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ESTADO DE PERNAMBUCO 
TRIBUNAL DE CONTAS 

RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020. 

ANEXO XXVII 

MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE CONTRATOS RELACIONADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 
NACIONAL (ESPIN) 

Nº 
Contratação 
Emergencial 

Modalidade 
Processo/ 

Ano 
Portaria 

Comissão 
Nome / Razão 

Social 
CPF/CNPJ Objeto 

Data 
Contratação 

Prazo 
Contratual 

Local Valor  (R$) 

122/2020 DISPENSA 

Nº 

003/2020 

013/2020 001/2020 AGN GROUP 

SUPRIMENTOS 

EIRELI-EPP 

10.823.380/0001-

18 

Aquisição de 16.000(dezesseis mil) Máscaras Faciais 

em tecido 100% algodão hospitalar, cor branca, fio 

20/20 mercerizado, com 02 pinces formando proteção, 

elástico largura 0,5 cm para fixação nas orelhas, 
individual, reutilizável e embalada individualmente em 

saco estéril, como ação preventiva de enfrentamento 

dos efeitos da pandemia causada pelo COVID,-19,no 

sentido de preservar a vida população envolvida, 

conforme descrição, características e condições 
estabelecidas no projeto básico, ANEXO I. 

28/04/2020 120 (Cento 

vinte dias)  

dias a partir da 

data da 
assinatura 

Secretaria Municipal 

de Saúde 

47.200,00 

(Quarenta sete mil 

reais e duzentos 

reais) 

128/2020 DISPENSA 

Nº 

004/2020 

014/2020 001/2020 HRCR SERVICOS 
EIRELI - EPP 
 

04.706.481/0001-

06 

Contratação de empresa, para a prestação dos serviços 

de SANITIZAÇÃO - desinfecção e higienização em 

praças, espaços públicos, veículos e principais ruas e 
avenidas do município de Sirinhaém/PE, objetivando a 

minimizar o avanço da disseminação do novo 

coronavírus. 

05/05/2020 120 (Cento 

vinte dias)  

dias a partir da 
data da 

assinatura 

Praças, Espaços 

Públicos, Veículos, 

Principais Ruas e 
Avenidas do 

Município de 

Sirinhaém/PE. 

359.893,78 

(Trezentos 

cinqüenta nove mil, 
oitocentos noventa 

três reais e setenta 

e oitos centavos) 

128/2020 DISPENSA 

Nº 

004/2020 

014/2020 001/2020 HRCR SERVICOS 
EIRELI - EPP 
 

04.706.481/0001-

06 

Contratação de empresa, para a prestação dos serviços 

de SANITIZAÇÃO - desinfecção e higienização em 

praças, espaços públicos, veículos e principais ruas e 

avenidas do município de Sirinhaém/PE, objetivando a 

minimizar o avanço da disseminação do novo 
coronavírus. 

05/05/2020 O 1º Termo Aditivo 
04 (quatro) 
meses, a partir 
da  

Praças, Espaços 

Públicos, Veículos, 

Principais Ruas e 

Avenidas do 

Município de 
Sirinhaém/PE. 

 
PRAZO 

 

128/2020 DISPENSA 

Nº 
004/2020 

014/2020 001/2020 HRCR SERVICOS 
EIRELI - EPP 
 

04.706.481/0001-

06 

Contratação de empresa, para a prestação dos serviços 

de SANITIZAÇÃO - desinfecção e higienização em 
praças, espaços públicos, veículos e principais ruas e 

avenidas do município de Sirinhaém/PE, objetivando a 

minimizar o avanço da disseminação do novo 

05/05/2020 2º Termo 
Aditivo 
Acréscimo de 
50% 

Praças, Espaços 

Públicos, Veículos, 
Principais Ruas e 

Avenidas do 

Município de 

179.946,89 (Cento 

setenta nove mil, 
novecentos 

quarenta seis reais 

e oitenta nove 
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coronavírus. Sirinhaém/PE. centavos) 

