
EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato n°: 789/2021
Processo nº: 000022692/2021_
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada: CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE HEPARINA 
SÓDICA 5000UI F/A 25X5ML PARA ATENDER A DEMANDA 
DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, EM ESPECIAL, AS UNIDADES DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA ESPECIALIZADAS EM COVID-19.
Valor Total: R$ 1.181.000,00 (um milhão cento e oitenta e
um mil reais).
Vigência: 06 (seis) meses contados a partir da data do extrato de 
sua publicação no Diário Oficial do Município.
Data de Assinatura: 08/07/2021

PREFEITURA DE ANÁPOLIS – UASG 989221 - 
NOTIFICAÇÃO N° 005/2021 - AVISO DE RETORNO DE 
SESSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2021 

O Pregoeiro da disputa referente ao PREGÃO ELETRÔNICO 
nº. 004/2021, cujo objeto é o AQUISIÇÃO DE 
ELETROELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO, UTENSÍLIOS 
E ENXOVAL EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO 
SOCIAL, ESPORTE E CULTURA, conforme solicitações 
n°. 000667/2020, 000668/2020, 000671/2020, 000672/2020, 
000673/2020, 000674/2020, 000675/2020 e 000676/2020, 
constantes no processo administrativo nº. 000045232/2020, 
informa que a sessão será reaberta em 09/07/2021 às 16h30min. 
Motivo: Continuidade da sessão e julgamento. Maiores 
informações (62) 3902-2000. Anápolis-GO, 08 de julho de 2021.

MATHEUS ALBERTI ROCHA
Pregoeiro

PORTARIA Nº 154 DE 08 DE JULHO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO 
EXCEPCIONAL DO ALVARÁ SANITÁRIO DE 
LICENÇA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE 
ANÁPOLIS.

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem 
à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação, nos termos dispostos no artigo 196 da 
Constituição da República de 1988;
Considerando a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, na 
qual declara emergência Declara Emergência em Saúde Pública 
de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 
da saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus responsável pelo surto de 2019;
Considerando a classificação pela Organização Mundial da 
Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo 
Coronavírus;
Considerando o Decreto Estadual nº 9.848, de 13 de abril de 

2021, que dispõe sobre as medidas a serem adotados no Estado 
de Goiás em razão da disseminação do novo coronavírus 
(COVID-19);
Considerando o decidido pelo plenário do Supremo Tribunal 
Federal na sede da ADI 6341, que considerou constitucional a 
atuação concorrente entre os entes federados na regulamentação 
de procedimentos sanitários para prevenção e combate à pandemia 
gerada pelo COVID-19.
Considerando o Decreto Municipal n° 46.266 de 14 de abril de 
2021, que redefine as disposições a cerca do funcionamento dos 
setores produtivos e entretenimento e lazer durante a pandemia 
gerada pelo coronavírus (COVID-19) e suas variantes;
Considerando o Decreto Municipal nº 46.551 de 06 de julho 
de 2021 que mantém o Decreto Municipal nº 46.266 enquanto 
durar a pandemia gerada pelo Coronavirus (COVID-19)e suas 
variantes;
Considerando a Lei Complementar 377 de 05 de junho de 2018 
que institui o código sanitário do município de Anápolis, dispõe 
sobre a fiscalização sanitária, o alvará de licença sanitária e alvará 
de licença sanitária veicular, configura as infrações, estabelece 
as sanções respectivas pelo descumprimento da legislação e dá 
outras providências.
Considerando que a o alvará de licença sanitária terá a validade 
de um ano a partir da data de emissão e deverá ser renovado por 
períodos iguais e sucessivos.
Considerando que a atual situação epidemiológica e sanitária do 
município ainda demanda o 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 Anápolis.
Considerando, enfim, o imperativo do planejamento e das 
devidas diligências quanto às ações de fiscalização e controle 
sanitários, realizadas por este órgão frente à pandemia, de 
fundamental relevância e necessidade neste momento.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDEDE ANÁPOLIS, 
Sr. Júlio César Teles Spíndola, CPF nº. 763.645.181-68, usando 
de suas atribuições legais e nos termos da legislação vigente,
RESOLVE:

Art. 1°. Prorrogar, em caráter excepcional e temporário, o prazo 
de validade do Alvará de Licença Sanitária, Alvará de Vigilância 
Sanitária Veicular, Alvará de Licença Sanitária Provisório para as 
atividades, veículos e/ou estabelecimentos que já se encontram 
devidamente licenciados e em funcionamento e cuja renovação 
da licença é obrigatória, nos seguintes termos:
I. Aos estabelecimentos, atividades ou prestadores 
de serviços que tiveram seu alvará de licença sanitária com 
vencimento entre os dias de 01 de janeiro de 2020 e 31 de 
dezembro de 2020, a validade destas licenças será prorrogada 
para o dia 30 de setembro de 2021.
II. Aos estabelecimentos, atividades ou prestadores 
de serviços que tiveram seu alvará de licença sanitária com 
vencimento entre os dias de 01 de janeiro de 2021 e 09 de julho 
de 2021, a validade destas licenças será prorrogada para o dia 30 
de setembro de 2021.
Parágrafo único. Esta portaria não será aplicada aos 
estabelecimentos que estejam iniciando o exercício de suas 
atividades.
Art. 2° - Fica revogada a portaria nº 22 - SEMUSA de 09 de 
fevereiro de 2021, e todas as disposições em contrário.
Art. 3º - A presente portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
Publique-se. Cumpra-se. 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
aos 08 de julho de 2021.

JÚLIO CÉSAR TELES SPÍNDOLA
Secretário Municipal de Saúde
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JÚLIO CÉSAR TELES SPÍNDOLA
Secretário Municipal de Saúde
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