Anexo I
TERMO DE REFERENCIA
OBJETO: FUTURA AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS AZITROMICINA E IVERMECTINA,
COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PARA ATENDER OS PACIENTES NO
CENTRO DE TRIAGEM COM SINTOMAS DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) POR UM PERÍODO
INDETERMINADO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA.
Itens Discriminação dos produtos
♦i
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AZITROMICINA 500 MG (BR0267140)
COMPRIMIDO (42)
IVERMECTINA 6 MG ( BR0376767)
COMPRIMIDO (42)

Unid.

Quant.

COMP

100.000,00

3,37

337.000,00

COMP

60.000,00

4,81

288.600,00

Valor Unit.

Total da Coleta:

Valor Total

625.600,00

Valor Total estimado da aquisição: 626.084,00 (seiscentos e vinte e seis mil e oitenta e quatro reais).
Justificativa : FUTURA AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS AZITROMICINA E IVERMECTINA,
COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PARA ATENDER OS PACIENTES NO
CENTRO DE TRIAGEM COM SINTOMAS DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) POR UM PERÍODO
INDETERMINADO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA.
Prazo de entrega: 10 DIAS
Condições de Pagamento: Á PRAZO
Local de entrega: FARMÁCIA MUNICIPAL GENÉSIO CONSTANTINO
Unidade Fiscalizadora: FARMÁCIA MUNICIPAL GENÉSIO CONSTANTINO
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Aquidauana(MS), 12 de Agosto de 2020

Em Anexo: CI nº155/2020/FarmáciaMunicipalGenésioConstantino
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ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Aquidauana-MS, 04 de agosto de 2020.

Cl N° 155/2020/1 ARMÁCIA MUNICIPAL GENÉSIO CONSTANTINO
De: Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Farmácia Municipal
Para: Secretaria Municipal de Finanças/ Núcleo de Compras

Senhora Secretária,

Objeto: Solicitamos abertura de processo licitatório para possível aquisição futura dos
medicamentos
AZITROMICINA e IVERMECTINA, Componente Básico da
Assistência Farmacêutica (CBAF), anexo I da RENAME, fracassados no pregão
29/2020, conforme anexo I.
Conforme a MEDIDA PROVISÓRIA N- 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020:
"Art. 4?-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou
presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos
necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os
prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.
Justificativa: São medicamentos do Componente Básico Da Assistência Farmacêutica
destinados a atender as necessidades da população usuária da rede pública de saúde SUS (Sistema Único De Saúde), os pacientes que serão atendidos no Centro de
Triagem,' por um período de tempo indeterminado. As decisões e medidas estão
baseadas no decreto municipal: Decreto n° 037, de 18 de março de 2020; que
dispõe sobre as medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância nacional e internacional decorrente do Novo Coronavírus COVID-19. no âmbito do Município de Aquidauana/MS: e Decreto n° 112/2020. de 17
de julho dc 2020. que dispõe sobre a imposição de outras medidas administrativas para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus - covid19, no âmbito do município de Aquidauana/MS, e dá outras providências.” , baseada
na declaração de pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) em 12 de março de 2020; Lei Federal n° 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus; Regulamento
Sanitário Internacional (Decreto Federal n° 10.212, de 30 de janeiro de 2020) e
a Portaria n.° 356. de 11 de março de 2020. do Ministério da Saúde, de 13 de março de
2020 .

Fonte do Recurso/ Despesa orçamentária: Ações de Enfrentamento da COVID-19
Órgão: 19 ; Unidade: 02 ; Projeto: 2140;
Elemento: 256
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Local de entrega: Farmácia Municipal Genésio Constantino, situada à Rua Giovani
Toscano Brito, s/n - Bairro Da Serraria, em Aquidauana-MS, telefone: (67) 3241-1386.
Prazo de entrega: No prazo máximo de 10 (dez) dias, após cada solicitação efetuada
pela Secretaria responsável a qual emitirá a devida autorização de fornecimento/ordem
de serviço (Autorização de Fornecimento - AF).

Prazo de pagamento: Serão efetuados pela Contratante em até 30 (trinta) dias após a
entrada das Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) na Secretaria de Finanças, estando esta(s)
conforme cláusula 4.8 da presente Ata.

Gestor(a) em Saúde e Saneamento:
Cláu
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ranco Fernandes Souza

Secretária Municipal de Saúde e Saneamento

Atenciosamente,
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Solicitante: Ana Paula Garcia Contó
Farmacêutica Bioquímica
CRF/MS 5797

dcx

r n (U /yerz

í,

5 dtp <ÊKju Ga J ío 3 O I (Jo A° ) .

2

^

a y

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

•AC..

