Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

não aceitar ou retirar a nota de empenho/Termo de Contrato; 

b. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

c. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

d. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e. Não mantiver a proposta; 

f. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g. Comportar-se de modo inidôneo; 

h. Fizer declaração falsa; 

i. Cometer fraude fiscal. 

14.2 A licitante e/ou contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo das demais cominações legais, às seguintes sanções: 

a. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso 

injustificado na entrega dos materiais, até o máximo de 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias corridos. Uma vez comunicados oficialmente, poderá ocorrer a não aceitação 

do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 

assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

b. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de 



 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 

empenho, no caso de recusa injustificada em assinar o contrato ou deixar de 

entregar a documentação exigida no ato de sua assinatura; 

c. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no 

caso de inexecução total do objeto; 

d. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

e. 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos 

prejuízos causados; 

14.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os 

profissionais que: 

a. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

b. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

14.4 As sanções previstas nas alíneas a, e, f e g do subitem 19.1 poderão ser aplicadas à empresa 

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 

14.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei n. º 12.846/13 (Lei 

Anticorrupção), no que couber, e, ainda, o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 9.784/99; 

14.6 A aplicação das penalidades é de competência dos respectivos órgãos contratantes, devendo tais 

ocorrências serem informadas aos setores/órgão competentes; 

14.7 Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade competente, 

deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de 

comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades 

constatadas; 

14.8 As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da Administração, a 

rescisão unilateral do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO  

15.1 O presente CONTRATO poderá ser rescindido: 

a. Por ato unilateral da CONTRATANTE, nas hipóteses previstas nos por ato unilateral da 

CONTRATANTE, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII, do Art. 78 da Lei 



 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 

nº 8.666/93, por escrito, com a devida motivação, assegurando o contraditório, no prazo de 

5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na CLÁUSULA 

anterior; 

b. Por acordo entre as partes, mediante autorização da autoridade competente, reduzir a 

termo, e desde que haja conveniência para a CONTRATANTE, por antecedência de 30 

(trinta) dias; e 

c. Por via judicial, nos termos da legislação. 

15.2 Rescindido o CONTRATO nos termos dos incisos I a XII, XVII e XVIII, do Art. 78 da Lei nº 8.666/93, além 

de responder por perdas e dados decorrentes do CONTRATO, a CONTRATADA obriga-se ao 

pagamento de multa corresponde a até 10% (dez por cento), do valor global atualizado deste 

CONTRATO, conforme fixado no inciso II da CLÁUSULA anterior considerando-a dívida líquida e certa, 

E acarretando para a SESA/AP as consequências previstas no Art. 80, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/93, 

no que couber.  

15.3 Em caso de rescisão, conforme motivos previstos nos incisos XII a XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93, 

sem que haja culpa da CONTRATADA, será está ressarcida dos prejuízos que comprovadamente 

houver sofrido, tendo ainda direito, se for o caso, aos pagamentos devidos pela execução do 

CONTRATO até a data da rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

16.1 Este CONTRATO representa todo o acordo entre as partes com relação ao objetivo nele previsto. 

Qualquer ajuste complementar que crie ou altere direitos ou obrigações a de ser efetuado por escrito e 

assinado por representantes de ambas as partes. 

16.2 Integram o presente CONTRATO o PROJETO BÁSICO – ANEXO I do EDITAL Nº ______/20___ – 

COASF/SES, e a proposta apresentada pela CONTRATADA. 

16.3 A omissão ou tolerância quanto a exigência do estrito cumprimento nas obrigações contratuais ou ao 

exercício da prerrogativa decorrente deste CONTRATO não substituirá renúncia ou novação nem 

impedirá a parte de exercer seus direitos a qualquer tempo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS  

17.1 Os Casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 

8.666, de 1993, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.078, de 1990 -  Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos 

contratos e pelas normas das Portarias do Ministério da Saúde que tenha disposição sobre o objeto 

contratado. 

17.2 O presente contrato não gera vínculo empregatício, de qualquer natureza, entre o CONTRATANTE e o 

CONTRATADO, tampouco entre pessoas empregadas pelo CONTRATADO. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO   

18.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Macapá/AP, para dirimir toda a qualquer questão oriunda 

desde Contrato, renunciado expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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18.2 E por estar justo e acordado, depois de lido e achado conforme, as partes assinam o presente 

instrumento contratual em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

 

 

Macapá (AP), ______de ______________ de 2021 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE – SESA/AP 

Juan Mendes da Silva 

Secretário de Estado da Saúde 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

CONTRATADA 

 

 

Representada por ______________________________________________________ 

 

TESTEMUNHAS 

1. Nome: ______________________________             2. Nome:_______________________________ 

 CPF n°:_______________________________             CPF n°: ______________________________ 

 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS - COGEC

DESPACHO

Em 21 de maio de 2021

Documento Nº 300101.0077.0052.0093/2021
Interessado(s): NCP/COGEC

Assunto: AQUISIÇÃO SONDA NASOGÁSTRICA E CATETER DE ASPIRAÇÃO 
TRAQUEAL

AO NÚCLEO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - NCP

Considerando o documento da fl. 01, encaminho os autos em epígrafe, 

que trata da minuta de Projeto Básico para a "AQUISIÇÃO SONDA NASOGÁSTRICA 

E CATETER DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL" (fls. 02-30), para que se proceda com os 

atos pertinentes à realização de estimativa de preços.

Cordialmente,

EDER RODRIGUES FARIAS 

 

AV. FAB N° 069 - CENTRO. - (96) 2101-8551
CEP 68908-908 MACAPÁ/AP - HTTPS://SAUDE.PORTAL.AP.GOV.BR/

Cód. verificador: 36366480. Cód. CRC: AD1FBAE
Documento assinado eletronicamente por EDER RODRIGUES FARIAS em 21/05/2021 09:09, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE COTAÇÃO DE PREÇO - CGC - NCP

DESPACHO

Em 25 de maio de 2021

Documento Nº 300101.0077.0052.0093/2021
Interessado(s): COGEC/SESA

Assunto: ESTIMATIVA DE PREÇO DE SONDA NASOGÁSTRICA E CATETER 
ASPIRAÇÃO

Processo Nº 300101.0077.0052.0093/2021 COASF – SESA

Trata-se de projeto básico para “PESQUISA MERCADOLÓGICA 

(ESTIMATIVA DE PREÇO) DE SONDA NASOGÁSTRICA E CATETER 

ASPIRAÇÃO”.

Em posse dos autos, procedeu-se com o atendimento da demanda com 

base na Instrução Normativa Nº 73, de 05 de agosto de 2020, do Ministério da 

Economia, em especial o aludido no Art. 5º, que trata dos parâmetros adotados na 

pesquisa de preço para fins de determinação do preço estimado em processos 

licitatórios, conforme Art. 5º, II - aquisições e contratações similares de outros entes 

públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do 

instrumento convocatório;

Na pesquisa realizada no Banco de preços consideraram-se, entre outras 

condições, a quantidade aproximada do objeto demandado, aquisições e contratações 

realizadas na Região Norte e regiões próximas, e o período dos últimos 3 meses.

Feitas estas necessárias considerações, encaminhamos os autos com 

relatório e planilha estimativa para continuação processual.

Atenciosamente,

AV. FAB N° 069 - CENTRO. - (96) 2101-8551
CEP 68908-908 MACAPÁ/AP - HTTPS://SAUDE.PORTAL.AP.GOV.BR/



THAYNÁ DO SOCORRO DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO 

 

AV. FAB N° 069 - CENTRO. - (96) 2101-8551
CEP 68908-908 MACAPÁ/AP - HTTPS://SAUDE.PORTAL.AP.GOV.BR/

Cód. verificador: 36938463. Cód. CRC: 96D61DB
Documento assinado eletronicamente por THAYNÁ DO SOCORRO DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO em
25/05/2021 13:51, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, os preços constantes nesse relatório
atendem ao Inc. I Art. 2º, (Portal de Compras Governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.br), §2º do Art. 5º, (o
resultado da pesquisa será a média dos preços obtidos), bem como Inc. II e III do Art. 5º.

Relatório gerado no dia 24/05/2021 17:37:02  (IP: 177.84.201.233)Relatório gerado no dia 24/05/2021 17:37:02  (IP: 177.84.201.233)

Média dos Preços Obtidos: R$ 1,29

Média dos Preços Obtidos: R$ 0,96

Responsável: Responsável: Marlene Costa BeltrãoMarlene Costa Beltrão
Departamento: Departamento: Núcleo de Cotação de PreçosNúcleo de Cotação de Preços

Relatório de Cotação: ESTIMATIVA DE SONDA NASOGÁSTRICA E CATETER ASPIRAÇÃO

Pesquisa realizada Pesquisa realizada entre 24/05/2021 16:33:22 e 24/05/2021 17:31:06entre 24/05/2021 16:33:22 e 24/05/2021 17:31:06

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC IV - Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

Item 1: Cateter aspiração traqueal Nº 4Item 1: Cateter aspiração traqueal Nº 4

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

MÁXIMOMÁXIMO

TOTALTOTAL

  

3 / 5 21.144 R$ 1,29 (un) - R$ 1,29 R$ 27.275,76

Preço ComprasPreço Compras

GovernamentaisGovernamentais
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

LicitaçãoLicitação
PreçoPreço

1 MINISTERIO DA SAUDE|HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO Dispensa de

Licitação Nº

43/2021

UASG: 250042

01/04/2021 R$ 0,49

2 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal da Bahia | Complexo Hospitalar e

de Saúde da UFBA

NºPregão:72021

UASG:150247

25/03/2021 R$ 0,98

3 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | Escola de Especialistas da

Aeronáutica

NºPregão:52021

UASG:120064

04/03/2021 R$ 2,40

Valor UnitárioValor Unitário R$ 1,29R$ 1,29

Item 2: Cateter aspiração traqueal Nº 6Item 2: Cateter aspiração traqueal Nº 6

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

MÁXIMOMÁXIMO

TOTALTOTAL

  

3 / 9 23.256 R$ 0,96 (un) - R$ 0,96 R$ 22.325,76

Preço ComprasPreço Compras

GovernamentaisGovernamentais
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

LicitaçãoLicitação
PreçoPreço

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP NºPregão:362021

UASG:986835

15/04/2021 R$ 0,62

2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA NOVA NºPregão:22021

UASG:927977

12/04/2021 R$ 0,97

3 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal da Bahia | Complexo Hospitalar e

de Saúde da UFBA

NºPregão:72021

UASG:150247

25/03/2021 R$ 1,30

Valor UnitárioValor Unitário R$ 0,96R$ 0,96

1/17



Média dos Preços Obtidos: R$ 0,91

Média dos Preços Obtidos: R$ 1,86

Média dos Preços Obtidos: R$ 0,75

Item 3: Sonda trato digestivo Nº 4Item 3: Sonda trato digestivo Nº 4

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

MÁXIMOMÁXIMO

TOTALTOTAL

  

3 / 8 20.352 R$ 0,91 (un) - R$ 0,91 R$ 18.520,32

Preço ComprasPreço Compras

GovernamentaisGovernamentais
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

LicitaçãoLicitação
PreçoPreço

1 FUNDO MUNICIAL DE SAUDE DE VASSOURAS RJ NºPregão:72021

UASG:927492

10/05/2021 R$ 1,12

2 5REFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL NºPregão:162021

UASG:987501

10/05/2021 R$ 0,96

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA NºPregão:132021

UASG:980523

06/05/2021 R$ 0,65

Valor UnitárioValor Unitário R$ 0,91R$ 0,91

Item 4: Sonda trato digestivo Nº 6Item 4: Sonda trato digestivo Nº 6

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

MÁXIMOMÁXIMO

TOTALTOTAL

  

3 / 9 22.272 R$ 1,86 (un) - R$ 1,86 R$ 41.425,92

Preço ComprasPreço Compras

GovernamentaisGovernamentais
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

LicitaçãoLicitação
PreçoPreço

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA NºPregão:132021

UASG:980523

06/05/2021 R$ 0,66

2 SECRETAIA-GERAL DE GOVERNO - SGG | Secretaria da Fazenda | Secretaria da

Saúde do Estado do Tocantins

NºPregão:512021

UASG:925958

05/04/2021 R$ 0,79

3 Prefeitura Municipal de Campo Belo/MG NºPregão:82021

UASG:984223

16/03/2021 R$ 4,13

Valor UnitárioValor Unitário R$ 1,86R$ 1,86

Item 5: Sonda trato digestivo Nº 8Item 5: Sonda trato digestivo Nº 8

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

MÁXIMOMÁXIMO

TOTALTOTAL

  

3 / 7 24.672 R$ 0,75 (un) - R$ 0,75 R$ 18.504,00

Preço ComprasPreço Compras

GovernamentaisGovernamentais
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

LicitaçãoLicitação
PreçoPreço

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA NºPregão:132021

UASG:980523

06/05/2021 R$ 0,69

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA NºPregão:362021

UASG:984165

19/04/2021 R$ 0,80

3 SECRETAIA-GERAL DE GOVERNO - SGG | Secretaria da Fazenda | Secretaria da

Saúde do Estado do Tocantins

NºPregão:512021

UASG:925958

05/04/2021 R$ 0,77

Valor UnitárioValor Unitário R$ 0,75R$ 0,75

Valor Global:Valor Global:   R$ 128.051,76R$ 128.051,76
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Item 1: Cateter aspiração traqueal Nº 4

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$ 0,49R$ 0,49

Órgão:Órgão: MINISTERIO DA SAUDE

HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO

Objeto:Objeto: Cateter aspiração traqueal, material pvc atóxico flexível, tipo uso descartável,

características adicionais ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo

embalagem estéril, embalagem individual.TAMANHOS (ESPESSURA): N4 ; N6 (2

ITENS)

Descrição:Descrição: CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEALCATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL,

MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS

DISTAISLATERALIZADO S, TIPO EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM

INDIVIDUAL, ESPESSURA N4

CatMat:CatMat: 283987283987 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

Data:Data: 01/04/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 43/2021 /

UASG: 250042

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 3.930

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 25/11/2020 à 24/05/2021; Palavra Chave: 283987; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

72.120.744/0001-50
* VENCEDOR *

ZAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 0,49

Marca: Marca: MEDSONDA                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ATRAU
MÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAISLATERALIZADO S, TIPO EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA N4                                    

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

R COSTA RICA, 230 (21) 3472-8333 zap.hospitalar@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 0,98R$ 0,98

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal da Bahia 

Complexo Hospitalar e de Saúde da UFBA

Objeto:Objeto: Registro de Preços - 07/2021 - para eventual aquisição de MATERIAL

HOSPITALAR, para atender as necessidades do HOSPITAL ANA NERY, e

unidades integrantes do Complexo Hospitalar e de Saúde/UFBA. Informações

gerais: Senhores licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do produto

constante no código SIASG (CATMAT) e no Termo de Referência (Anexo I),

prevalecerá a descrição deste último, a fim de tornar mais ágil a fase de

habilitação..

Descrição:Descrição: CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEALCATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL,

MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS

LATERALIZADO S, TIPO EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL,

ESPESSURA Nº 4

CatMat:CatMat: 283987283987 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

Data:Data: 25/03/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:72021 / UASG:150247

Lote/Item:Lote/Item: /32

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 13/04/2021 12:40

Homologação:Homologação: 13/04/2021 14:30

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 600

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: BA

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Filtros Utilizados:Filtros Utilizados:

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 1,29 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 1,29 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 1,29

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

21.144 Unidades Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, 

orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 4
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CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

82.641.325/0021-61
* VENCEDOR *

CREMER S.A. R$ 0,75

Marca: Marca: EMBRAMED                                            
Fabricante: Fabricante: CREMER S.A.                                            
Modelo: Modelo: EMBRAMED 
Descrição: Descrição: CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL
, EMBALAGEM INDIVIDUAL, Nº 4 Apresentação: CX com 100 PCT com 20 UNIDADES cada. Marca: EMBRAMED Fabricante: CREMER S.A. Procedeência: NACIO
NAL Validade: 3 anos Reg. M.S.:80245210227                                    

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

MG Pouso Alegre AV DAS QUARESMEIRAS, 200 (47) 3321-8242 fiscal@cremer.com.br

11.183.754/0001-40 LUIZ HUMBERTO PEREIRA - CPF 558.472.776-87 R$ 1,20

Marca: Marca: MEDSONDA                                            
Fabricante: Fabricante: MEDSONDA                                            
Modelo: Modelo: MEDSONDA 
Descrição: Descrição: CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL
, EMBALAGEM INDIVIDUAL, Nº 4 RMS 801663570005                                    

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

R CORONEL EGIDIO BENICIO DE ABREU, 30 (31) 3292-6287 contabilidade@caconta.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 2,40R$ 2,40

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando da Aeronáutica 

Escola de Especialistas da Aeronáutica

Objeto:Objeto: Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição de

materiais médico-hospitalares e radiológicos para a Subseção de Farmácia

Hospitalar (SSFAR) do Esquadrão de Saúde de Guaratinguetá (ES-GW)..

Descrição:Descrição: CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEALCATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL,

MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS

LATERALIZADO S, TIPO EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL,

ESPESSURA Nº 4

CatMat:CatMat: 283987283987 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

Data:Data: 04/03/2021 09:01

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:52021 / UASG:120064

Lote/Item:Lote/Item: /29

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 50

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SP

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 25/11/2020 à 24/05/2021; Palavra Chave: Cateter Aspiração Traqueal, Material Pvc Atóxico Flexível, Tipo Uso
Descartável, Características Adicionais Ponta Atraumática, Orifícios Distais Nº 4; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

23.121.810/0001-00
* VENCEDOR *

G A - MEDICAL LTDA R$ 2,00

Marca: Marca: BIOSANI                                            
Fabricante: Fabricante: BIOSANI                                            
Modelo: Modelo: BIOSANI 
Descrição: Descrição: CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ATRAU
MÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADO S, TIPO EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA Nº 4                                    

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

R PROFESSOR JOSE ALENCAR, 233 EDUARDA (24) 3328-5906 thiago@gamedical.com.br

53.611.125/0001-14 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI R$ 2,80

Marca: Marca: MEDSONDA                                            
Fabricante: Fabricante: MEDSONDA IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES DESC.                                            
Modelo: Modelo: UNIDADE 
Descrição: Descrição: MARCA: MEDSONDA FABRICANTE: MEDSONDA IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES DESC. MODELO: UNIDADE REGISTRO: 80163570005 Catet
er aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo emba
lagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 4. Características adicionais: sonda para aspiração traqueal. A empresa, de acordo com as condições estab
elecidas no edital do Pregão para Registro de Preços nº 005/EEAR/2021, vem por meio desta apresentar a proposta de preços para fornecer materiais médico-
hospitalares e radiológicos para a Subseção de Farmácia Hospitalar (SSFAR) do Esquadrão de Saúde de Guaratinguetá (ES-GW), conforme especificações e qu
antitativos constantes do Termo de Referência em anexo. Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os 
fatores qu e possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias 
a execução do objeto. Opreços propostos são fixos e irreajustáveis conforme previsto no edital.                                    