124/2020 DISPENSA 

Nº 

005/2020 

015/2020 

001/2020 EDILANE DA 
COSTA 

CARVALHO-EPP 

12.710.916/0001-
14 

O presente contrato tem por objeto a aquisição de (um) 
ventilador pulmonar, a seguir descrito, destinado a 

compor unidade de tratamento semi-intensivo no 

Hospital E Maternidade OLIMPIO MACHADO GOUVEIA 

LINS, como ação preventiva de enfrentamento dos 
efeitos da pandemia causada pelo COVID-19, no sentido 

de preservar a vida população envolvida, conforme 

descrição, características e condições estabelecidas no 

anexo I, ao Processo Licitatório nº 015/2020 e 

Proposta Preços da contratada 

30/04/2020 120 (Cento 
vinte dias)  

dias a partir da 

data da 

assinatura 

Hospital e 
Maternidade Olimpio 

Machado Gouveia 

Lins 

45.000,00 
(quarenta e cinco 

mil reais), 

147/2020 

 

DISPENSA 

Nº 

006/2020 

020/2020 001/2020 DR MED LTDA 

EPP 

07.783.026/0001-

00 

O presente contrato tem por objeto a Aquisição direta 

de 600 (SEISCENTOS) TESTES RÁPIDOS para o COVID-

19, destinados à identificação de pessoas contaminadas 

pelo CORONAVÍRUS, a fim de melhor gerenciar e 

planejar ações de enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional, decorrente 

da pandemia do COVID-19, conforme descrição, 

quantidades e condições estabelecidas no Projeto 

Básico, anexo único ao Processo Licitatório nº 

020/2020 e Proposta de Preços da contratada. 

17/06/2020 120 (Cento 

vinte dias)  

dias a partir da 

data da 
assinatura 

Secretaria Municipal 

de Saúde 

92.424,00 

(Noventa dois mil 

quatrocentos e 

vinte quatros reais) 
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165/2020 

 

DISPENSA 

Nº 

007/2020 

 

021/2020 

 

001/2020 BORAVER 

PRODUÇÃO 

MUSICAL EIRELI 
ME 

09.137.038/0001-

85 

O presente contrato tem por objeto a contratação de 

uma empresa para prestação de Serviços de Locação de 

TOLDOS, DISCIPLINADORES e serviços de EQUIPE DE 
APOIO E ORGANIZAÇÃO, destinados à demarcação e 

apoio aos beneficiários do auxílio financeiro pago 

através da casa lotérica local, em atendimento a 

demandas de enfrentamento da pandemia do 

CORONAVIRUS, no sentido de melhor gerenciar e 
planejar ações de enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional, decorrente 

da pandemia do COVID-19, conforme descrição, 

características e condições estabelecidas no anexo I, ao 
Processo Licitatório nº 021/2020 e Proposta Preços da 

contratada 

30/06/2020 120 (Cento 

vinte dias)  

dias a partir da 
data da 

assinatura 

Secretaria Municipal 

de Saúde 

314.000,00 

(trezentos e 

quatorze mil reais) 

217/2020 PREGÃO 

ELETRÔNICO 

Nº. 011/2020 

024/2020 002/2020 ATOMOS 
COMERCIAL LTDA 
 

11.234.871/0001-

96 

Constitui objeto da presente licitação o Registro de 

Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) 

meses, com vistas à eventual contratação de empresa 

especializada para o fornecimento parcelado de materiais 

aquisição de Materiais e Utensílios de uso Hospitalar, 

Equipamentos Eletrodomésticos e Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI), para fins de enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo CORONAVÍRUS, 

causador da COVID-19, destinados às Unidades Básicas de 

Saúde, Hospital e demais Unidades Gestoras do Município 

de Sirinhaém PE. 

26/11/2020 A partir da 

assinatura ate 

31/12/2020 

Secretaria Municipal 

de Saúde 

LOTE 04 75% R$ 

341.898,38 

(Trezentos quarenta 

um mil, oitocentos 

noventa oito reais e 

trinta oito centavos) 

206/2020 PREGÃO 

ELETRÔNICO 

Nº. 011/2020 

024/2020 002/2020 S. D. DE A. 
FERREIRA & CIA 

LTDA 

 

26.889.181/0001-

42 

Constitui objeto da presente licitação o Registro de 

Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) 

meses, com vistas à eventual contratação de empresa 

especializada para o fornecimento parcelado de materiais 

aquisição de Materiais e Utensílios de uso Hospitalar, 

Equipamentos Eletrodomésticos e Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI), para fins de enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo CORONAVÍRUS, 

causador da COVID-19, destinados às Unidades Básicas de 

03112020 A partir da 

assinatura ate 

31/12/2020 

Secretaria Municipal 

de Saúde 

R$ 424.577,60 

(Quatrocentos 
vinte quatro mil, 

quinhentos setenta 

sete reais e 

sessenta centavos). 
LOTE 01 – 25%  

R$ 76.575,00 

LOTE 02 – 75%  

R$ 106.025,00 
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Saúde, Hospital e demais Unidades Gestoras do Município 

de Sirinhaém PE. 