W•

ANEXO I - Cl N° 155/2020/FARMÁCIA MUNICIPAL GENÉSIOCONSTANTINO
N-

CÓDIGO

UNIDADE

1.

24.01.0019

COMP

AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO

100.000

2.

24.01.0086

COMP

IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO

60.000

MEDICAMENTOS

QUANTIDADE

3
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ANEXO II - Cl N° 155/2020/FARMACIA MUNICIPAL GENÉSIOCONSTANTINO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO

Considerando que a Lei 8080/90 - Lei Orgânica da saúde - regula as ações e
serviços de saúde e institui o Sistema Único de Saúde (SUS) e dispõe em seu artigo
segundo que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
Considerando a declaração de pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) em 12 de março de 2020;
Considerando o disposto na Lei Federal n.9 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Coronavírus;
Considerando as medidas de emergência em saúde pública de importância
nacional e internacional dispostas no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal n.9 10.212, de 30 de janeiro de 2020;
Considerando a Portaria n.9 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da
Saúde e recomendações expedidas pelo Ministério da Saúde em 13 de março de 2020;
Considerando o reconhecimento de transmissão comunitária da COVID-19 em
nosso município, situação que demanda o urgente emprego de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a
disseminação da doença no Município de Aquidauana/MS;
Considerando a reunião do Comitê de Gerenciamento da Emergência em Saúde
Pública instituído pelo Decreto Municipal n.9 037/2020, realizada no dia 16 de julho de
2020, com a presença vários seguimentos da comunidade local.
Considerando que a falta de medicamentos essenciais à saúde pública
municipal representa eminente risco à saúde da população. Tal situação impõe, ao
gestor público, o dever de agir com rapidez e celeridade, para suprir tais necessidades
e principalmente atender ao disposto no texto constitucional, conforme se depreende
da leitura do art. 196, CF, a saber:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução ao
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.
E assim sendo, torna-se indiscutível, que o Município não deva se furtar ao seu
dever de garantir os serviços de saúde aos seus munícipes, incluindo o dever de
adquirir medicamentos indispensáveis à continuidade da prestação de serviços de
saúde, na maior brevidade possível.
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Urge, pois, assim, a tomada de medidas, que visem garantir a continuidade dos
serviços de saúde, dentre elas, a aquisição do medicamento constante de lista em
anexo.
Dessa forma, entende-se abrir novo processo licitatório dos medicamentos
AZITROMICINA E IVERMECTINA, fracassados no pregão 29/2020, nas quantidades
previstas para atender a população do município de Aquidauana, usuários da rede SUS
(Sistema Único De Saúde), e os pacientes do Centro de Atendimento Sintomático Gripai
(CASG), localizado no Centro de Especialidades Médicas de Aquidauana (CEM), por um
período de tempo indeterminado.
Conforme a MEDIDA PROVISÓRIA N- 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020 que altera
a Lei ng 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para
aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Art. I 9 A Lei
n5 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 4g-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou
presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos
necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os
prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.
§ l g Quando o prazo original de que trata ocaputfor número ímpar,
este será arredondado para o número inteiro antecedente.
§ 2g Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito
devolutivo.
§ 3- Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere
o art. 39 da Lei ng 8.666, de 21 de junho de 1993, para as licitações de
que trata o caput."

!•

Por todo o exposto, e de acordo com os ditames legais, deve-se proceder à
contratação de fornecedor para a contratação de empresa especializada para o
fornecimento de medicamento, com intuito de atender as finalidades da secretaria de
saúde, visando suprir as necessidades precípuas do município de Aquidauana.
Deste modo, encaminhamos este expediente a Vossa Senhoria para que,
diante dos fatos apresentados, determine a abertura de novo processo licitatório dos
medicamentos descritos, nas quantidades mencionadas, sem prejuízo da continuidade
dos serviços de saúde à população, no que tange aos essenciais serviços de saúde.
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Cl n9 165/2020 GAB-SESAU

Aquidauana- MS, 11 de agosto de 2020.

De: Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana
Para: Secretaria Municipal de Finanças / Núcleo de Compras

Senhor Secretário,

Sirvo-me do presente expediente, não sem antes cumprimenta-lo, para
designar Ana Paula Garcia Contó, Farmacêutica Bioquímica - CRF/MS5797, CPF:
890.290.971-91, como fiscal de contrato

do processo de aquisição dos

medicamentos azitromicina 500mg e ivermectina 6mg comprimido.
Certos de contar com vosso apoio, antecipamos protestos de estima e
agradecimentos.
Atenciosamente,
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Cláudia FraJfíjco^ernándes Souza
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Aquidauana/MS
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