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Taubaté R PE BENTO C DE TOLEDO, 51 Antonio dos Santos (12) 2123-2000 sac@centrovale.com.br
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Item 2: Cateter aspiração traqueal Nº 6

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$ 0,62R$ 0,62

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP

Objeto:Objeto: Registro de preços de material hospitalar..

Descrição:Descrição: CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEALCATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL,

MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS

LATERALIZADO S, TIPO EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL,

ESPESSURA Nº 6

CatMat:CatMat: 279760279760 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

Data:Data: 15/04/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:362021 / UASG:986835

Lote/Item:Lote/Item: /49

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 500

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SP

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 25/11/2020 à 24/05/2021; Palavra Chave: 279760; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

56.081.482/0001-06
* VENCEDOR *

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R$ 0,55

Marca: Marca: MARK MED                                            
Fabricante: Fabricante: MARK MED                                            
Modelo: Modelo: MARK MED 
Descrição: Descrição: Sonda de aspiração traqueal nº 06, confeccionada em pvc transparente em forma de cilindro com extremidade proximal arredondada, aberta dotad
a de no mínimo dois orifícios, distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo diâmetro do tubo. Os orifícios são dimensionados de acordo c
om o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda superfície. A extremidade distal com dispositiv
o conector capaz de manter a fixação da sonda na extensão. Estéril por oxido de etileno, embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Deverá conter o cer
tificado do INMETRO, nome do fabricante, data de fabricação, número do lote, prazo de validade e registro na Anvisa.                                    

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Ribeirão Preto R PAULO DE FRONTIM, 25 (16) 3519-3170 dimebras@dimebrashospitalar.com.br

04.063.331/0001-21 CIRURGICA UNIAO LTDA R$ 0,56

Marca: Marca: MEDSONDA                                            
Fabricante: Fabricante: MEDSONDA                                            
Modelo: Modelo: MEDSONDA 
Descrição: Descrição: CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ATRAU
MÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADO S, TIPO EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA Nº 6.Sonda de aspiração traqueal nº 06, co
nfeccionada em pvc transparente em forma de cilindro com extremidade proximal arredondada, aberta dotada de no mínimo dois orifícios, distribuídos alternad
amente e equidistantes de forma a cobrir todo diâmetro do tubo. Os orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetr
os perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda superfície. A extremidade distal com dispositivo conector capaz de manter a fixação da sonda na 
extensão. Estéril por oxido de etileno, embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Deverá conter o certificado do INMETRO, nome do fabricante, data de 
fabricação, número do lote, prazo de validade e registro na Anvisa.                                    

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Rio Claro R 25, 1908 SERGIO (19) 3533-7000 uniao@cirurgicauniao.com.br

30.936.479/0001-33 DORA MEDICAMENTOS LTDA R$ 0,75

Marca: Marca: BIOSANI                                            
Fabricante: Fabricante: BIOSANI                                            
Modelo: Modelo: BIOSANI 
Descrição: Descrição: CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL                                    

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

R ASSAD HADDAD, 687 (14) 3413-5243 adriano@triunfal.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$ 0,97R$ 0,97

Órgão:Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA NOVA Data:Data: 12/04/2021 09:03

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 25/11/2020 à 24/05/2021; Palavra Chave: 279760; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 0,96 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 0,96 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 0,96

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

23.256 Unidades Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, 

orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 6
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Objeto:Objeto: Contratação de empresa visando o fornecimento de forma parcelada de material

médico hospitalar para atender as necessidades do Hospital Josefa Euzébia da

Rocha e diversas unidades de saúde do FMS de Feira Nova/PE.

Descrição:Descrição: CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEALCATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL,

MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS

LATERALIZADO S, TIPO EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL,

ESPESSURA Nº 6

CatMat:CatMat: 279760279760 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:22021 / UASG:927977

Lote/Item:Lote/Item: /100

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.200

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PE

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

09.210.219/0001-90
* VENCEDOR *

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA R$ 0,60

Marca: Marca: BIOBASE                                            
Fabricante: Fabricante: BIOBASE                                            
Modelo: Modelo: - 
Descrição: Descrição: Descrição: CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PON
TA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADO S, TIPO EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA Nº 6                                    

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

AVENIDA SEVERINO CORDEIRO, 402 PAULO JOSÉ (83) 3531-3217 dentalcajazeiras@gmail.com

06.132.785/0001-32 MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI R$ 0,61

Marca: Marca: MEDSONDA                                            
Fabricante: Fabricante: MEDSONDA                                            
Modelo: Modelo: MEDSONDA 
Descrição: Descrição: Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais laterali
zados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 6                                    

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

R DONA MARIA DE SOUZA, 440 LEONARDO (81) 3094-0444 vendas@medvida.net

39.380.978/0001-61 LICITA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 1,70

Marca: Marca: CPL                                            
Fabricante: Fabricante: CPL                                            
Modelo: Modelo: - 
Descrição: Descrição: CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL                                    

Endereço:Endereço:

,

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$ 1,30R$ 1,30

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal da Bahia 

Complexo Hospitalar e de Saúde da UFBA

Objeto:Objeto: Registro de Preços - 07/2021 - para eventual aquisição de MATERIAL

HOSPITALAR, para atender as necessidades do HOSPITAL ANA NERY, e

unidades integrantes do Complexo Hospitalar e de Saúde/UFBA. Informações

gerais: Senhores licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do produto

constante no código SIASG (CATMAT) e no Termo de Referência (Anexo I),

prevalecerá a descrição deste último, a fim de tornar mais ágil a fase de

habilitação..

Descrição:Descrição: CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEALCATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL,

MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS

LATERALIZADO S, TIPO EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL,

ESPESSURA Nº 6

CatMat:CatMat: 279760279760 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

Data:Data: 25/03/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:72021 / UASG:150247

Lote/Item:Lote/Item: /33

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 13/04/2021 12:40

Homologação:Homologação: 13/04/2021 14:30

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 12.000

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: BA

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 25/11/2020 à 24/05/2021; Palavra Chave: 279760; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

82.641.325/0021-61
* VENCEDOR *

CREMER S.A. R$ 0,60
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Marca: Marca: Embramed                                            
Fabricante: Fabricante: CREMER S.A                                            
Modelo: Modelo: Embramed 
Descrição: Descrição: CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL
, EMBALAGEM INDIVIDUAL, Nº 6 Apresentação: CX com 75 PCT com 20 UNIDADES cada. Marca: Embramed - Fabricante: CREMER S.A Procedência: Nacional V
alidade: 3 Anos - Reg. M.S.: 80245210227                                    

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

MG Pouso Alegre AV DAS QUARESMEIRAS, 200 (47) 3321-8242 fiscal@cremer.com.br

11.183.754/0001-40 LUIZ HUMBERTO PEREIRA - CPF 558.472.776-87 R$ 1,20

Marca: Marca: MEDSONDA                                            
Fabricante: Fabricante: MEDSONDA                                            
Modelo: Modelo: MEDSONDA 
Descrição: Descrição: CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL
, EMBALAGEM INDIVIDUAL, Nº 6 RMS 801663570005                                    

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

R CORONEL EGIDIO BENICIO DE ABREU, 30 (31) 3292-6287 contabilidade@caconta.com.br

26.685.436/0001-55 GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA R$ 2,10

Marca: Marca: GoodCome                                            
Fabricante: Fabricante: GC Medica Enterprise Ltd., - CHINA, REPÚBLICA POPU                                            
Modelo: Modelo: REF.: GC8018S06 
Descrição: Descrição: CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL
, EMBALAGEM INDIVIDUAL, Nº 6 REGISTRO ANVISA: 10150470337                                    

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

R DOUTOR JOSE BONIFACIO MALBURG, 143 RAFAEL (47) 3045-7775 goldcare@goldcare.com.br

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL
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Item 3: Sonda trato digestivo Nº 4

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$ 1,12R$ 1,12

Órgão:Órgão: FUNDO MUNICIAL DE SAUDE DE VASSOURAS RJ

Objeto:Objeto: Eventual aquisição de materiais hospitalares.

Descrição:Descrição: Sonda trato digestivoSonda trato digestivo - Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica,

modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 4, tamanho: longa, comprimento: cerca

120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada,

c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem

individual

CatMat:CatMat: 438401438401 - SONDA TRATO DIGESTIVO

Data:Data: 10/05/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:72021 / UASG:927492

Lote/Item:Lote/Item: /73

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 120

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 25/11/2020 à 24/05/2021; Palavra Chave: 438401; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

23.121.810/0001-00
* VENCEDOR *

G A - MEDICAL LTDA R$ 1,00

Marca: Marca: MEDSONDA                                            
Fabricante: Fabricante: MEDSONDA                                            
Modelo: Modelo: MEDSONDA 
Descrição: Descrição: Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 4, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, cone
ctor: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual         

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

R PROFESSOR JOSE ALENCAR, 233 EDUARDA (24) 3328-5906 thiago@gamedical.com.br

14.425.382/0001-00 MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI R$ 1,24

Marca: Marca: MARK MED                                            
Fabricante: Fabricante: MARK MED                                            
Modelo: Modelo: N04 
Descrição: Descrição: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°04 - para sondagem gástrica, estéril, descartável calibre 04.confeccionada em polivinil transparente atóxico, mal
eável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo con
exões seguras e sem vazamentos. extremidade proximal com ponta arredondada, orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre. o p
roduto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimentos gravados externamente. embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade
do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, pro
cedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. Praz
o de validade mínimo deve ser de 2 anos à partir da data de entrega. ANVISA: 10207820018                                    

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

MG Belo Horizonte RUA ROSINHA SIGAUD, 304 WESLENO CARDOSO FRANCISCO (31) 3024-6040 contato@a4contabilidade.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$ 0,96R$ 0,96

Órgão:Órgão: 5REFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

Objeto:Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de equipamentos e material

médico hospitalar para suprimento das Unidades Básicas de Saúde e Casa de

Saúde Dr. Ênio Costa e atendimento fiseoteparapeutico na Escola de Educação

Básica Caminhos da Igualdade de Educação Especial, de acordo com as

condições e especificações constantes do presente edital, inclusive seus anexos,

especialmente o Anexo I, que veicula o Termo de Referência.

Data:Data: 10/05/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:162021 / UASG:987501

Lote/Item:Lote/Item: /209

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 12

Unidade:Unidade: Unidade

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 25/11/2020 à 24/05/2021; Palavra Chave: 438401; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 0,91 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 0,91 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 0,91

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

20.352 Unidades Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 4, tamanho: longa, compriment

o: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: est

éril, descartável, embalagem: embalagem individual
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Descrição:Descrição: Sonda trato digestivoSonda trato digestivo - Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica,

modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 4, tamanho: longa, comprimento: cerca

120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada,

c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem

individual

CatMat:CatMat: 438401438401 - SONDA TRATO DIGESTIVO

UF:UF: PR

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

32.635.445/0001-34
* VENCEDOR *

VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI R$ 0,58

Marca: Marca: BIOBASE                                            
Fabricante: Fabricante: BIOBASE                                            
Modelo: Modelo: SONDA NASOGASTRICA LONGA 04 
Descrição: Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA 04                                    

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

AVENIDA LADISLAO GIL FERNANDEZ, 10 (43) 3305-8700

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA R$ 1,09

Marca: Marca: BIOSANI                                            
Fabricante: Fabricante: BIOSANI                                            
Modelo: Modelo: BIOSANI 
Descrição: Descrição: BR438401 | SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICACAO: ORO OU NASOGASTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 4, TAMANHO: LON
GA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CONECTOR: CONECTOR PADRAO C, TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C, ORIFICIOS LATERAIS, ESTER
ILIDADE: ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL - Marca: BIOSANI - N.Comercial: BIOSANI - Reg.MS: 80286000034                                 

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

EST BOA ESPERANCA, 2320 MAICON (47) 3520-9000 licitacoes@altermed.com.br

05.264.280/0001-69 MEDICATTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA R$ 1,20

Marca: Marca: MEDSONDA                                            
Fabricante: Fabricante: MEDSONDA                                            
Modelo: Modelo: MEDSONDA 
Descrição: Descrição: Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 4, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, cone
ctor: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual         

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

RUA TENENTE DJALMA DUTRA, 887 (41) 3035-3900

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$ 0,65R$ 0,65

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA

Objeto:Objeto: Aquisição de material técnico hospitalar, para atender as necessidades da

Secretaria Municipal de Saúde de Salinópolis - SEMUSS/PA.

Descrição:Descrição: Sonda trato digestivoSonda trato digestivo - Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica,

modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 4, tamanho: longa, comprimento: cerca

120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada,

c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem

individual

CatMat:CatMat: 438401438401 - SONDA TRATO DIGESTIVO

Data:Data: 06/05/2021 09:05

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:132021 / UASG:980523

Lote/Item:Lote/Item: /112

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2.000

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 25/11/2020 à 24/05/2021; Palavra Chave: 438401; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

23.493.764/0001-61
* VENCEDOR *

P G LIMA COM EIRELI R$ 0,62

Marca: Marca: BIOBASE                                            
Fabricante: Fabricante: BIOBASE                                            
Modelo: Modelo: 2000 
Descrição: Descrição: SONDA NASOGASTRICA Nº 04 LONGA MARCA: BIOBASE; FABRICANTE: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ; PROCEDÊNCIA NACIONAL; REG
ISTRO ANVISA N° 80212340034 ; VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.                                    

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

AL DAS MANGUEIRAS, 33 (91) 3721-3037 soulmedgglobo.com

11.888.791/0001-54 DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI R$ 0,63
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Marca: Marca: BIOBASE                                            
Fabricante: Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - BRASIL                                            
Modelo: Modelo: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°04 
Descrição: Descrição: SONDA NASOGASTRICA Nº 04 LONGA                                    

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

TV WE-42 (CJ CIDADE NOVA VIII), 78-A (91) 8162-3595 flaviocardosont@gmail.com

16.647.278/0001-95 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 0,69

Marca: Marca: biobase                                            
Fabricante: Fabricante: biobase                                            
Modelo: Modelo: SONDA NASOGASTRICA Nº 04 LONGA 
Descrição: Descrição: SONDA NASOGASTRICA Nº 04 LONGA.MARCA: BIOBASE ; FABRICANTE: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - BRASIL ; REGISTRO ANVISA Nº
80212340034 ; PROCEDÊNCIA NACIONAL; VALIDADE MINIMA 12 MESES.                                    

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

PSG COMENDADOR PINHO, 90 FABIO (91) 3355-6701 paramed.1@hotmail.com

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

11/17



Item 4: Sonda trato digestivo Nº 6

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$ 0,66R$ 0,66

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA

Objeto:Objeto: Aquisição de material técnico hospitalar, para atender as necessidades da

Secretaria Municipal de Saúde de Salinópolis - SEMUSS/PA.

Descrição:Descrição: Sonda trato digestivoSonda trato digestivo - Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica,

modelo: levine, material: silicone, calibre: nº 6, tamanho: longa, comprimento:

cerca 100 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal

fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem:

embalagem individual

CatMat:CatMat: 438981438981 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA

MODELO LEVINE MATERIAL SILICONE CALIBRE Nº 6 TAMANHO LONGA

COMPRIMENTO CERCA 100 CM CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA

COMPONENTES PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS

ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL

Data:Data: 06/05/2021 09:05

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:132021 / UASG:980523

Lote/Item:Lote/Item: /113

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2.000

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 25/11/2020 à 24/05/2021; Palavra Chave: 438981; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

23.493.764/0001-61
* VENCEDOR *

P G LIMA COM EIRELI R$ 0,63

Marca: Marca: BIOBASE                                            
Fabricante: Fabricante: BIOBASE                                            
Modelo: Modelo: Unidade 2 
Descrição: Descrição: SONDA NASOGASTRICA Nº 06 LONGA MARCA: BIOBASE; FABRICANTE: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ; PROCEDÊNCIA NACIONAL; REG
ISTRO ANVISA N° 80212340034 ; VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.                                    

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

AL DAS MANGUEIRAS, 33 (91) 3721-3037 soulmedgglobo.com

11.888.791/0001-54 DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI R$ 0,64

Marca: Marca: BIOBASE                                            
Fabricante: Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - BRASIL                                            
Modelo: Modelo: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°06 
Descrição: Descrição: SONDA NASOGASTRICA Nº 06 LONGA                                    

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

TV WE-42 (CJ CIDADE NOVA VIII), 78-A (91) 8162-3595 flaviocardosont@gmail.com

36.850.210/0001-16 ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R$ 0,70

Marca: Marca: MARKMED                                            
Fabricante: Fabricante: MARKMED                                            
Modelo: Modelo: MARKMED 
Descrição: Descrição: SONDA NASOGASTRICA Nº 06 LONGA                                    

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

PA Ananindeua TV WE 66, 612 (91) 3231-1400 alexandrem.rocha@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$ 0,79R$ 0,79

Órgão:Órgão: SECRETAIA-GERAL DE GOVERNO - SGG 

Secretaria da Fazenda 

Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins

Objeto:Objeto: O presente pregão tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOSpara eventual e

provável Aquisição de MATERIAIS HOSPITALARES - DIVERSOS,destinados aos

hospitais do Estado..