LOTE 07 – 25%  

R$ 17.940,00 

LOTE 10 – 75%  
R$ 12.000,00 

LOTE 11 – 25%  

R$ 89.999,52 

LOTE 12 – 75%  

R$ 122.038,08 

226/2020 DISPENSA Nº 

008/2020 

026/2020 001/2020 DR MED LTDA EPP 07.783.026/0001-

00 

O presente contrato tem por objeto a Aquisição direta de 

quinze mil  (15.000) TESTES RÁPIDOS para o COVID-19, 

destinados à identificação de pessoas contaminadas pelo 

CORONAVÍRUS, a fim de melhor gerenciar e planejar 

ações de enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional, decorrente ao aumento de 

casos da pandemia do COVID-19, conforme descrição, 

quantidades e condições estabelecidos no Projeto Básico, 

anexo único ao Processo Licitatório nº 026/2020 e 

Proposta de Preços da contratada. 

21/12/2020 

Iniciar-se-á na 

data da 

assinatura até 

31/12/2020. 

Secretaria Municipal 

de Saúde 

R$ 900.000,00 

(Novecentos mil 

reais) 

 17/2020 
 

DISPENSA 
Nº 
003/2020 
 

004/2020 
 

001/2020 FR EMPRESA DE 

PRODUTOS 

ALIMENTICIOS E 

COMERCIO 
LTDA-ME 

04.023.381/0001-

85 

Constitui objeto do presente contrato a aquisição de 

cestas básicas destinadas a famílias em condições de 

vulnerabilidade social, em decorrência dos efeitos da 

pandemia do coronavírus, sobretudo aqueles cujas 

atividades laborais foram suspensas em face de 

08/04/2020 

180 (cento e 

oitenta) dias 

Secretaria Municipal 

de Assistência Social 

224.370,00 

(Duzentos e vinte e 

quatro mil 

trezentos e setenta 
reais) 
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determinações governamentais, no âmbito do 

Município de Sirinhaém (PE), conforme descrito no 

Projeto Básico, ANEXO 01 ao processo licitatório e 

proposta de preços da licitante. 

205/2020 PREGÃO 
ELETRÔNIC
O Nº. 
001/2020 

007/2020 002/2020 ISRAEL SOARES 

DOS SANTOS 

PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS 

30.308.240/0001-

19 

Constitui objeto da presente licitação o Registro de 

Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) 

meses, aquisição de cestas básicas destinadas a famílias 

em condições de vulnerabilidade social, em 

decorrência dos efeitos da pandemia do coronavírus, 

sobretudo aqueles cujas atividades laborais foram 

suspensas em face de determinações governamentais, 

no âmbito do Município de Sirinhaém (PE), conforme 

descrição e condições no anexo II ao presente 

instrumento convocatório. 

05/10/2020 

Iniciar-se-á na 

data da 

assinatura até 

31/12/2020 

Secretaria Municipal 

de Assistência Social 

252.525,00 

(Duzentos 

cinqüenta dois mil, 
quinhentos e vinte 

cinco reais) 

Cota Reservada – 

25% 

R$ 63.131,25 
Ampla 

Concorrência – 

75% 

R$ 189.393,75 

 
LEGENDA: 
 
Nº Contratação Emergencial: informar o número da contratação emergencial amparada pela Lei Federal nº 13.979/2020 
Modalidade: modalidade utilizada para aquisição do bem ou contratação do serviço. 
Processo: número do processo e ano. 
Portaria Comissão: número da portaria que designou a comissão para realizar os processos de aquisição. 
Nome / Razão Social: nome do fornecedor do bem ou serviço. 

    CPF / CNPJ: número de inscrição do fornecedor na Secretaria da  Receita Federal do Brasil. 
Objeto: discriminação do bem adquirido ou do serviço contratado. 
Data Contratação: data da formalização da contratação ou, se não houver, da emissão do empenho. 
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Prazo Contratual: prazo de vigência da contratação. 
Local: local da entrega do bem ou da prestação do serviço. 
Valor (R$): valor total da contratação. 
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