Data:Data: 05/04/2021 08:31

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:512021 / UASG:925958

Lote/Item:Lote/Item: /12

Ata:Ata: Link Ata

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 25/11/2020 à 24/05/2021; Palavra Chave: 438981; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 1,86 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 1,86 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 1,86

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

22.272 Unidades Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: silicone, calibre: nº 6, tamanho: longa, compri

mento: cerca 100 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidad

e: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual
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Descrição:Descrição: SONDA TRATO DIGESTIVOSONDA TRATO DIGESTIVO - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU

NASOGÁSTRICA, MODELO LEVINE, MATERIAL SILICONE, CALIBRE Nº 6,

TAMANHO LONGA, COMPRIMENTO CERCA 100 CM, CONECTOR CONECTOR

PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS

LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM

INDIVIDUAL

CatMat:CatMat: 438981438981 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA

MODELO LEVINE MATERIAL SILICONE CALIBRE Nº 6 TAMANHO LONGA

COMPRIMENTO CERCA 100 CM CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA

COMPONENTES PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS

ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2.313

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: TO

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

33.772.464/0001-75
* VENCEDOR *

ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA

R$ 0,64

Marca: Marca: BIOBASE                                            
Fabricante: Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - BRASIL                                            
Modelo: Modelo: SONDA 
Descrição: Descrição: "SONDA NASOGASTRICA OU ESTOMACAL LONGA, Nº 06. COMPRIMENTO MINIMO DE 1,10 M. CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICA E TRANSPARE
NTE, SILICONIZADA, FLEXIVEL, ATRAUMATICA, ORIFICIOS LATERAIS NA EXTREMIDADE, CONECTOR C/ TAMPA UNIVERSAL. SEM REBARBAS, ISENTO DE DEF
EITOS. ESTERIL, DESCARTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSEPTICA."                                    

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RUA 7, S/N (62) 3261-5320 / (62) 3093-5749 ats@atscontabilidadegyn.com.br

40.133.906/0001-07 NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI R$ 0,81

Marca: Marca: MedSonda                                            
Fabricante: Fabricante: MedSonda                                            
Modelo: Modelo: MedSonda 
Descrição: Descrição: SONDANASOGASTRICAOUESTOMACALLONGA,Nº06.COMPRIMENTOMINIMODE1,10 M. CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICA E TRANSPARENTE, 
SILICONIZADA, FLEXIVEL, ATRAUMATICA,ORIFICIOSLATERAISNAEXTREMIDADE,CONECTORC/TAMPAUNIVERSAL.SEMREBARBAS,ISENTODEDEFEITOS.ESTE
RIL,DESCARTAVEL.EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSEPTICA.                                    

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

TO Porto Nacional AV PRESIDENTE KENNEDY, 993 (63) 9101-3670 nortesuldistribuidorasaude@gmai.com

15.052.199/0001-79 NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA R$ 0,92

Marca: Marca: MEDSONDA                                            
Fabricante: Fabricante: MEDSONDA                                            
Modelo: Modelo: SONDA NASOGASTRICA OU ESTOMACAL LONGA, Nº 06. 
Descrição: Descrição: SONDA NASOGASTRICA OU ESTOMACAL LONGA, Nº 06. COMPRIMENTO MINIMO DE 1,10 M. CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICA E TRANSPARE
NTE, SILICONIZADA, FLEXIVEL, ATRAUMATICA, ORIFICIOS LATERAIS NA EXTREMIDADE, CONECTOR C/ TAMPA UNIVERSAL. SEM REBARBAS, ISENTO DE DEF
EITOS. ESTERIL, DESCARTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSEPTICA.                                    

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

AV FILADELFIA, 1942 (63) 3421-3723 adm@nortedistribuidora.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$ 4,13R$ 4,13

Órgão:Órgão: Prefeitura Municipal de Campo Belo/MG

Objeto:Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material médico

hospitalar destinados a UPA Unidade de Pronto Atendimento, setor da Secretaria

Municipal de Saúde..

Descrição:Descrição: SONDA TRATO DIGESTIVOSONDA TRATO DIGESTIVO - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU

NASOGÁSTRICA, MODELO LEVINE, MATERIAL SILICONE, CALIBRE Nº 6,

TAMANHO LONGA, COMPRIMENTO CERCA 100 CM, CONECTOR CONECTOR

PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS

LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM

INDIVIDUAL

CatMat:CatMat: 438981438981 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA

MODELO LEVINE MATERIAL SILICONE CALIBRE Nº 6 TAMANHO LONGA

COMPRIMENTO CERCA 100 CM CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA

COMPONENTES PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS

ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL

Data:Data: 16/03/2021 08:03

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:82021 / UASG:984223

Lote/Item:Lote/Item: /219

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 500

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MG

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 25/11/2020 à 24/05/2021; Palavra Chave: 438981; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:
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CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

08.297.473/0001-04
* VENCEDOR *

CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA

R$ 1,10

Marca: Marca: BIOBASE                                            
Fabricante: Fabricante: BIOBASE                                            
Modelo: Modelo: 06 
Descrição: Descrição: SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO LEVINE, MATERIAL SILICONE, CALIBRE Nº 6, TAMANHO LONGA, COM
PRIMENTO CERCA 100 CM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE 
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL                                    

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

RUA RIO BRANCO, 144 FERNANDO (34) 3831-9230 licita.cirurgicaptc@outlook.com.br

23.615.514/0001-57 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI R$ 1,28

Marca: Marca: MEDSONDA                                            
Fabricante: Fabricante: MEDSONDA                                            
Modelo: Modelo: MEDSONDA 
Descrição: Descrição: Sonda nasogástrica longa nº 6 de material descartável e de uso único, estéril, composto de tubo de PCV atóxico flexível, apresenta 4 furos e conect
or com tampa, embalada individualmente. Embalagem com dados de identificação, lote, data de fabricação e validade. Unidade. (Referência de marcas: Medso
nda ou similar ou superior)                                    

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

R GUILHERME DEBUSSY, 631 (32) 3213-2000 regularizacao@flrangel.com.br

27.598.397/0001-11 LUCAS CAMARA LAGES 04847254325 R$ 10,00

Marca: Marca: FORYOMED                                            
Fabricante: Fabricante: FORYOMED                                            
Modelo: Modelo: N° 8 LONGA 
Descrição: Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA- FOYOMED Composto por tubo de PVC flexível e conector de PVC rígido, longa medindo 110cm, com variação de c
alibres, caracterizado por diferenciação de cor por calibre. Produto uso único. Extremidade fechada e dois furos na lateral com bordas arredondadas. Nome téc
nico: Sondas Matéria Prima: PVC Flexível Método de Esterilização: Óxido de Etileno Produto Estéril: ( x )Sim ( ) Não Validade: 5 anos FABRICANTE RECOMENDA 
USO ÚNICO MODELO: N° 8 MARCA:FORYOMED FABRICANTE: NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD Registro Anvisa: 10150470536                          

Endereço:Endereço:

,
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Item 5: Sonda trato digestivo Nº 8

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$ 0,69R$ 0,69

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA

Objeto:Objeto: Aquisição de material técnico hospitalar, para atender as necessidades da

Secretaria Municipal de Saúde de Salinópolis - SEMUSS/PA.

Descrição:Descrição: Sonda trato digestivoSonda trato digestivo - Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica,

modelo: levine, material: silicone, calibre: nº 8, tamanho: longa, comprimento:

cerca 100 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal

fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem:

embalagem individual

CatMat:CatMat: 438982438982 - SONDA TRATO DIGESTIVO

Data:Data: 06/05/2021 09:05

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:132021 / UASG:980523

Lote/Item:Lote/Item: /114

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2.000

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 25/11/2020 à 24/05/2021; Palavra Chave: 438982; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

23.493.764/0001-61
* VENCEDOR *

P G LIMA COM EIRELI R$ 0,65

Marca: Marca: BIOBASE                                            
Fabricante: Fabricante: BIOBASE                                            
Modelo: Modelo: Unidade 
Descrição: Descrição: SONDA NASOGASTRICA Nº 08 LONGA MARCA: BIOBASE; FABRICANTE: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ; PROCEDÊNCIA NACIONAL; REG
ISTRO ANVISA N° 80212340034 ; VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.                                    

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

AL DAS MANGUEIRAS, 33 (91) 3721-3037 soulmedgglobo.com

11.888.791/0001-54 DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI R$ 0,66

Marca: Marca: BIOBASE                                            
Fabricante: Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - BRASIL                                            
Modelo: Modelo: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°08 
Descrição: Descrição: SONDA NASOGASTRICA Nº 08 LONGA                                    

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

TV WE-42 (CJ CIDADE NOVA VIII), 78-A (91) 8162-3595 flaviocardosont@gmail.com

16.647.278/0001-95 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 0,75

Marca: Marca: BIOBASE                                            
Fabricante: Fabricante: BIOBASE                                            
Modelo: Modelo: SONDA NASOGASTRICA Nº 08 LONGA 
Descrição: Descrição: SONDA NASOGASTRICA Nº 08 LONGA.MARCA: BIOBASE ; FABRICANTE: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - BRASIL ; REGISTRO ANVISA Nº
80212340034 ; PROCEDÊNCIA NACIONAL; VALIDADE MINIMA 12 MESES.                                    

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

PSG COMENDADOR PINHO, 90 FABIO (91) 3355-6701 paramed.1@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$ 0,80R$ 0,80

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Objeto:Objeto: A escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preço para futura

contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais médicos

hospitalares conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste

edital e seus anexos..

Data:Data: 19/04/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:362021 / UASG:984165

Lote/Item:Lote/Item: /233

Ata:Ata: Link Ata

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 25/11/2020 à 24/05/2021; Palavra Chave: 438982; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 0,75 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 0,75 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 0,75

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

24.672 Unidades Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: silicone, calibre: nº 8, tamanho: longa, compri

mento: cerca 100 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidad

e: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual
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Descrição:Descrição: SONDA TRATO DIGESTIVOSONDA TRATO DIGESTIVO - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU

NASOGÁSTRICA, MODELO LEVINE, MATERIAL SILICONE, CALIBRE Nº 8,

TAMANHO LONGA, COMPRIMENTO CERCA 100 CM, CONECTOR CONECTOR

PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS

LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM

INDIVIDUAL

CatMat:CatMat: 438982438982 - SONDA TRATO DIGESTIVO

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MG

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

18.519.219/0001-67
* VENCEDOR *

POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA R$ 0,80

Marca: Marca: BIOBASE                                            
Fabricante: Fabricante: BIOBASE                                            
Modelo: Modelo: SONDA 
Descrição: Descrição: SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO LEVINE, MATERIAL SILICONE, CALIBRE Nº 8, TAMANHO LONGA, COM
PRIMENTO CERCA 100 CM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE 
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL                                    

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RODOVIA MG-179, SN (25) 3423-6470 / (35) 3423-2522 contato@contexcontabilidade.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$ 0,77R$ 0,77

Órgão:Órgão: SECRETAIA-GERAL DE GOVERNO - SGG 

Secretaria da Fazenda 

Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins

Objeto:Objeto: O presente pregão tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOSpara eventual e

provável Aquisição de MATERIAIS HOSPITALARES - DIVERSOS,destinados aos

hospitais do Estado..

Descrição:Descrição: SONDA TRATO DIGESTIVOSONDA TRATO DIGESTIVO - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU

NASOGÁSTRICA, MODELO LEVINE, MATERIAL SILICONE, CALIBRE Nº 8,

TAMANHO LONGA, COMPRIMENTO CERCA 100 CM, CONECTOR CONECTOR

PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS

LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM

INDIVIDUAL

CatMat:CatMat: 438982438982 - SONDA TRATO DIGESTIVO

Data:Data: 05/04/2021 08:31

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:512021 / UASG:925958

Lote/Item:Lote/Item: /13

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 4.395

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: TO

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 25/11/2020 à 24/05/2021; Palavra Chave: 438982; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

33.772.464/0001-75
* VENCEDOR *

ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA

R$ 0,65

Marca: Marca: BIOBASE                                            
Fabricante: Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - BRASIL                                            
Modelo: Modelo: SONDA 
Descrição: Descrição: "SONDA NASOGASTRICA OU ESTOMACAL LONGA, Nº 08. COMPRIMENTO MINIMO DE 1,10 M. CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICA E TRANSPARE
NTE, SILICONIZADA, FLEXIVEL, ATRAUMATICA, ORIFICIOS LATERAIS NA EXTREMIDADE, CONECTOR C/ TAMPA UNIVERSAL. SEM REBARBAS, ISENTO DE DEF
EITOS. ESTERIL, DESCARTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSEPTICA."                                    

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RUA 7, S/N (62) 3261-5320 / (62) 3093-5749 ats@atscontabilidadegyn.com.br

29.043.834/0001-66 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. R$ 0,83

Marca: Marca: BIOSANI                                            
Fabricante: Fabricante: BIOSANI                                            
Modelo: Modelo: UND 
Descrição: Descrição: SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO LEVINE, MATERIAL SILICONE, CALIBRE Nº 8, TAMANHO LONGA, COM
PRIMENTO CERCA 100 CM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE 
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL                                    

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA, 229 ABIGAIL (54) 3712-0427 licitacoes@3med.com.br

25.048.619/0001-05 TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R$ 0,84

Marca: Marca: BIOSANI                                            
Fabricante: Fabricante: BIOSANI                                            
Modelo: Modelo: BIOSANI 
Descrição: Descrição: SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO LEVINE, MATERIAL SILICONE, CALIBRE Nº 8, TAMANHO LONGA, COM
PRIMENTO CERCA 100 CM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE 
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL                                    
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Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

Q 405 SUL, AVENIDA LO 11, (ACSV SO 42), SN Aldemara (63) 3215-5064 finan.tolicitacoes@gmail.com

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

17/17



ITEM DESCRIÇÃO QTD MÉDIA ESTIMATIVA

V. UNIT V.TOTAL V.UNIT V.TOTAL V.UNIT V.TOTAL

R$ 0,49 R$ 10.360,56 R$ 0,75 15.858,00R$         R$ 2,00 R$ 42.288,00

V. UNIT V.TOTAL V.UNIT V.TOTAL V.UNIT V.TOTAL

R$ 0,55 R$ 12.790,80 R$ 0,60 13.953,60R$         R$ 0,60 R$ 13.953,60

V. UNIT V.TOTAL V.UNIT V.TOTAL V.UNIT V.TOTAL

R$ 1,00 R$ 20.352,00 R$ 0,58 R$ 11.804,16 R$ 0,62 R$ 12.618,24

V. UNIT V.TOTAL V.UNIT V.TOTAL V.UNIT V.TOTAL

R$ 0,63 R$ 14.031,36 R$ 0,64 14.254,08R$         R$ 1,10 R$ 24.499,20

V. UNIT V.TOTAL V.UNIT V.TOTAL V.UNIT V.TOTAL

R$ 0,65 R$ 16.036,80 R$ 0,80 19.737,60R$         R$ 0,65 R$ 16.036,80

86.191,60R$        

Macapá

13.566,00R$        

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO 

SOBREIRA

4

POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA

2

Cateter aspiração traqueal Nº6 

material: pvc atóxico flexível, 

tipo uso: descartável, 

características adicionais: ponta 

23.256

G A - MEDICALLTDA

3

5 17.270,40R$        

Sonda trato digestivo, Nº8 

aplicação: oro ou nasogástrica, 

modelo: levine, material: 

silicone, calibre: nº 8, tamanho: 

24.672

P G LIMA COM EIRELI 

ESTIMATIVA DE PREÇO DE SONDA NASOGÁSTRICA E CATETER ASPIRAÇÃO

1

Cateter aspiração traqueal Nº4 

material: pvc atóxico flexível, 

tipo uso: descartável, ponta 

atraumática, orifícios distais 

ZAP COMERCIO DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA
CREMER S.A. G A - MEDICALLTDA

R$ 1,08 22.835,52R$        

P G LIMA COM EIRELI 

R$ 0,73

ATIVIDADE COMERCIO DE 

MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

R$ 0,70

21.144

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR 

LTDA
R$ 0,58

terça-feira, 25 de maio de 2021

                                                                         NÚCLEO DE COTAÇÃO DE PREÇO-NCP/COGEC                          ESTIMATIVA Nº 113-2021                Servidora Thayná                                                            

COTAÇÕES

14.924,80R$        

Sonda trato digestivo, Nº 6 

aplicação: oro ou nasogástrica, 

modelo: levine, material: 

silicone, calibre: nº 6, tamanho: 

22.272

P G LIMA COM EIRELI 
ATIVIDADE COMERCIO DE 

MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

HOSPITALARES

CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA 

DE PRODUTOS HOSPITALARES

LTDA
R$ 0,79 17.594,88R$        

Sonda trato digestivo, Nº4 

aplicação: oro ou nasogástrica, 

modelo: levine, material: pvc, 

calibre: nº 4, tamanho: longa, 

20.352

CREMER S.A.

VALE COMERCIO DE PRODUTOS 

MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS - COGEC

DESPACHO

Em 26 de maio de 2021

Documento Nº 300101.0077.0052.0093/2021
Interessado(s): COASF/SESA

Assunto: AQUISIÇÃO SONDA NASOGÁSTRICA E CATETER DE ASPIRAÇÃO 
TRAQUEAL

À COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 

COASF

Encaminho os autos em eígrafe, contendo manifestação do Núcleo de 

Cotação de Preços acerca da estimativa de preços requerida anteriormente (fls. 32-51), 

para conhecimento e demais providências que o caso requer.

Cordialmente,

EDER RODRIGUES FARIAS 

 

AV. FAB N° 069 - CENTRO. - (96) 2101-8551
CEP 68908-908 MACAPÁ/AP - HTTPS://SAUDE.PORTAL.AP.GOV.BR/

Cód. verificador: 36987930. Cód. CRC: FA86EF5
Documento assinado eletronicamente por EDER RODRIGUES FARIAS em 26/05/2021 08:36, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COASF

DESPACHO

Em 26 de maio de 2021

Documento Nº 300101.0077.0052.0093/2021
Interessado(s): FES/NEO

Assunto: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA- SONDA NASOGÁSTRICA E CATETER 
ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

Prezado coordenador,

Com os cordiais cumprimentos, encaminho o processo em questão para 

procedência da Dotação Orçamentária e Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD), 

de acordo com a estimativa de preço no valor de  R$ 86.191,60 segundo estimativa de 

custo Nº 113-2021 elaborada pelo NCP/COGEC.

MIRIAM DOS SANTOS MAGALHÃES 

Enfermeiro / SESA  

AV. FAB N° 069 - CENTRO. - (96) 2101-8551
CEP 68908-908 MACAPÁ/AP - HTTPS://SAUDE.PORTAL.AP.GOV.BR/

Cód. verificador: 37024485. Cód. CRC: A3D5864
Documento assinado eletronicamente por MIRIAM DOS SANTOS MAGALHÃES, ENFERMEIRO / SESA , em
26/05/2021 10:28, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FES - FES NEO

DESPACHO

Em 26 de maio de 2021

Documento Nº 300101.0077.0052.0093/2021
Interessado(s): COASF

Assunto: NOTA DE RESERVA (PRÉ-EMPENHO).

À, 

Coasf,

Prezados (as),

Encaminha-se Nota de Reserva (Pré-Empenho), para demais 

providências.

Atenciosamente,

EDIVALDO RODRIGUES LACERDA NETO 

 

AV. FAB N° 069 - CENTRO. - (96) 2101-8551
CEP 68908-908 MACAPÁ/AP - HTTPS://SAUDE.PORTAL.AP.GOV.BR/

Cód. verificador: 37116293. Cód. CRC: 65AA648
Documento assinado eletronicamente por EDIVALDO RODRIGUES LACERDA NETO em 26/05/2021 15:24,
conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



Governo do Estado do Amapá

Nota de Reserva
Encerrado até Abril 

Identif icação

Unidade Gestora Documento Emissão

300301 - FES 2021NR00089 26/05/21
Tipo Alteração NR Original Valor

86.191,60

Deta lhamento

Unidade Orçamentária 30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa de trabalho 2.10.302. 0021. 2624 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Id. uso 0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte 107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM,...
Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO

Natureza 339030 - Material de Consumo 
Região Planejamento 0 - Estado
Município 160000 - Amapá
Plano Orçamentário 000585 - Dar suporte às Farmácias atendidas pelo Estado
Emenda Parlamentar E0000

Processo 300101.0077.0052.0093/2021

I tens

Item Patr imonial Saldo Disponível Valor

Observação

Emitido/contabilizado por Edivaldo Rodrigues Lacerda Neto em 26/05/21 às 15:20. Impresso por Edivaldo Rodrigues Lacerda Neto em 26/05/21 às 15:20.

Siafe-AP / SEFAZ-AP Página 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COASF

DESPACHO

Em 27 de maio de 2021

Documento Nº 300101.0077.0052.0093/2021
Interessado(s): GABINETE DA SEDCRETARIA DA SAÚDE

Assunto: AUTORIZO PARA INICIAR PROCESSO DE AQUISIÇÃO

Ao Exm° Sr Secretário de Estado da Saúde

Juan Mendes.

Sr. secretário, Vimos, por meio deste, apresentar-lhe o PROJETO 

BÁSICO para aquisição emergencial de SONDA NASOGÁSTRICA Nº 04, 06 e 08 

e CATETER DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 e 06, em virtude, principalmente, 

da solicitação nº 300101.0077.0060.0076/2021 do Hospital da Mulher Mãe Luzia- 

HMML- SESA, que faz uso de forma copiosa do objeto.

A contratação desses itens visa atender a situação emergencial por cerca 

de 120 dias ou até a conclusão do Certame licitatório, quando então se acredita ser o 

tempo suficiente para a instrução, processamento e conclusão do processo regular. 

Nesse contexto e, levando-se em conta a necessidade da Administração de suprir a 

demanda da prestação dos serviços em saúde dos Estabelecimentos de assistência de 

mádis e Alta complexidade que integram a Rede da Secretaria de Saúde do Estado do 

Amapá-SESA, torna-se imperativa a contratação emergencial.

A estimativa de consumo aqui apresentada leva em consideração as 

informações fornecidas pelo Serviço de farmácia dos hospitais.

Portanto, recebendo o APROVO de V. S.ª, o presente documento deve 

AV. FAB N° 069 - CENTRO. - (96) 2101-8551
CEP 68908-908 MACAPÁ/AP - HTTPS://SAUDE.PORTAL.AP.GOV.BR/



seguir para a COGEC para andamento do processo.

MIRIAM DOS SANTOS MAGALHÃES 

Enfermeiro / SESA  

AV. FAB N° 069 - CENTRO. - (96) 2101-8551
CEP 68908-908 MACAPÁ/AP - HTTPS://SAUDE.PORTAL.AP.GOV.BR/

Cód. verificador: 37230793. Cód. CRC: 667E433
Documento assinado eletronicamente por MIRIAM DOS SANTOS MAGALHÃES, ENFERMEIRO / SESA , em
27/05/2021 12:16, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 

 
 
 

ANEXO I 
 

PROJETO BÁSICO 
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1. OBJETO 

 Aquisição de SONDA NASOGÁSTRICA Nº 04, 06 e 08 E CATETER DE ASPIRAÇÃO 

TRAQUEAL Nº 04 e 06, visa manter a operacionalização básica das Unidades Hospitalares e 

Unidades Mistas vinculadas à Secretaria de Estado de Saúde do Estado d o Amapá– SESA/AP, 

em especial do Hospital da Mulher Mãe Luzia uma vez que tal unidade faz uso de forma copiosa 

destes itens. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 Aquisição de SONDA NASOGÁSTRICA Nº 04, 06 e 08 E CATETER DE 

ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 04 e 06, visa manter a operacionalização das Unidades 

Hospitalares e Unidades Mistas vinculadas à Secretaria de Estado de Saúde do Estado do 

Amapá – SESA/AP, preservando-se, assim, os serviços prestados aos usuários do SUS, bem 

como a vida e saúde de cada paciente sob a sua responsabilidade em consonância com a Lei 

Orgânica da Saúde nº 8.080 de 1.990 que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços que 

constitui o SUS.  

2.2 Os itens são primordiais à preservação da vida. As sondas nasogástricas são 

muito utilizadas para viabilizar a nutrição de pacientes que possam apresentar dificuldade 

e/ou impossibilidade de se alimentar por via oral, além de poder ser aplicada com 

objetivos diagnósticos e terapêuticos que irão proporcionar a manutenção da vida dos 

usuários. Os cateteres de aspiração traqueal são indicados à aspiração de pacientes 

impossibilitados de eliminar as secreções, em especial àqueles intubados e 

traqueostomizados, mantendo- se, desta forma, a permeabilidade das vias aéreas, além de 

proporcionar alívio e bem estar dos mesmos que se encontram sob a responsabilidade do 

Estado.  

2.3 Visa atender, também, à solicitação nº 300101.0077.0060.0076/2021 do 

Hospital da Mulher Mãe Luzia- HMML- SESA, que faz uso de forma copiosa dos objetos 

em decorrência do elevado quantitativo de Recém Nascidos (RN’s) internados. Pois a falta 

dos itens prejudica o atendimento mínimo a estes pacientes podendo acarretar danos á 

preservação da vida. 

2.4 Insta informar que a aquisição em caráter emergencial faz-se necessária, até 

que a conclusão da IRP nº 049/2020, que engloba a aquisição de Cateter de Aspiração 
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traqueal n°04 e Sonda Nasogástrica nº 04, 06 e 08 seja finalizado. O quantitativo 

apresentado visa suprir a demanda dos materiais durante o período de 120 dias, tempo 

para que os processos regulares que estão em andamento (fase de elaboração) concluam-

se. 

 

3. GERENCIADOR DO CONTRATO 

A Coordenadoria de Assistência Farmacêutica-COASF, vinculada à Secretaria de Estado da 

Saúde do Amapá-SESA, exercerá o papel de gerenciador do presente instrumento, em virtude 

do setor ser o responsável pelas aquisições que suprem a Central de Abastecimento 

Farmacêutico-CAF do Estado. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E QUANTIDADES 

4.1 Caso haja, eventual divergência entre as especificações aqui descritas e as 

constantes no catálogo do COMPRASNET, deverá prevalecer o descritivo constante no 

Projeto Básico.   

4.2 Tabela com descrição e quantitativo 

I 
T 
E 
M 

CATMAT DESCRIÇÃO UNIDADE REFERÊNCIA CMM 
TOTAL 

120 DIAS 
+20% 

1 283987 

Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: 
descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios 
distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, 
espessura: nº 4 

UNIDADE 

CATETER 
ASPIRAÇÃO 

Nº 4 

4.405 

 
21.144 

2 279760 

Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: 
descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios 
distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, 
espessura: nº 6 

UNIDADE 

CATETER 
ASPIRAÇÃO 

Nº 6 

4.845 

 
23.256 

3 438401 

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, 
material: pvc, calibre: nº 4, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 
cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal 
fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, 
embalagem: embalagem individual 

UNIDADE 

SONDA 
NASO 

GÁSTRICA 
Nº 4 

4.240 

 
20.352 

4 438981 

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, 
material: silicone, calibre: nº 6, tamanho: longa, comprimento: cerca 
100 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal 
fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, 
embalagem: embalagem individual 

UNIDADE 

SONDA 
NASO 

GÁSTRICA 
Nº 6 

4.640 

 
22.272 

5 438982 

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, 
material: silicone, calibre: nº 8, tamanho: longa, comprimento: cerca 
100 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal 
fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, 
embalagem: embalagem individual 

UNIDADE 

SONDA 
NASO 

GÁSTRICA 
Nº 8 

5.140 

 
24.672 

 

5. METODOLOGIA PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO 
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A aquisição do objeto deste instrumento é para um período de cento e vinte (120) dias e 

dar-se-á através de DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade com a Lei n° 8.666/93 e art. 

nº 24 Inciso IV (Lei de Licitações e Contratos) e suas alterações e adotar-se-á como critério 

de adjudicação o MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

6. DA NÃO APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 108/18 (ESTATUTO 

ESTADUAL DA MICROEMPRESA E EMPRESA, DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE E DO 

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO ESTADO DO AMAPÁ)  

6.1 O tratamento diferenciado para microempresas, empresas de pequeno porte e 

micro empreendedor individual não será aplicado aos lotes deste certame, uma vez que os 

itens apresentam características semelhantes e necessitam ser fornecido de forma ágil, 

ademais o histórico das licitações exclusivas (ou com cotas reservadas) realizadas pela 

SESA/AP resultaram em licitações desertas ou fracassadas para os certames da aquisição de 

itens para uso em saúde, o que leva a SESA/AP ao agrupamento de determinados 

itens/materiais, principalmente aqueles que apresentam valores menores, tornando-os mais 

atrativos aos pretensos licitantes, possibilitando até mesmo negociações e resultados 

satisfatórios, assim norteando o não atendimento a essa condição, justificando, assim, a 

realização de certames com ampla participação. 

6.2 Além disso, a criação de cotas reservadas tornaria mais oneroso o trabalho da 

Administração Pública, sob o aspecto da utilização de recursos humanos e da dificuldade de 

controle, de modo que poderia colocar em risco a economia de escala e a celeridade 

processual, comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, 

bem como representaria prejuízo ao conjunto do objeto em virtude da variedade de 

fornecedores. Somado a isto já se obteve em processos da SESA/AP itens com diferença 

percentual de cerca de 40% a mais em um mesmo item adjudicado por empresas diferentes, 

em virtude da cota reservada. 

6.3 Além do que, vem se observando frequentemente que micro e pequenas 

empresas não conseguem realizar o fornecimento de medicamentos e material médico 

hospitalar no quantitativo e tempo necessário para atender adequadamente a demanda de 

aquisição da SESA/AP, o que vêm contribuindo no histórico de desabastecimento desta, 

portanto faz-se necessário a não participação de ME e EPP nas aquisições de materiais para 

uso em saúde desta Secretaria. 
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6.4 Tal exceção quanto a não aplicação do tratamento diferenciado de ME e EPP 

nos processos de Aquisição de materiais para uso em saúde desta secretaria encontra 

guarida no inciso II, art. 22 da Lei Complementar Estadual nº 108/2018 e inciso III do art. 49 

da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

7. DA VALIDADE DO CONTRATO 

 

O prazo de validade do contrato será de 120 (cento e vinte) dias corridos a contar da 

data de sua assinatura; 

 

8. DA AMOSTRA 

8.1 Caso a equipe técnica julgue necessário, será solicitada amostra física à 

empresa arrematante visando balizar a análise e o parecer definitivo; 

8.2 Os licitantes, quando solicitados, deverão apresentar amostras, no prazo de 

quarenta e oito (48) horas, na Secretaria de Estado de Saúde, Coordenadoria de 

Assistência Farmacêutica (COASF), localizada na Av. Fab, n. º 910, Santa Rita, CEP: 68.901-

259, Macapá-AP, no horário das 08h às 12h. O prazo poderá ser prorrogado desde que seja 

feita solicitação devidamente justificada pelo licitante e aceita pela Administração. 

8.3 O prazo acima se faz necessário em virtude da necessidade de suprir a rede o 

mais rápido dentro dos trâmites processuais; 

8.4 A amostra deverá ser entregue em sua embalagem original de fabricação e 

apresentação, devidamente identificada com o nome do licitante, dispor na embalagem de 

informações quanto às suas características, tais como data de fabricação, prazo de validade, 

quantidade do produto, marca; 

8.5 As amostras serão analisadas pela equipe técnica da COASF/SESA, estes 

procederão à análise das mesmas, a fim de verificar a compatibilidade dos produtos 

ofertados com as especificações deste Projeto Básico; 

8.6 O licitante que não apresentar a referida amostra no prazo estabelecido ou 

sendo a mesma incompatível terá a oferta do lote desconsiderada para efeito de julgamento; 

8.7 A amostra apresentada pelo licitante vencedor do item poderá ficar 

provisoriamente retida para exame de conformidade com o material entregue quando do 

fornecimento; 

8.8 As amostras retidas estarão à disposição do proponente, que deverá recebê-la 



 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 

na COASF, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis. Decorrido esse prazo a SESA estará 

tacitamente autorizada a promover o destino que lhe aprouver. 

8.9 A apresentação das amostras poderá ser dispensada, a critério da equipe 

técnica nos seguintes casos: 

a. Os produtos ofertados pelos licitantes já tiverem sido analisados e 

aprovados pela equipe técnica; 

b. As informações relativas às marcas, referências, materiais 

promocionais, catálogos etc., permitam à comissão responsável pela 

avaliação das amostras verificar a compatibilidade dos produtos 

ofertados com as especificações contidas neste instrumento. 

8.10 Será rejeitada a amostra que: 

a. Não apresentar as características físico-químicas do produto, conforme 

descrito neste Projeto Básico; 

b. For de qualidade inferior em relação às especificações constantes da 

proposta; 

c. Não corresponder à composição, medidas, forma de embalagem 

produto; 

d. Não apresentar regularidade sanitária, conforme legislação vigente; 

e. Não for entregue em sua embalagem original de fabricação e 

apresentação. 

 

9. DA HABILITAÇÃO DOS FORNECEDORES 

9.1 Durante o fornecimento do objeto deste Projeto Básico será exigido que a 

empresa fornecedora mantenha-se em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem 

como com todas as condições de habilitação para a contratação com a Administração 

Pública, referentes às regularidades perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao 

INSS, ao FGTS e ao Ministério do Trabalho (CNDT), incluindo o cumprimento ao disposto no 

inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal; 

9.2 Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional 

competente, em plena validade, se for o caso; 

9.3 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) emitida pela ANVISA e 

Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual ou Municipal, 

do fornecedor, em vigência nos termos e condições previstas nos artigos 1º, 2º e 51º da Lei 

nº 6.360/1976 e RDC nº 16 de 01 de abril de 2014. 
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10. DA PROPOSTA 

 

10.1 A proposta das empresas deverá conter a descrição do produto, a marca, o 

fabricante, tipo de embalagem, número do registro do Ministério da Saúde e quando 

necessário certificado do INMETRO em caso de certificação compulsória (podendo ser a 

impressão atualizada do site). 

10.2 A proposta deverá fazer referência ao número do item correspondente no 

Projeto Básico; 

10.3 O licitante deverá enviar bula, manual, folder ou prospecto dos objetos 

arrematados devidamente identificados anexos à proposta, que deverá ser enviada no e-mail 

ncp.sesa@gmail.com para avaliação de conformidade técnica; 

10.4 Deverá ser entregue junto com a proposta a comprovação do registro do item 

no Ministério da Saúde, podendo ser o certificado do Registro do Ministério da Saúde ou a 

impressão atualizada constando data e hora da impressão do site da ANVISA, contendo os 

detalhes do produto. Em caso de registro vencido, o fornecedor deverá apresentar as 

Certidões de Registro vencidas acompanhadas dos respectivos pedidos de revalidação, para 

averiguação do prazo previsto no art. 8º do Decreto Federal nº 8.077/13. O número de 

registro do produto deve fazer referência ao número do item correspondente neste 

instrumento; 

10.5 Tratando-se de produtos dispensados de registro, que figurem em relações 

elaboradas pela ANVISA, conforme previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 8.077/13, 

deverão ser apresentados o cadastramento ou a comprovação de dispensa. O certificado de 

dispensa de registro do produto deve fazer referência ao número do item correspondente no 

projeto básico. 

 

11. PRAZO DE ENREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

11.1 O prazo para entrega é de até quinze (15) dias corridos, contados do 

recebimento da Nota de Empenho, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Projeto 

Básico; 

11.2 Havendo necessidade de dilatação do prazo, deverá ser informado 

previamente a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica para autorizo ou não;  
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11.3  O objeto será recebido de acordo com as quantidades, características, 

especificações e condições estabelecidas neste instrumento; 

11.4 No momento da descarga do material, o mesmo deverá ser separado, 

organizado e conferido pela contratada junto com o farmacêutico da Central de 

Abastecimento Farmacêutico – CAF/COASF/SESA, havendo se necessário à abertura das 

caixas, para melhor conferência. NÃO SERÁ ACEITO ENTREGA PELO CORREIO;  

11.5 No caso de constatação de não conformidade, a data efetiva da entrega será a 

da regularização total da (s) pendência (s); 

11.6 As especificações técnicas definidas neste Projeto Básico constarão na nota de 

empenho; 

11.7 Na documentação fiscal (NF) deverá conter o número do lote especificado por 

quantidade de cada produto entregue, especificando marca/fabricante, prazo de validade, 

preço unitário e preço total; 

11.8 A (s) Nota (s) de Empenho deverá (ão) vir em anexo à (s) Nota (s) /fiscal (is) 

no ato da entrega do(s) produto(s) no Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), sob 

pena de devolução do mesmo pelo Contratante; 

11.9 Os produtos devem ser entregues com prazo de validade não inferior 75% de 

sua validade quando contados da data de fabricação, para itens com validade definida; 

11.10 As embalagens primárias individuais dos produtos devem apresentar o 

número do lote, data de fabricação, prazo de validade, nome do responsável técnico, número 

do acondicionamento, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, 

sem umidade, sem inadequação de conteúdo, identificados, nas condições de temperatura 

exigida em rótulo, e com o número de registro da ANVISA/ Registro do Ministério da Saúde; 

11.11 As embalagens externas devem apresentar as condições corretas de 

armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento, etc.); 

11.12 Produtos que possuem certificação compulsória do INMETRO ou que tiver este 

deverão ser entregues juntamente com a cópia da comprovação de certificação e o produto 

deverá apresentar o selo do INMETRO;  

11.13 Tratando-se de produtos dispensados de registro, que figurem em relações 

elaboradas pela ANVISA, conforme previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 8.077/13, 

deverão apresentar a cópia do Certificado de Dispensa de Registro do produto emitido pela 

Agência Nacional da Vigilância Sanitária e apresentar em sua embalagem os dizeres 
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"DECLARADO ISENTO DE REGISTRO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE"; 

11.14 A contratada deverá observar que a transportadora dos itens deve ser 

autorizada para tal finalidade e que a mesma cumpra as normas técnicas relacionadas ao 

transporte dos produtos, impedindo o transporte concomitantemente com produtos 

químicos, saneantes, inseticidas, óleos, tintas, alimentos in natura, etc.;  

11.15 Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n. º 8.666/93, o objeto deste 

Projeto Básico será recebido, mediante recibo, da seguinte forma: 

a. Provisoriamente: para efeito de posterior verificação da 

conformidade do material com suas especificações e quantidades; 

b. Definitivamente: após a verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação. Se durante o uso do material a 

equipe técnica relatar má qualidade do produto e a equipe de avaliação 

técnica confirmar o fato, o material poderá ser devolvido. 

11.16 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de até cinco (05) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às 

suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

11.17 Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no Termo de 

Certificação de Nota Fiscal emitido pelo Gerente da Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF);  

11.18 Recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 

civil e nem ético-profissional da contratada pelos prejuízos resultantes da inobservância das 

obrigações assumidas 

 

12. LOCAL PARA ENTREGA E RECEBIMENTO 

 

12.1 A Empresa deverá fazer a entrega do objeto, em perfeitas condições de uso, na 

Central de Abastecimento Farmacêutico em dias de expediente normal, de segunda a sexta-

feira, no horário das 08:00 às 18:00h, conforme agendamento prévio pelo e-mail, correndo 

por conta do fornecedor todas as despesas necessárias como frete, seguros, etc., inclusive 

carga e descarga; 

Unidade Endereço Horário E-mail para agendamento 
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Central de 
Abastecimento 
Farmacêutico – 
CAF 

Rodovia BR 156, 
km 0, número 
353, São Lázaro, 
CEP: 68908-440, 

segunda a sexta-
feira, no horário 
das 08h00 às 
18:00h 

cafamapa@saude.ap.gov.br 

 

 

13. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

13.1 Para fins de fiscalização contratual são adotados os seguintes conceitos: 

a. CAF - Central de Abastecimento Farmacêutico: unidade de assistência 

farmacêutica que serve para o armazenamento de medicamentos e correlatos, 

onde são realizadas atividades quanto à sua correta recepção, estocagem e 

distribuição. 

b. GESTÃO CONTRATUAL: é a Gerência das atividades relacionadas à 

regularidade do contrato exercida pela Gerência de Fiscalização de Contratos e 

Convênios (GEFIC) para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que 

envolvam envio para pagamento, eventual aplicação de sanções, apuração de 

irregularidades e orientações fiscais; 

c. FISCALIZAÇÃO TÉCNICA: exercida por servidor com capacidade técnico para 

avaliar a execução do objeto nos moldes contratados, aferindo a quantidade e 

qualidade, assegurando que, no ato da entrega, o objeto do contrato seja 

devidamente atendido conforme requisitos técnicos, sanitários, 

independentemente do seu volume, no que diz respeito à identidade, 

integralidade e segurança; 

d. FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: executada por servidor apto a avaliar os 

documentos encaminhados no momento da entrega dos insumos, analisar as 

notas fiscais emitidas, comparando-as com os instrumentos contratuais e 

avençados, certificando que os documentos estão regulares;   

e. FISCALIZAÇÃO GERAL: ato exercido pelo fiscal geral, para acompanhar e 

coordenar as atividades dos fiscais e receber definitivamente o objeto (ato que 

concretiza o ateste), após análise do relatório apresentado pela fiscalização 

administrativa e técnica, instrui o processo para pagamento com os respectivos 

documentos (certidões trabalhistas, previdenciárias, fiscais, relatório de 

fiscalização e Termo de certificação de Nota Fiscal; 
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f.  FISCAL TÉCNICO: servidor FARMACÊUTICO da Central de Abastecimento 

Farmacêutico e/ou COASF para acompanhar, fiscalizar e conferir a conformidade 

e a qualidade dos serviços prestados, realizando o recebimento provisório; 

g. FISCAL ADMINISTRATIVO: servidor no cargo comissionado na função de 

Gerente da CAF designado para revisar a documentação de entrada verificando 

sua conformidade com a quantidade e especificações descritas nos documentos 

que respaldam a compra com a emissão do Relatório de Fiscalização e Termo de 

Certificação de Nota Fiscal; 

h. FISCAL GERAL: servidor no cargo comissionado na função de Coordenador da 

Assistência Farmacêutica designado para instruir o processo para pagamento; 

i. RECEBIMENTO PROVISÓRIO: ato do fiscal técnico ou administrativo do 

contrato que apura a conformidade da execução dos serviços de acordo com o 

objeto contratado, respectivamente, nos aspectos técnicos (qualidade) ou 

administrativos (obrigações legais). 

j. RECEBIMENTO DEFINITIVO: ato do fiscal geral do contrato que concretiza o 

ateste da execução dos serviços após análise dos relatórios e de toda a 

documentação apresentada pela fiscalização técnica e administrativa. 

13.2 Todas as ocorrências serão registradas, gerando relatório que será enviado a 

Gerência de Fiscalização e conforme avaliação deste, poderá gerar em penalizações de 

acordo com as legislações vigentes e desclassificação do fornecedor em processos futuros da 

SESA.   

13.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 

da administração deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção 

das medidas convenientes; 

13.4 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade 

da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993; 

13.5 Durante o período de fornecimento do objeto, a Empresa poderá manter 

preposto, aceito pela Administração contratante, para representá-la sempre que for 

necessário. 
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14. TERMO DE CONTRATO 

 

14.1 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por contrato 

ou instrumento hábil, emitido após autorização de compra. 

14.2 O contrato decorrente deste instrumento deverá ser assinado no prazo de 

validade deste e poderá ser alterado, observado o disposto no art. 65 da lei nº 8.666/1993. 

14.3 Aplicar-se-á ao futuro contrato os mandamentos da lei nº 8.666/93, a 

legislação de proteção e defesa do consumidor, os preceitos de direito público e, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do direito 

privado. 

14.4 Os termos do futuro contrato vincular-se-ão estritamente as regras deste 

Projeto Básico, do Edital e seus anexos, e, ao conteúdo da proposta do licitante vencedor. 

14.5 O fornecedor beneficiário do Contrato, ao ser regularmente convocado para 

assinar o instrumento contratual, deverá comparecer à Secretária Estadual de Saúde do 

Amapá SESA/AP no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação de 

penalidades e cancelamento dos preços registrados. 

14.6 O Termo de Contrato será anexo a Nota de Empenho.  

 

15. RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO 

 

15.1 A Administração convocará oficialmente a empresa, durante a validade da sua 

proposta para, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas úteis, aceitar e retirar a nota 

de empenho, sob pena de decair o direito à contratação;  

15.2 A recusa injustificada do adjudicatário em receber a Nota de Empenho 

implicará no descumprimento total do compromisso assumido, sujeitando-o às penalidades 

legalmente estabelecidas. 

15.3 O fornecedor será informado da ordem de fornecimento, nota de empenho 

através do e-mail coasfses@saude.ap.gov.br no e-mail informado no momento da assinatura 

do Contrato, sendo de responsabilidade da contratada acompanhar o recebimento da nota 

de empenho ou ordem de fornecimento no e-mail informado. 

 

16. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

16.1 O pagamento será efetuado conseguinte a entrega do material por meio do 

mailto:coasfses@saude.ap.gov.br
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Fundo Estadual de Saúde-FES, depois de entregue e aceito definitivamente a totalidade do 

objeto, mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros 

pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP); 

16.2 É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da 

empresa a (s) Nota (s) Fiscal (is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) regularmente 

fornecido(s) acompanhado(s) dos documentos de regularidade perante a Fazenda Federal, 

Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT), junto à administração 

contratante, para sua devida certificação, conforme disposto no Artigo 29 da Lei 8.666/93 e 

no Art. 7º do Decreto Estadual nº 1278, de 17 de fevereiro de 2011; 

16.3 O pagamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, 

na entidade bancária indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o 

nome do banco, assim como os números da respectiva agência e da conta corrente em que 

deverá ser efetivado o crédito; 

16.4 Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados na Nota de 

Empenho, sem o que, não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, 

será estabelecido um prazo de 01(um) a 03(três) dias úteis para a contratada fazer a 

substituição; 

16.5 A Administração reserva-se ao direito de descontar da (s) Nota (s) Fiscal (is) 

/Fatura (s) a serem pagas, qualquer débito existente da empresa em consequência de 

penalidade aplicada durante o fornecimento do objeto; 

16.6 Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento ou correção monetária 

do valor inicial. 

 

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

17.1 Proceder à entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes neste Projeto Básico; 

17.2 Responsabilizar-se pelo perfeito estado do objeto até a entrega definitiva; 

17.3 Cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao transporte dos 

produtos, responsabilizando-se pela qualidade das embalagens que acondicionam o 

produto; 
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17.4 Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência 

do objeto fornecido, informações sobre o produto, laudos técnicos de análise de produtos, e 

outras a qualquer tempo e/ou fases do procedimento licitatório; 

17.5 Repor ou substituir, às suas expensas, os produtos com avarias, ou que não 

correspondam com o solicitado neste Projeto Básico, imediatamente, contados da 

notificação que lhe for entregue; 

17.6 Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e 

municipais, que incidam ou venham a incidir sobre a aquisição do objeto e apresentar os 

respectivos comprovantes, quando solicitados pela Administração; 

17.7 Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais inclusive 

carga e descarga, até o local indicado neste instrumento; 

17.8 Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os 

materiais que não estejam de acordo com as condições estabelecidas no presente 

instrumento, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das 

responsabilidades pactuadas; 

17.9 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 

Administração contratante; 

17.10 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à 

Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos 

seus prepostos, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a 

entrega do objeto, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que 

estiver sujeita; 

17.11 Comunicar à Administração qualquer anormalidade de caráter urgente 

referente ao fornecimento do objeto e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

17.12 Manter, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com todas as 

obrigações assumidas, e as condições de habilitação e qualificação exigidas para a 

contratação; 

17.13 Não transferir as obrigações assumidas, nem subcontratar terceiros, por 

qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações quaisquer das prestações a que 

está obrigada, exceto quando devidamente autorizada pela Administração contratante; 

17.14 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da 
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espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento dos materiais ou em 

conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da Administração contratante; 

17.15 Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou 

penal, relacionadas ao fornecimento do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, 

conexão ou continência; 

17.16 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 

resultantes da adjudicação do Processo Licitatório; 

17.17 A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na 

condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração 

contratante, nem poderá onerar os materiais objeto deste instrumento, razão pela qual a 

Empresa renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante; 

17.18 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei 

n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público. 

 

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

18.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Projeto Básico; 

18.2 Verificar minuciosamente a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 

com as especificações constantes neste instrumento e na proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivo; 

18.3 Proceder ao pagamento do objeto regularmente fornecido, no prazo e 

condições previstas neste Projeto Básico; 

18.4 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 

atendidas as obrigações exigidas; 

18.5 Proporcionar as facilidades necessárias para que a CONTRATADA possa 

fornecer o objeto deste Projeto dentro das normas estabelecidas; 

18.6 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 

solicitados pelo representante da empresa; 

18.7 Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que sejam adotadas as medidas 

corretivas necessárias; 

18.8 Fiscalizar como lhe aprouver o fornecimento e a entrega dos materiais no ato 

do recebimento. 
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19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

19.1 Estarão sujeitas às penalidades administrativas previstas na Lei n. º 

13.979/2020 e subsidiariamente, na Lei n. º 8666/93, a licitante e/ou contratada que: 

a. Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não aceitar ou 

retirar a nota de empenho; 

b. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame; 

c. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas 

em decorrência da contratação; 

d. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e. Não mantiver a proposta; 

f. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g. Comportar-se de modo inidôneo; 

h. Fizer declaração falsa; 

i. Cometer fraude fiscal. 

19.2 A licitante e/ou contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas 

no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo das demais cominações legais, às seguintes 

sanções: 

a. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de 

atraso injustificado na entrega dos materiais, até o máximo de 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos. Uma vez comunicados 

oficialmente, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a 

configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, 

sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

b. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 

nota de empenho, no caso de recusa injustificada em assinar o 

contrato ou deixar de entregar a documentação exigida no ato de sua 

assinatura; 

c. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
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Contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

d. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 

entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração 

Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

e. Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o 

consequente descredenciamento do Cadastro Central de Fornecedores 

do Estado do Amapá, pelo prazo de até cinco anos; 

f. 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos 

prejuízos causados; 

19.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 

1993, as empresas e os profissionais que: 

a. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação; 

c. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

19.4 As sanções previstas nas alíneas a, e, f e g do subitem 19.2 poderão ser 

aplicadas à empresa juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados; 

19.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto 

na Lei n. º 12.846/13 (Lei Anticorrupção), no que couber, e, ainda, o procedimento previsto 

na Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 9.784/99; 

19.6 A aplicação das penalidades é de competência dos respectivos órgãos 

contratantes, devendo tais ocorrências serem informadas aos setores/órgão competentes; 

19.7 Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a 

autoridade competente, deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter 
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educativo da pena, o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário 

decorrente das irregularidades constatadas; 

19.8 As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da 

Administração, a rescisão unilateral do contrato. 

 

20. ESTIMATIVA DE CUSTOS E CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

20.1 A estimativa de custo com a aquisição do presente objeto é de 

aproximadamente R$ 86.191,60 (Oitenta e seis mil, cento e noventa e um 

reais e sessenta centavos), conforme se extrai da pesquisa de mercado Nº 113-

2021, elaborada pelo Núcleo de Cotação da Coordenadoria de Gestão de Compras- 

COGEC/SESA, que indicou a média dos preços praticados entre os fornecedores do 

ramo e a Administração Pública. 

20.2 A classificação orçamentária é: AÇÃO 2624; NATUREZA: 339030 e FONTE: 

107. 

 

Macapá – AP 27 de Maio de 2021. 
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                                                                    ANEXO II- CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ______ /2021 – SESA/AP 

PROCESSO Nº _______/2021-SESA/AP 

       

    

 

 

 

 

 

 
 
Pelo presente instrumento, de um lado, o ESTADO DO AMAPÁ, pessoa jurídica de direito público interno, 

por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (SESA), inscrita no CNPJ (MF) nº 

23.086.176/0001-03, situada na Av. FAB, 69, Centro, CEP 68900-073 – Macapá/AP), neste ato 

representada pelo Secretário de Estado da Saúde, Sr. JUAN MENDES DA SILVA, casado, Carteira de 

Identidade nº 4077599-PC/AP, CPF(MF) nº 997.241.622-49, nomeado pelo Decreto nº 1722/2020, de 13 de 

maio de 2020, publicado no DOE/AP nº 6900, de 15 de abril de 2019, residente e domiciliado na Rua 

Racionalismo 1073, Bairro Racionalismo nº 1073, Renascer, CEP: 68.907-190  – Macapá/AP, doravante 

denominado CONTRATANTE e de outro lado, a empresa 

___________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) nº_____________/_____-

___, com sede na Rua_______________,_____, _____________, CEP ___________-______ – 

_____________/____, neste ato representada por _________________________ 

_______________________________, portador da  Carteira  de Identidade nº  __________- _____/____ e 

CPF (MF) nº_______________-____, doravante denominada CONTRATADA, resolvem de comum 

acordo e na melhor forma de direito celebrar o presente CONTRATO, mediante as cláusulas e condições a 

seguir: 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

Este contrato possui como base a Lei n° 8.666/93 e art. nº 24 inciso IV (Lei de Licitações e Contratos) e suas 

alterações e em coerência com a Portaria nº 402/2017–PGE, devendo ser utilizado o sistema de COTAÇÃO 

ELETRÔNICA. Em virtude de tratar-se de objeto que pela importância dos itens a serem adquiridos são 

fundamentais para execução dos serviços de saúde para manutenção da vida, faz-se necessário a aquisição 

em caráter emergencial, com fornecimento de acordo com as quantidades previstas, durante a vigência do 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - GEA, POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE – SESA, COMO CONTRATANTE E A 
EMPRESA ________________________________, 
COMO CONTRATADA; PARA OS FINS ABAIXO 

DECLARADOS. 
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contrato, de acordo com a disponibilidade orçamentária e a necessidade da Administração. 

A aquisição se dá com base na Lei 8.666/1999, Art. 24, inciso IV, onde se define que: 

‘nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 

ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, 

obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 

particulares, e somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 

parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no 

prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 

ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 

calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos’. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

Aquisição de NASOGÁSTRICA Nº 04, 06 E 08 E CATETER DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 E 

06, visa manter a operacionalização básica das Unidades Hospitalares e Unidades Mistas 

vinculadas à Secretaria de Estado de Saúde do Estado d o Amapá– SESA/AP, em especial do 

Hospital da Mulher Mãe Luzia uma vez que tal unidade faz uso de forma copiosa destes itens. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PREÇO 

3.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste instrumento ocorrerão na 

AÇÃO: 2624-Assistência Farmacêutica; PLANO ORÇAMENTÁRIO: 000585,  NATUREZA DA 

DESPESA: 339030 FONTE: 107; 

3.2 O valor do presente contrato é de R$ 86.191,60 (Oitenta e seis mil cento e noventa e 

um reais e sessenta centavos). 

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais incidentes as taxas de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto da contratação. 

 CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

4.1 O pagamento será por meio do Fundo Estadual de Saúde-FES, em até 30 (trinta) dias, após entrega e o 

aceite definitivo da totalidade do objeto, mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos 

recursos financeiros pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP); 

4.2 É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa a (s) Nota (s) 

Fiscal (is) /Fatura (s) referente (s) ao(s) objeto(s) regularmente fornecido(s) acompanhado(s) dos 

documentos de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério 

do Trabalho (CNDT), junto à administração contratante, para sua devida certificação, conforme disposto 

no Artigo 29 da Lei 8.666/93 e no Art. 7º do Decreto Estadual nº 1278, de 17 de fevereiro de 2011; 

4.3 O pagamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, na entidade bancária 
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indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, assim como os 

números da respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

4.4 Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados na Nota de Empenho, sem o que, não 

será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, será estabelecido um prazo de 01(um) a 

03(três) dias úteis para a contratada fazer a substituição; 

4.5 A Administração reserva-se ao direito de descontar da (s) Nota (s) fiscal (is) /Fatura (s) a serem 

pagas, qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada durante o 

fornecimento do objeto; 

4.6 Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere direito ao 

pleito de reajustamento ou correção monetária do valor inicial. 

    CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO MATERIAL, LOCAL E PRAZO. 

5.1 O objeto deste instrumento deverá ser entregue em até 15 (quinze) dias corridos, contados da 

assinatura do contrato, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Projeto Básico; 

5.2 A empresa deverá fazer a entrega do objeto, em perfeitas condições de uso, na Central de 

Abastecimento Farmacêutico-CAF, Endereço: Rodovia BR 156, km 0, número 353, São Lázaro, CEP: 

68908-440, acompanhados das respectivas Notas Fiscais, em dias de expediente normal, de segunda a 

sexta-feira, no horário das 08h00 às 12h00min, 14:00 às 18:00, conforme agendamento prévio no e-mail 

caf@saude.ap.gov.br. 

5.3 O objeto será recebido de acordo com as quantidades, características, especificações e condições 

estabelecidas neste instrumento; 

5.4 As especificações técnicas definidas neste Projeto Básico constarão na nota de empenho; 

5.5 O recebimento provisório consistirá na comparação entre as características, especificações técnicas do 

objeto e quantidades de acordo com a Nota Fiscal/Fatura sendo comparado com a nota de empenho. 

5.6 O recebimento definitivo consistirá na comparação entre as características e especificações técnica do 

material e o folder / prospecto apresentado pelo fornecedor no momento da proposta, a ser avaliada pela 

equipe da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), assim procedendo com a verificação da 

qualidade do objeto e consequente aceitação; 

5.7 Apresentar documentação fiscal em três vias, com os números dos lotes especificados por quantidade de 

cada produto entregue, especificando marca, fabricante, modelo, procedência, prazo de 

garantia/validade, preço unitário e preço total; 

5.8 A(s) Nota(s) de Empenho deverá (ão) vir em anexo à(s) Nota(s) /fiscal (is) no ato da entrega do(s) 

produto(s) no almoxarifado, sob pena de devolução do mesmo pelo Contratante;  

5.9 A entrega deverá obedecer à ordem de fornecimento que será anexo o termo de 

contrato e nota de empenho. 

5.10 Os produtos devem ser entregues com prazo de validade não inferior 75% de sua validade quando 

contados da data de fabricação; 

5.11  Os produtos deverão ser entregues em embalagem individual, original, em perfeito estado, sem sinais de 

violação, sem aderência ao produto, sem umidade, sem inadequação de conteúdo, identificados, nas 

condições de temperatura exigidas em rótulo, e com o número de registro da ANVISA/ Registro do 

mailto:caf@saude.ap.gov.br
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Ministério da Saúde; 

5.12 Todos os itens nacionais ou importados devem ter constado, nos rótulos, bulas ou manual de instruções, 

todas as informações em língua portuguesa; 

5.13 As embalagens externas devem apresentar as condições corretas de armazenamento do produto 

(temperatura, umidade, empilhamento, etc.); 

5.14 As embalagens primárias individuais dos produtos devem apresentar o número do lote, data de 

fabricação, prazo de validade, nome do responsável técnico, número do acondicionamento, dentre 

outros; 

5.15 Produtos que possuem certificação compulsória do INMETRO ou que tiver este deverão ser entregues 

juntamente com a cópia da comprovação de certificação e o produto deverá apresentar o selo do 

INMETRO; 

5.16 O transporte não pode ser realizado concomitantemente com produtos químicos, saneantes, inseticidas, 

óleos, tintas, alimentos in natura, etc.; 

5.17 A contratada deverá observar que a transportadora dos itens deve ser autorizada para tal finalidade e 

que a mesma cumpra as normas técnicas relacionadas ao transporte dos produtos; 

5.18 Tratando-se de produtos dispensados de registro, que figurem em relações elaboradas pela ANVISA, 

conforme previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 8.077/13, deverão apresentar a cópia do Certificado de 

Dispensa de Registro do produto emitido pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária e apresentar em 

sua embalagem os dizeres "DECLARADO ISENTO DE REGISTRO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE"; 

5.19 Os materiais deverão ser transportados e entregues, devidamente acondicionados na temperatura 

exigida por seu fabricante, sob pena de devolução dos mesmos pelo Contratante; 

5.20 No momento da descarga do material, o mesmo deverá ser separado, organizado e conferido pela 

contratada junto com a comissão de recebimento, havendo se necessário a abertura das caixas, 

para melhor conferência. Não será aceito entrega pelo correio. 

5.21 Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n. º 8.666/93, o objeto deste Projeto Básico será 

recebido, mediante recibo, da seguinte forma: 

5.21.1 Provisoriamente: para efeito de posterior verificação da conformidade do material com suas 

especificações e quantidades; 

5.21.2 Definitivamente: após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. 

Se durante o uso do material a equipe técnica relatar má qualidade do produto e a equipe de 

avaliação técnica confirmar o fato, o material poderá ser devolvido. 

5.22  Durante o prazo de garantia, a empresa obriga-se a substituir ou reparar, às suas expensas, qualquer 

objeto que apresente defeito que não seja decorrente do desgaste natural ou do mau uso realizando a 

substituição no prazo máximo de sete (sete) dias úteis; 

5.23  Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até cinco (cinco) 

dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

    CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1 Proceder à entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes 

neste Projeto Básico; 
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6.2 Responsabilizar-se pelo perfeito estado do objeto até a entrega definitiva; 

6.3 Cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao transporte dos produtos, responsabilizando-

se pela qualidade das embalagens que acondicionam o produto; 

6.4 Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do objeto fornecido, 

informações sobre o produto, laudos técnicos de análise de produtos, e outras a qualquer tempo e/ou 

fases do procedimento licitatório; 

6.5 Repor ou substituir, às suas expensas, os produtos com avarias, ou que não correspondam com o 

solicitado neste Projeto Básico, imediatamente, contados da notificação que lhe for entregue; 

6.6 Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que incidam ou venham 

a incidir sobre a aquisição do objeto e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pela 

Administração; 

6.7 Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais inclusive carga e descarga, até o 

local indicado no Anexo II do Projeto Básico; 

6.8 Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais que não estejam de 

acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento, ficando certo que, em nenhuma 

hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades pactuadas; 

6.9 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Administração 

contratante; 

6.10 Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do objeto fornecido; 

6.11 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou a terceiros em razão 

de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, quando esses tenham sido 

ocasionados por seus empregados durante a entrega do objeto, independentemente de outras 

cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

6.12 Comunicar à Administração qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao fornecimento do 

objeto e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

6.13 Manter, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com todas as obrigações assumidas, e as 

condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação; 

6.14 Não transferir as obrigações assumidas, nem subcontratar terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 

parcialmente, as obrigações qualquer das prestações a que está obrigada, exceto quando devidamente 

autorizada pela Administração contratante; 

6.15 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados quando do fornecimento dos materiais ou em conexão com ele, ainda que acontecido em 

dependência da Administração contratante; 

6.16 Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao 

fornecimento do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

6.17 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do 

Processo Licitatório; 

6.18 A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração contratante, nem poderá onerar os 

materiais objeto deste instrumento, razão pela qual a Empresa renuncia a qualquer vínculo de 

solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante; 

6.19 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam 
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compatíveis com o regime de direito público. 

 

    CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Projeto Básico; 

7.2 Verificar minuciosamente a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações 

constantes neste instrumento e na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

7.3 Proceder ao pagamento do objeto regularmente fornecido, no prazo e condições previstas neste Projeto 

Básico; 

7.4 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações 

exigidas; 

7.5 Proporcionar as facilidades necessárias para que a CONTRATADA possa fornecer o objeto deste 

contrato dentro das normas estabelecidas; 

7.6 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante da empresa; 

7.7 Designar servidor para recebimento e atesto do fornecimento; 

7.8 Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto fornecido, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

7.9 Fiscalizar como lhe aprouver o fornecimento e a entrega dos materiais; 

 

    CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA CONTRATUAL E VALIDADE DO OBJETO 

8.1 Pelo valor estimado dos itens da licitação fica dispensada a garantia contratual. 

8.2 Os materiais devem ter a validade mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do prazo da validade total, 

a contar da data de fabricação, conforme estabelecido no Projeto Básico. 

8.3 Caso o(s) produto(s) perca(m) características ou deteriorem-se, e, estando este(s) dentro do prazo de 

validade, assim como as condições normais de estocagem, uso e manuseio, deverão ser substituídos 

imediatamente, contados a partir da comunicação formal, ficando por conta e ônus da CONTRATADA todas 

as despesas decorrentes para a efetivação da substituição. 

 

    CLÁUSULA NONA – DOS ÔNUS FISCAIS  

9.1 Constituem, também, obrigação da CONTRATADA o pagamento de todos os tributos, inclusive 

contribuições previdenciárias que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre este CONTRATO 

ou seu objetivo, podendo a CONTRATANTE, a qualquer momento, exigir da CONTRATADA a provocação de 

sua regularidade. 

 

    CLÁUSULA DÉCIMA – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO E DIREITOS  

10.1 Este CONTRATO obrigará e disciplinará os CONTRATANTES e seus sucessores, não podendo 

nenhum deles ceder ou transferir o CONTRATO ou quaisquer direitos dele decorrente. 

10.2 E vedada a seção de qualquer crédito decorrente do presente CONTRATO e de todo e qualquer 

título de crédito, emitido em razão do mesmo, que conterá, necessariamente, a cláusula “não a Ordem”, 
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retirando-lhe o caráter de circularidade, eximindo-se a CONTRATATE, de todo e qualquer pagamento ou 

obrigação a terceiros, por títulos colocados em cobrança, desconto, caução ou outra modalidade de 

circulação garantida, inclusive quanto ao direito emergente ao presente CONTRATO e, em hipótese alguma, 

a CONTRATANTE aceitará tais títulos, os quais serão devolvidos, imediatamente, a pessoa jurídica ou física 

que os houver apresentar. 

 

    CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS NOTIFICAÇÕES 

11.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do Contrato só produzirá efeitos legais se processada 

por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo 

consideradas comunicações verbais. 

    CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES  

12.1  A CONTRATADA será obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do Contrato. 

    CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

13.1. Para fins de fiscalização contratual são adotados os seguintes conceitos: 

a. CAF - Central de Abastecimento Farmacêutico: unidade de assistência farmacêutica que serve para 

o armazenamento de medicamentos e correlatos, onde são realizadas atividades quanto à sua 

correta recepção, estocagem e distribuição. 

b. GESTÃO CONTRATUAL: é a Gerência das atividades relacionadas à regularidade do contrato 

exercida pela Gerência de Fiscalização de Contratos e Convênios (GEFIC) para formalização dos 

procedimentos quanto aos aspectos que envolvam envio para pagamento, eventual aplicação de 

sanções, apuração de irregularidades e orientações fiscais; 

c. FISCALIZAÇÃO TÉCNICA: exercida por servidor com capacidade técnico para avaliar a execução 

do objeto nos moldes contratados, aferindo a quantidade e qualidade, assegurando que, no ato da 

entrega, o objeto do contrato seja devidamente atendido conforme requisitos técnicos, sanitários, 

independentemente do seu volume, no que diz respeito à identidade, integralidade e segurança; 

d. FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: executada por servidor apto a avaliar os documentos 

encaminhados no momento da entrega dos insumos, analisar as notas fiscais emitidas, comparando-

as com os instrumentos contratuais e avençados, certificando que os documentos estão regulares;   

e. FISCALIZAÇÃO GERAL:  ato exercido pelo fiscal geral, para acompanhar e coordenar as atividades 

dos fiscais e receber definitivamente o objeto (ato que concretiza o ateste), após análise do relatório 

apresentado pela fiscalização administrativa e técnica, instrui o processo para pagamento com os 

respectivos documentos (certidões trabalhistas, previdenciárias, fiscais, relatório de fiscalização e 

Termo de certificação de Nota Fiscal; 
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f. FISCAL TÉCNICO: servidor FARMACÊUTICO da Central de Abastecimento Farmacêutico e/ou 

COASF para acompanhar, fiscalizar e conferir a conformidade e a qualidade dos serviços prestados, 

realizando o recebimento provisório; 

g. FISCAL ADMINISTRATIVO: servidor no cargo comissionado na função de Gerente da CAF 

designado para revisar a documentação de entrada verificando sua conformidade com a quantidade 

e especificações descritas nos documentos que respaldam a compra com a emissão do Relatório de 

Fiscalização e Termo de Certificação de Nota Fiscal; 

h. FISCAL GERAL: servidor no cargo comissionado na função de Coordenador da Assistência 

Farmacêutica designado para instruir o processo para pagamento; 

i. RECEBIMENTO PROVISÓRIO: ato do fiscal técnico ou administrativo do contrato que apura a 

conformidade da execução dos serviços de acordo com o objeto contratado, respectivamente, nos 

aspectos técnicos (qualidade) ou administrativos (obrigações legais). 

j. RECEBIMENTO DEFINITIVO: ato do fiscal geral do contrato que concretiza o ateste da execução 

dos serviços após análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização 

técnica e administrativa. 

13.2 Todas as ocorrências serão registradas, gerando relatório que será enviado à Gerência de 

Fiscalização e conforme avaliação deste poderá gerar em penalizações de acordo com as legislações 

vigentes e desclassificação do fornecedor em processos futuros da SESA. 

13.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da administração 

deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

13.4 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou 

vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993; 

13.5. Durante o período de fornecimento do objeto, a Empresa poderá manter preposto, aceito pela 

Administração contratante, para representá-la sempre que for necessário. 

 

    CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO INADIMPLENTE E SANÇÕES  

14.1 Estarão sujeitas às penalidades administrativas previstas na Lei n. º 8666/93, a licitante e/ou contratada 

que: 

a. Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

não aceitar ou retirar a nota de empenho/Termo de Contrato; 

b. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

c. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

d. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e. Não mantiver a proposta; 

f. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g. Comportar-se de modo inidôneo; 

h. Fizer declaração falsa; 

i. Cometer fraude fiscal. 
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14.2 A licitante e/ou contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo das demais cominações legais, às seguintes sanções: 

a. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso 

injustificado na entrega dos materiais, até o máximo de 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias corridos. Uma vez comunicados oficialmente, poderá ocorrer a não aceitação 

do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 

assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

b. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de 

empenho, no caso de recusa injustificada em assinar o contrato ou deixar de 

entregar a documentação exigida no ato de sua assinatura; 

c. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no 

caso de inexecução total do objeto; 

d. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

e. 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos 

prejuízos causados; 

14.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os 

profissionais que: 

a. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

b. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

14.4 As sanções previstas nas alíneas a, e, f e g do subitem 19.1 poderão ser aplicadas à empresa 

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 

14.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei n. º 12.846/13 (Lei 

Anticorrupção), no que couber, e, ainda, o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 9.784/99; 

14.6 A aplicação das penalidades é de competência dos respectivos órgãos contratantes, devendo tais 

ocorrências serem informadas aos setores/órgão competentes; 

14.7 Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade competente, 

deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de 

comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades 

constatadas; 
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14.8 As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da Administração, a 

rescisão unilateral do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO  

15.1 O presente CONTRATO poderá ser rescindido: 

a. Por ato unilateral da CONTRATANTE, nas hipóteses previstas nos por ato unilateral da 

CONTRATANTE, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII, do Art. 78 da Lei 

nº 8.666/93, por escrito, com a devida motivação, assegurando o contraditório, no prazo de 

5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na CLÁUSULA 

anterior; 

b. Por acordo entre as partes, mediante autorização da autoridade competente, reduzir a 

termo, e desde que haja conveniência para a CONTRATANTE, por antecedência de 30 

(trinta) dias; e 

c. Por via judicial, nos termos da legislação. 

15.2 Rescindido o CONTRATO nos termos dos incisos I a XII, XVII e XVIII, do Art. 78 da Lei nº 8.666/93, além 

de responder por perdas e dados decorrentes do CONTRATO, a CONTRATADA obriga-se ao 

pagamento de multa corresponde a até 10% (dez por cento), do valor global atualizado deste 

CONTRATO, conforme fixado no inciso II da CLÁUSULA anterior considerando-a dívida líquida e certa, 

E acarretando para a SESA/AP as consequências previstas no Art. 80, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/93, 

no que couber.  

15.3 Em caso de rescisão, conforme motivos previstos nos incisos XII a XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93, 

sem que haja culpa da CONTRATADA, será está ressarcida dos prejuízos que comprovadamente 

houver sofrido, tendo ainda direito, se for o caso, aos pagamentos devidos pela execução do 

CONTRATO até a data da rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

16.1 Este CONTRATO representa todo o acordo entre as partes com relação ao objetivo nele previsto. 

Qualquer ajuste complementar que crie ou altere direitos ou obrigações a de ser efetuado por escrito e 

assinado por representantes de ambas as partes. 

16.2 Integram o presente CONTRATO o PROJETO BÁSICO – ANEXO I do EDITAL Nº ______/20___ – 

COASF/SES, e a proposta apresentada pela CONTRATADA. 

16.3 A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento nas obrigações contratuais ou ao 

exercício da prerrogativa decorrente deste CONTRATO não substituirá renúncia ou novação nem 

impedirá a parte de exercer seus direitos a qualquer tempo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS  

17.1 Os Casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 

8.666, de 1993, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos 



 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 

contratos e pelas normas das Portarias do Ministério da Saúde que tenha disposição sobre o objeto 

contratado. 

17.2 O presente contrato não gera vínculo empregatício, de qualquer natureza, entre o CONTRATANTE e o 

CONTRATADO, tampouco entre pessoas empregadas pelo CONTRATADO. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO   

18.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Macapá/AP para dirimir toda e qualquer questão oriunda deste 

Contrato, renunciado expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

18.2 E por estar justo e acordado, depois de lido e achado conforme, as partes assinam o presente 

instrumento contratual em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

 

 

Macapá (AP), ______de ______________ de 2021 

 

 

______________________________________________________ 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE – SESA/AP 

Juan Mendes da Silva 

Secretário de Estado da Saúde 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

CONTRATADA 

 

Representada por ______________________________________________________ 

 

TESTEMUNHAS 

1. Nome: ______________________________             2. Nome:_______________________________ 

 CPF n°:_______________________________             CPF n°: ______________________________ 

 Cód. verificador: 37171208. Cód. CRC: DC86AC3
Documento assinado eletronicamente por MIRIAM DOS SANTOS MAGALHÃES em 27/05/2021 11:29, JUAN
MENDES em 27/05/2021 10:50 e outros, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser
conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

DESPACHO

Em 09 de junho de 2021

Documento Nº 300101.0077.0052.0093/2021

Assunto: AUTORIZO PARA INICIAR PROCESSO DE AQUISIÇÃO

AO  GAB ASSISTÊNCIA, 

Senhora Secretária, a fim de subsidiar tomada de decisão superior, 

encaminhamos processo referente à aquisição emergencial de SONDA 

NASOGÁSTRICA Nº 04, 06 e 08 e CATETER DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 e 

06 para manifestação quanto anuência de vossa excelência quanto ao presente processo 

de aquisição.

Atenciosamente,

JUAN MENDES DA SILVA 

Secretário De Estado Da Saúde Do Amapá (GABINETE - GABINETE DA 

SECRETARIA DA SAÚDE) 

AV. FAB N° 069 - CENTRO. - (96) 2101-8551
CEP 68908-908 MACAPÁ/AP - HTTPS://SAUDE.PORTAL.AP.GOV.BR/

Cód. verificador: 38503498. Cód. CRC: ED798E3
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES DA SILVA, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO
AMAPÁ (GABINETE - GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE), em 09/06/2021 10:38, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DE ASSISTÊNCIA - GAB ASSISTÊNCIA

DESPACHO

Em 22 de junho de 2021

Documento Nº 300101.0077.0052.0093/2021
Interessado(s): SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE

Assunto: AUTORIZO PARA INICIAR PROCESSO DE AQUISIÇÃO SONDA 
NASOGÁSTRICA Nº 04, 06 E 08 E CATETER DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 
E 06

Com os cordiais cumprimentos, após analise do processo aquisição 

emergencial de SONDA NASOGÁSTRICA Nº 04, 06 e 08 e CATETER DE 

ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 e 06, solicito informações se o referido processo 

tambem atenderá o Hospital Estadual de Santana, visto que a referida unidade possui 

UTI NEO e necessita dos mesmos materiais solicitados na minuta.

No mais não há outros questionamentos sobre o processo.

Atencisoamente,

EDINETH BARBOSA DA SILVA VENDRUSCOLO 

 

AV. FAB N° 069 - CENTRO. - (96) 2101-8551
CEP 68908-908 MACAPÁ/AP - HTTPS://SAUDE.PORTAL.AP.GOV.BR/

Cód. verificador: 40172720. Cód. CRC: 4694D4F
Documento assinado eletronicamente por EDINETH BARBOSA DA SILVA VENDRUSCOLO em 22/06/2021 15:21,
conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

DESPACHO

Em 23 de junho de 2021

Documento Nº 300101.0077.0052.0093/2021
Interessado(s): COASF

Assunto: AUTORIZO PARA INICIAR PROCESSO DE AQUISIÇÃO SONDA 
NASOGÁSTRICA Nº 04, 06 E 08 E CATETER DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 
E 06

Conforme solicitação as fls. 8, solicito informações se o referido processo 

tambem atenderá o Hospital Estadual de Santana, visto que a referida unidade possui 

UTI NEO e necessita dos mesmos materiais solicitados na minuta. 

JUAN MENDES DA SILVA 

Secretário De Estado Da Saúde Do Amapá (GABINETE - GABINETE DA 

SECRETARIA DA SAÚDE) 

AV. FAB N° 069 - CENTRO. - (96) 2101-8551
CEP 68908-908 MACAPÁ/AP - HTTPS://SAUDE.PORTAL.AP.GOV.BR/

Cód. verificador: 40295987. Cód. CRC: 7DD52EA
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES DA SILVA, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO
AMAPÁ (GABINETE - GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE), em 23/06/2021 11:48, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COASF

DESPACHO

Em 23 de junho de 2021

Documento Nº 300101.0077.0052.0093/2021
Interessado(s): GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE

Assunto: AUTORIZO PARA INICIAR PROCESSO DE AQUISIÇÃO SONDA 
NASOGÁSTRICA E CATETER DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

Ao Exm° Sr Secretário de Estado da Saúde

Juan Mendes.

Sr. secretário,

Com os Cordiais cumprimentos,

Vimos, por meio deste, atender à solicitação da fls. 89 referente 

ao PROJETO BÁSICO para aquisição emergencial de SONDA NASOGÁSTRICA Nº 

04, 06 e 08 e CATETER DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 e 06, informando que o 

referido processo também atenderá o Hospital Estadual de Santana (HES) conforme 

planilha preenchida e Anexada neste despacho, a qual  demonstra o Consumo Médio 

Mensal (CMM), em quantitativo dos itens supracitados nos autos, de todas as Unidades 

Hospitalares e Mistas vinculadas à SESA/AP. Ressalta-se que o CMM é fornecido pelo 

Serviço de farmácia dos hospitais no momento em que é acionado por esta 

coordenadoria.

Portanto, recebendo o APROVO de V. S.ª, o presente documento deverá 

seguir para a COGEC para andamento do processo.

Atenciosamente,

AV. FAB N° 069 - CENTRO. - (96) 2101-8551
CEP 68908-908 MACAPÁ/AP - HTTPS://SAUDE.PORTAL.AP.GOV.BR/



MIRIAM DOS SANTOS MAGALHÃES 

Enfermeiro / SESA  

AV. FAB N° 069 - CENTRO. - (96) 2101-8551
CEP 68908-908 MACAPÁ/AP - HTTPS://SAUDE.PORTAL.AP.GOV.BR/

Cód. verificador: 40330616. Cód. CRC: 4182280
Documento assinado eletronicamente por MIRIAM DOS SANTOS MAGALHÃES, ENFERMEIRO / SESA , em
23/06/2021 14:29, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Consumo Médio Mensal-CMM- Cateter  Aspiração traqueal n° 04, 06 e Sonda Naso nº 04,06,08

Data Envio: 17/05/21

Data encerramento: 19/05/21

DESCRIÇÃO

UNIDADE 

DE 

AQUISIÇ

ÃO

REFERÊNCIA CMM HU UPA ZN UPA LJ HE HMML HCAL HCA HES
VITÓRIA 

JARI
AP CRDT PBA

MAZAG

ÃO

CALÇOEN

E
HELAJA

FERREIRA 

GOMES

SERRA  

NAVIO

PRACUÚ

BA

TARTAR

UGALZI

NHO

OIAPOQUE

Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: 

descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios 

distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem 

individual, espessura: nº 4

UN
CATETER P/ 

ASPIRAÇÃO N°4
4405 0 0 0 0 4000 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: 

descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios 

distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem 

individual, espessura: nº 6

UN
CATETER P/ 

ASPIRAÇÃO N°6
4845 0 0 10 30 4000 100 500 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: 

levine, material: silicone, calibre: nº 8, tamanho: longa, 

comprimento: cerca 100 cm, conector: conector padrão c, tampa, 

componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: 

estéril, descartável, embalagem: embalagem individual

UN
SONDA 

NASOGÁSTRICA N° 8
5140 0 0 10 20 4000 0 1000 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: 

levine, material: pvc, calibre: nº 6, tamanho: longa, comprimento: 

cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: 

ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, 

descartável, embalagem: embalagem individual

UN
SONDA 

NASOGÁSTRICA N° 6
4640 0 0 0 0 4000 30 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: 

levine, material: pvc, calibre: nº 4, tamanho: longa, comprimento: 

cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: 

ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, 

descartável, embalagem: embalagem individual

UN
SONDA 

NASOGÁSTRICA N° 4
4.240 0 0 0 0 4000 30 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

DESPACHO

Em 29 de junho de 2021

Documento Nº 300101.0077.0052.0093/2021
Interessado(s): SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Assunto: AUTORIZO PARA INICIAR PROCESSO DE AQUISIÇÃO SONDA 
NASOGÁSTRICA E CATETER DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

À COGEC,

Atendendo à solicitação contida nos termos do despacho anterior, 

AUTORIZO o processo de aquisição emergencial de SONDA NASOGÁSTRICA Nº 

04, 06 e 08 e CATETER DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 e 06. 

Atenciosamente,

JUAN MENDES DA SILVA 

Secretário De Estado Da Saúde Do Amapá (GABINETE - GABINETE DA 

SECRETARIA DA SAÚDE) 

AV. FAB N° 069 - CENTRO. - (96) 2101-8551
CEP 68908-908 MACAPÁ/AP - HTTPS://SAUDE.PORTAL.AP.GOV.BR/

Cód. verificador: 41038235. Cód. CRC: 5C50B07
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES DA SILVA, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO
AMAPÁ (GABINETE - GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE), em 29/06/2021 11:34, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS - COGEC

DESPACHO

Em 29 de junho de 2021

Documento Nº 300101.0077.0052.0093/2021
Interessado(s): NCP/COGEC

Assunto: AQUISIÇÃO SONDA NASOGÁSTRICA E CATETER DE ASPIRAÇÃO 
TRAQUEAL

AO NÚCLEO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - NCP

Em observância ao despacho da fl.  93, em que consta a autorização do 

senhor Secretario de Saúde para que se proceda com a aquisição do objeto descrito no 

Projeto Básico (fls. 59-86), que se dará por meio de dispensa de licitação, encaminho os 

autos n. 300101.0077.0052.0093/2021 para conhecimento e providências quanto a 

realização do acolhimento de propostas.

Atenciosamente,

EDER RODRIGUES FARIAS 

 

AV. FAB N° 069 - CENTRO. - (96) 2101-8551
CEP 68908-908 MACAPÁ/AP - HTTPS://SAUDE.PORTAL.AP.GOV.BR/

Cód. verificador: 41056270. Cód. CRC: DC4C16A
Documento assinado eletronicamente por EDER RODRIGUES FARIAS em 29/06/2021 12:21, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE COTAÇÃO DE PREÇO - CGC - NCP

DESPACHO

Em 19 de julho de 2021

Documento Nº 300101.0077.0052.0093/2021
Interessado(s): COGEC

Assunto: ACOLHIMENTO

Trata-se de acolhimento de propostas para AQUISIÇÃO DE SONDA 

NASOGÁSTRICA E CATETER ASPIRAÇÃO, visando atender as necessidades desta 

secretaria.

Procedeu-se a solicitação com publicação no site da - Central de 

Licitações e Contratos CLC, para desta forma garantir a publicidade e dar o maior 

alcance a potenciais fornecedores.

Posto isso, logramos êxito no recebimento de 2 (dois) proponentes que 

encaminharam suas propostas, conforme anexo.

Feitas estas necessárias considerações, encaminho os autos para 

continuação processual.

Atenciosamente,

 

AMÁLIA RIBEIRO CARDOSO 

 

AV. FAB N° 069 - CENTRO. - (96) 2101-8551
CEP 68908-908 MACAPÁ/AP - HTTPS://SAUDE.PORTAL.AP.GOV.BR/

Cód. verificador: 43546834. Cód. CRC: A2AF03D
Documento assinado eletronicamente por AMÁLIA RIBEIRO CARDOSO em 19/07/2021 16:19, conforme decreto
nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



19/07/2021 Central de Licitações - GEA

https://compras2.portal.ap.gov.br/principal.php 11/11

ÓRGÃO OBJETO AVISO VALIDADE PREGOEIRO ADMIN

SESA Locação e
montagem de tendas
para atendimento
hes

 05/07/2021 - AVISO - Locação e montagem de tendas
para atendimento HES

(edital/61f041936e087cd791c95bf0bcb0dc40.pdf)

(edital/61f041936e087cd791c95bf0bcb0dc40.pdf)(edital/61f041936e087cd791c95bf0bcb0dc40.pdf)

07/07/21 Elso
Gemaque e
Gemaque

 (editar_aviso.php?id=7802)

SESA Aquisição de
correlatos para o
centro covid hu

 13/07/2021 - AVISO - AQUISIÇÃO DE CORRELATOS
PARA O CENTRO COVID HU

(edital/fead6dca0b0180ef7189a2be6ccb9edc.pdf)

(edital/fead6dca0b0180ef7189a2be6ccb9edc.pdf)(edital/fead6dca0b0180ef7189a2be6ccb9edc.pdf)

14/07/21 Elso
Gemaque e
Gemaque

 (editar_aviso.php?id=7823)

SESA Aquisiçao de
equipamentos de
refrigeração para a
unacon e complexo
regulador

 13/07/2021 - AVISO - AQUISIÇAO DE
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA A
UNACON E COMPLEXO REGULADOR

(edital/7d1e0adae35c69789a16af804be82de2.pdf)

(edital/7d1e0adae35c69789a16af804be82de2.pdf)(edital/7d1e0adae35c69789a16af804be82de2.pdf)

14/07/21 Elso
Gemaque e
Gemaque

 (editar_aviso.php?id=7824)

SESA Aquisição de sonda
nasogástrica e
cateter aspiração

 14/07/2021 - AVISO - AQUISIÇÃO DE SONDA
NASOGÁSTRICA E CATETER ASPIRAÇÃO

Prezado (a) Senhor (a), Ao cumprimentá-lo (a)
cordialmente, convidamos Vossa Senhoria a contribuir na
apresentação de Proposta de Preço para o processo de
AQUISIÇÃO DE SONDA NASOGÁSTRICA E CATETER
ASPIRAÇÃO para cumprimento de ordem judicial
conforme especificações, condições e quantitativos
estabelecidos no Projeto Básico. Os interessados
poderão encaminhar proposta de preço para o e-mail
ncp.sesa@gmail.com até às 12h do dia 16 de julho de
2021. Atenciosamente, NCP - Núcleo de Cotação de
Preços Secretaria de Saúde do Amapá. 

 Download do Edital

(edital/e6ad19896301933d1db8599bf4e2ffe8.pdf)

(edital/e6ad19896301933d1db8599bf4e2ffe8.pdf)
(edital/e6ad19896301933d1db8599bf4e2ffe8.pdf)

(edital/e6ad19896301933d1db8599bf4e2ffe8.pdf)(edital/e6ad19896301933d1db8599bf4e2ffe8.pdf)

16/07/21 Elso
Gemaque e
Gemaque

 (editar_aviso.php?id=7827)

SESA Aquisição de serra
gigli e seringas 10ml  14/07/2021 - AVISO - AQUISIÇÃO DE SERRA GIGLI

E SERINGAS 10ML

(edital/828bce9aed3c69073977e62c328d631f.pdf)

(edital/828bce9aed3c69073977e62c328d631f.pdf)(edital/828bce9aed3c69073977e62c328d631f.pdf)

16/07/21 Elso
Gemaque e
Gemaque

 (editar_aviso.php?id=7828)































19/07/2021 Gmail - PROPOSTA DE PREÇO PARA O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE SONDA NASOGASTRICA E CATETER ASPIRAÇÃO

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=699cf8ce6b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1705453210035277166&simpl=msg-f%3A17054532… 1/1

NÚCLEO DE COTAÇÃO DE PREÇOS NCP - SESA - AP <ncp.sesa@gmail.com>

PROPOSTA DE PREÇO PARA O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE SONDA
NASOGASTRICA E CATETER ASPIRAÇÃO 
1 mensagem

Gerência Comercial <gecomercial@vfbbrasil.com> 16 de julho de 2021 11:48
Para: "ncp.sesa@gmail.com" <ncp.sesa@gmail.com>

Segue proposta de preços para o processo acima. Obrigado

3 anexos

PROPOSTA SESA AP SONDA E CATETERES 16.07.2021 f.pdf 
182K

REGISTRO CATETER MEDSONDA.pdf 
3K

REGISTRO DE SONDA GASTRIGA.pdf 
3K

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=699cf8ce6b&view=att&th=17aafca89d33cd6e&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=699cf8ce6b&view=att&th=17aafca89d33cd6e&attid=0.2&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=699cf8ce6b&view=att&th=17aafca89d33cd6e&attid=0.3&disp=attd&safe=1&zw


19/07/2021 Gmail - COTAÇÃO SONDA NASOGASTRICA E CATETER DE ASPIRAÇÃO

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=699cf8ce6b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1705446277325452197&simpl=msg-f%3A17054462… 1/2

NÚCLEO DE COTAÇÃO DE PREÇOS NCP - SESA - AP <ncp.sesa@gmail.com>

COTAÇÃO SONDA NASOGASTRICA E CATETER DE ASPIRAÇÃO 
1 mensagem

X-Medic Hospitalar Ltda <x-medic@hotmail.com.br> 16 de julho de 2021 09:58
Para: NÚCLEO DE COTAÇÃO DE PREÇOS NCP - SESA - AP <ncp.sesa@gmail.com>

Bom Dia,

Segue em anexo proposta de preço para vossa apreciação.

À disposição para dúvidas e/ou esclarecimentos.

Att,

Antonio Rodrigues 
X-Medic Hospitalar Ltda 
CNPJ: 14.841.442/0001-75 
Fone:(96) 3225-2408 (FIXO)
          (96) 99104-3124 (WHAT) 
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1

VAL. DA PROPOSTA

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

POR EXTENSO POR EXTENSO

1

Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico 

flexível, tipo uso: descartável, características 

adicionais: ponta atraumática, orifícios distais 

lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem 

individual, espessura: nº 4

80163570002 UND 21.144 UNIT MEDSONDA R$ 1,07
um real e sete 

centavos
R$ 22.624,08

vinte e dois mil, 

seiscentos e vinte 

e quatro reais e 

oito centavos

2

Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico 

flexível, tipo uso: descartável, características 

adicionais: ponta atraumática, orifícios distais 

lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem 

individual, espessura: nº 6

80163570002 UND 23.256 UNIT MEDSONDA R$ 0,58
cinquenta e oito 

centavos
R$ 13.488,48

treze mil, 

quatrocentos e 

oitenta e oito reais 

e quarenta e oito 

centavos

3

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 

nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: 

nº 4, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, 

conector: conector padrão c, tampa, componentes: 

ponta distal fechada, c, orifícios laterais, 

esterilidade: estéril, descartável, embalagem: 

embalagem individual

80163570009 UND 20.352 UNIT
LEVINE 

MEDSONDA
R$ 0,72

setenta e dois 

centavos
R$ 14.653,44

quatorze mil, 

seiscentos e 

cinquenta e três 

reais e quarenta e 

quatro centavos

4

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 

nasogástrica, modelo: levine, material: silicone, 

calibre: nº 6, tamanho: longa, comprimento: cerca 

100 cm, conector: conector padrão c, tampa, 

componentes: ponta distal fechada, c, orifícios 

laterais, esterilidade: estéril, descartável, 

embalagem: embalagem individual

80163570009 UND 22.272 UNIT
LEVINE 

MEDSONDA
R$ 0,79

setenta e nove 

centavos
R$ 17.594,88

dezessete mil, 

quinhentos e 

noventa e quatro 

reais e oitenta e 

oito centavos

5

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 

nasogástrica, modelo: levine, material: silicone, 

calibre: nº 8, tamanho: longa, comprimento: cerca 

100 cm, conector: conector padrão c, tampa, 

componentes: ponta distal fechada, c, orifícios 

laterais, esterilidade: estéril, descartável, 

embalagem: embalagem individual

80163570009 UND 24.672 UNIT
LEVINE 

MEDSONDA
R$ 0,70 setenta centavos R$ 17.270,40

dezessete mil, 

duzentos e 

setenta reais e 

quarenta centavos

** DECLARAMOS QUE ESTÃO INCLUSAS NO VALOR NEGOCIADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA; TRIBUTOS; ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E, AINDA,  COM 

TRANSPORTE.
*** DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO [EDITAL].

Rio Verde-GO,

* DECLARAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA; O PRAZO DE ENTREGA E A FORMA DE PAGAMENTO; O LOCAL E A DATA DE ENTREGA; E A GARANTIA DE  VALIDADE DOS PRODUTOS NEGOCIADOS, 

ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO [EDITAL].

quinta-feira, 15 de julho de 2021

***NÃO FRACIONAMOS A EMBALAGEM.

RDC 80 - CONSIDERANDO QUE A AGÊNCIA NACIONAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA), POR MEIO DA RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA -RDC Nº 80, DE 11 DE MAIO DE 2006 QUE DETERMINA QUE O 

PROCEDIMENTO DE FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTO É PRIVATIVO DE FARMÁCIAS E DROGARIAS. POR FAVOR ADEGUAR A NOTA DE EMPENHO OU ORDEM DE FORNECIMENTO AS EMBALAGENS COTADAS

Q. EMB..= QUANTIDADE NA EMBALAGEM     -     CLAS.= CLASSIFICAÇÃO [M= MARCA/ÉTICO, G= GENÉRICO, S= SIMILAR]

VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI

FERNANDO RODRIGUES DE ANDRADE

CPF: 335.315.308-01

_____________________________________________________

e-mail: licitacao@viafharmadobrasil.com.br          fone: (64) 98438-8793 ou (64)3622-2833

ÓRGÃO COMPRADOR

SECRETARIA  DE ESTADO DA SAUDE DE AMAPA

ENDEREÇO

PROPOSTA DE PREÇO

VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI

CNPJ: 30.949.099/0001-33       INS. EST.: 10.735.948-0       INS. MUN.: 54.173

RUA DONA HELENA, QD 84, LT 09 - SETOR PAUSANES

CEP: 75.904-235                                       RIO VERDE - GO
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CNPJ: 30.949.099/0001-33                                                                    

ENDEREÇO: RUA DONA HELENA, QD. 84, LT. 09 - SETOR PAUSANES

O
B

JE
TO Aquisição de SONDA NASOGASTRICA Nº04,06,08 E CATETER DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº04,06, visa manter a operacionalização básica das Unidades Hospitalares Mistas vinculadas a Secretaria de Estado 

da Saúde do Estado de Amapá - SESA/AP, em especial do Hospital da Mulher Mãe Luiza, uma vez que tal unidade faz uso de forma copiosa destes itens.

CIDADE/UF

MACAPA-AP

Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

ROD BR 156 KM 0 - BAIRRO SÃO LAZARO CENTRAL ABAST FARMACEUTICO

FORMA / TIPO

DISPENSA DE LICITAÇÃO

TELEFONES: [64] 9 8438-8793   -   [64] 3622-2833

CIDADE/UF: RIO VERDE - GOIÁS CEP: 75.904-235

E-MAIL: licitacao@viafharmadobrasil.com.br  

DATA DO PROCESSO

15/07/2021

RAZÃO SOCIAL: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI

CEP

68.908-440

INS. ESTADUAL: 10.735.948-0 INS. MUNICIPAL: 54.173

Nº DO PREGÃO

300101.0077.0060.0076/2021

Apresentamos nossa PROPOSTA DE PREÇO, objeto do Processo Licitatório, acima devidamente identificado [1], acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus Anexos; nos termos do Art. 

4º, inciso VII da Lei nº 10.520, de 17/07/2002.

VL. TOTAL

R$ 85.631,28
oitenta e cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte e oito 

centavos

BANCO: BANCO DO BRASIL Nº 001, C/C 29853-0 - AG: 3282-4 - RIO VERDE-GO

VL. UNIT.

T   O   T   A   L     →

ITEM PRODUTO REG QUANT MARCAUNID Q.EMB CLAS.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Item QUANT 120 

DIAS + 20%

REFERENCIA Unid Valor Unit. Valor Total

Produto:

Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso:

descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios

distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual,

espessura: nº 4
Apresentação Pacote com 10 unidades

Registro(MS): 10207820015

Marca: MARK MED

Fabricante: Mark Med Indústria e Comércio Ltda - BRASIL

Procedência: NACIONAL

Valor Unit.: setenta e dois centavos

Valor Total: quinze mil e duzentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos

Produto:

Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso:

descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios

distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual,

espessura: nº 6
Apresentação Pacote com 10 unidades

Registro(MS): 10207820015

Marca: MARK MED

Fabricante: Mark Med Indústria e Comércio Ltda - BRASIL

Procedência: NACIONAL

Valor Unit.: setenta e três centavos

Valor Total: dezesseis mil e novecentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos

Produto:

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine,

material: pvc, calibre: nº 4, tamanho: longa, comprimento: cerca 120

cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal

fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável,

embalagem: embalagem individual
Apresentação Pacote com 10 unidades

Registro(MS): 10207820018

Marca: MARK MED

Fabricante: Mark Med Indústria e Comércio Ltda - BRASIL

Procedência: NACIONAL

Valor Unit.: noventa e sete centavos

Valor Total: dezenove mil e setecentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos

Produto:

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine,

material: silicone, calibre: nº 6, tamanho: longa, comprimento: cerca

100 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal

fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável,

embalagem: embalagem individual

Apresentação Pacote com 10 unidades

Registro(MS): 10207820018

Marca: MARK MED

Fabricante: Mark Med Indústria e Comércio Ltda - BRASIL

Procedência: NACIONAL

Valor Unit.: um real

Valor Total: vinte e dois mil e duzentos e setenta e dois reais

Produto:

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine,

material: silicone, calibre: nº 8, tamanho: longa, comprimento: cerca

100 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal

fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável,

embalagem: embalagem individual

Apresentação Pacote com 10 unidades

Registro(MS): 10207820018

Marca: MARK MED

Fabricante: Mark Med Indústria e Comércio Ltda - BRASIL

Procedência: NACIONAL

Valor Unit.: setenta e oito centavos

Valor Total: dezenove mil e duzentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos

Total 93.458,16R$            

15.223,68                     

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Abertura das Propostas: 16.07.2021 ás 12h00min-Horário de Brasília

Objeto: Aquisição de SONDA NASOGÁSTRICA Nº 04, 06 e 08 E CATETER DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 e 06, visa manter a operacionalização básica das Unidades 

Hospitalares e Unidades Mistas vinculadas à Secretaria de Estado de Saúde do Estado d o Amapá– SESA/AP, em especial do Hospital da Mulher Mãe Luzia uma vez que tal 

unidade faz uso de forma copiosa

destes itens.

PROPOSTA DE PREÇOS 

CATETER

ASPIRAÇÃO

Nº 4

Descrição

1 21144 UND 0,72

2 23.256            UND 0,73 16.976,88                     
CATETER

ASPIRAÇÃO

Nº 6

3 20.352            UND 0,97 19.741,44                     

SONDA

NASO

GÁSTRICA

Nº 4

4 22.272            UND 1,00 22.272,00                     

SONDA

NASO

GÁSTRICA

Nº 6

5 24.672            UND 0,78 19.244,16                     

SONDA

NASO

GÁSTRICA

Nº 8

#NOME?

Valor Global Noventa e três mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos

CNPJ: 14.841.442/0001-75 - INSC. ESTADUAL: 03.042605-7- INSC. SUFRAMA: 201100037.

Rua Vereador Júlio Pereira, nº 909 B – Jardim Felicidade I – CEP: 68909-000.

Macapá-Amapá. Telefone: (96) 3225-2408 Cel.: (96)9160 0579 E-mail: x-medic@hotmail.com.br



Banco: Banco do Brasil

Agência: 4544-6    Conta Corrente: 32.682-8

X-MEDIC HOSPITALAR LTDA 
CNPJ: 14.841.442/0001-75

Prazo validade dos produto: Superior a 75% (setente e cinco por cento) do valor expresso da embalagem original. 

Validade da Proposta: 60 dias Macapá, 16 de julho de 2021.

Prazo de entrega: O prazo para entrega é de até quinze (15) dias corridos, contados do recebimento da Nota de 

Empenho.

CNPJ: 14.841.442/0001-75 - INSC. ESTADUAL: 03.042605-7- INSC. SUFRAMA: 201100037.

Rua Vereador Júlio Pereira, nº 909 B – Jardim Felicidade I – CEP: 68909-000.

Macapá-Amapá. Telefone: (96) 3225-2408 Cel.: (96)9160 0579 E-mail: x-medic@hotmail.com.br



DESCRIÇÃO

Aquisição de sonda

nasogástrica e

cateter aspiração

R$ 85.631,28 R$ 93.458,16

VIA FHARMA
X - MÉDIC 

HOSPITALAR

NÚCLEO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS

FORNECEDORES



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS - COGEC

DESPACHO

Em 19 de julho de 2021

Documento Nº 300101.0077.0052.0093/2021
Interessado(s): NL/COGEC

Assunto: AQUISIÇÃO SONDA NASOGÁSTRICA E CATETER DE ASPIRAÇÃO 
TRAQUEAL

AO NÚCLEO DE LICITAÇÕES - NL

Encaminho os autos em epígrafe contendo  acolhimento de propostas 

realizado pelo Núcleo de Cotação de Preços (fls. 95-103) para análise e demais atos que 

o caso requer.

Cordialmente,

EDER RODRIGUES FARIAS 

 

AV. FAB N° 069 - CENTRO. - (96) 2101-8551
CEP 68908-908 MACAPÁ/AP - HTTPS://SAUDE.PORTAL.AP.GOV.BR/

Cód. verificador: 43550995. Cód. CRC: B0C0D89
Documento assinado eletronicamente por EDER RODRIGUES FARIAS em 19/07/2021 17:23, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC - NL

DESPACHO

Em 23 de julho de 2021

Documento Nº 300101.0077.0052.0093/2021
Interessado(s): NL-COGEC

Assunto: DESIGNAÇÃO DE MEMBRO DA CPL

De acordo as recomendações da Central de Licitações e Contratos – CLC 

da Procuradoria Geral do Estado – PGE e com base no Art. 38 Inciso III da Lei 8666/93 

que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, designo o 

Pregoeiro e membro da Comissão Permanente de Licitação – CPL, Jair Avelar 

Moreira Júnior, nomeado sob Portaria n° 0320/2021-SESA, para dar prosseguimento 

ao processo licitatório de Aquisição de Sonda Nasogástrica e Cateter de Aspiração 

Traqueal, protocolo nº 300101.0077.0052.0093/2021.

Cordialmente,

ALEXSANDER RICARDINO MIRA 

Gerente De Núcleo De Licitações (NL - NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC) 

AV. FAB N° 069 - CENTRO. - (96) 2101-8551
CEP 68908-908 MACAPÁ/AP - HTTPS://SAUDE.PORTAL.AP.GOV.BR/

Cód. verificador: 45156174. Cód. CRC: 4A13D3D
Documento assinado eletronicamente por ALEXSANDER RICARDINO MIRA, GERENTE DE NÚCLEO DE
LICITAÇÕES (NL - NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC), em 03/08/2021 09:49, conforme decreto nº 0829/2018. A
autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC - NL

DESPACHO

Em 03 de agosto de 2021

Documento Nº 300101.0077.0052.0093/2021
Interessado(s): GABINETE

Assunto: AQUISIÇÃO DE SONDAS NASOGÁSTRICAS E CATETER DE 
ASPIRAÇÃO TRAQUEAL.

DE ORDEM 

AO GABINETE

Encaminho os autos deste processo em tela que versa 

sobre AQUISIÇAO DE SONDAS NASOGÁSTRICAS E CATETER DE 

ASPIRAÇÃO TRAQUEAL a este setorial,  para análise da autoridade competente, 

quanto a possibilidade de um novo acolhimento de propostas, visto que somente duas 

empresas enviaram proposta ao NCP/COGEC conforme (fls. 100 a 102), a empresa VIA 

FHARMA DO BRASIL LTDA apresentou a melhor poposta, este membro da 

CPL/COGEC tentou por várias vezes contato com a empresa a fim de obter a 

documentação para a habilitação da mesma, estendendo por várias vezes o prazo, a 

mesma não apresentou a documentação dentro do prazo estipulado. Houve tentativa com 

a segunda empresa a apresentar proposta X-MEDIC HOSPITALAR LTDA, essa por sua 

vez desistiu da licitação alegando falta do produto a pronta entrega.

A nível de transparência, segue em anexo os prints dos e-mails trocados 

com as empresas.

AV. FAB N° 069 - CENTRO. - (96) 2101-8551
CEP 68908-908 MACAPÁ/AP - HTTPS://SAUDE.PORTAL.AP.GOV.BR/



JAIR AVELAR MOREIRA JUNIOR  

 

AV. FAB N° 069 - CENTRO. - (96) 2101-8551
CEP 68908-908 MACAPÁ/AP - HTTPS://SAUDE.PORTAL.AP.GOV.BR/

Cód. verificador: 45156175. Cód. CRC: 8E812E4
Documento assinado eletronicamente por JAIR AVELAR MOREIRA JUNIOR em 03/08/2021 09:49, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador









GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

DESPACHO

Em 03 de agosto de 2021

Documento Nº 300101.0077.0052.0093/2021
Interessado(s): NL

Assunto: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

Trata-se de processo referente a AQUISIÇÃO DE SONDAS 

NASOGÁSTRICAS E CATETER DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL;

Conforme motivos expostos por este Núcleo, AUTORIZO um novo 

acolhimento de propostas.

JUAN MENDES DA SILVA 

Secretário De Estado Da Saúde Do Amapá (GABINETE - GABINETE DA 

SECRETARIA DA SAÚDE) 

AV. FAB N° 069 - CENTRO. - (96) 2101-8551
CEP 68908-908 MACAPÁ/AP - HTTPS://SAUDE.PORTAL.AP.GOV.BR/

Cód. verificador: 45248262. Cód. CRC: D861D72
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES DA SILVA, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO
AMAPÁ (GABINETE - GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE), em 03/08/2021 15:15, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC - NL

DESPACHO

Em 03 de agosto de 2021

Documento Nº 300101.0077.0052.0093/2021
Interessado(s): NCP-COGEC

Assunto: NOVO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS

Conforme autorizado em depacho anterior e devidamente justificado pelo 

pregoeiro, encaminho os autos do processo para que se proceda com um novo 

acolhimento de propostas.

Cordialmente,

ALEXSANDER RICARDINO MIRA 

Gerente De Núcleo De Licitações (NL - NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC) 
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