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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Dara

OFÍCIO SEMUS/GS/Nº 392/2020 Harana/ES, 20 de maio de 2020.

Ao Setor de Compras

Iustríssima Senhora.

Vimosatravés deste, solicitar providências para a aquisição de Material Médico

Hospitalar (CAPOTE IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL).para suprir a

necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, para o enfrentamento ao Covid-19,

conforme condições e especificações do Termo de Referência e orçamentos em anexo.

O presente processo deverá ser tramitado em caráter de urgência, por se tratar de

aquisição para enfrentamento ao COVID-19.

Atenciosamente,

 

Vanessa Arrivabene Martinelli

Secretária Municipal de Szúde de Itarana/ES.

Praça Anna Mattos, s/n - Centro - Tel.: 3720-1482 - CFP 29.520-000 - Itarana - Espírito Santo



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SECRETARIA MUNICIPAL, DE SAÚDE

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1- Objeto

O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de Material Médico

Hospitalar (CAPOTE IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL), para atender a demanda

contínua das Unidades, Postos e demais servidores da Secretaria Municipal de Saúde,

visando o atendimento aos pacientes/usuários da Rede Municipal.

2 — Contextualização e Justificativa

Considerando que no 11 de março de 2020, a COVID-19 (coronavírus), foi

caracterizada pela OMS como uma panderria.

Considerando a Portaria nº 188/2020, Decreto nº 4593-R e Decreto nº 1268/2020, em

anexo, onde foram declaradas respectivamente Emergência em Saúde Pública de

Importância Nacional, Estadual e Municipal.

Considerando que a doença, que causa infecções respiratórias, chama a atenção pelo

crescimento rápido de novos casos e mortes no Brasil e no mundo.

Considerando que uma das principais maneiras de conter o avanço do coronavirus é a

prevenção.

Considerando que a Organização Mundial da Saúde (OMS), recomenda o uso de Capotes

Impermeáveis, para profissionais da saúde que tem: contato direto com um infectado, como uma

forma de diminuir o número de infecções por Covid-i9,

Diante disso, se faz necessária a aguisiçiio do objeto deste termo de referência em

atendimento aos profissionais localizados na Secretaria Municipal de Saúde, que lidam

diariamente com pacientes e/ou usuários dos serviços de saúde, com o objetivo de

reduzir as chances de contamiiiação.

Aproveito a oportunidade para informar que, face a urgência que a situação requer, foi

criada a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, em anexo, que permite que os

insumos destinados ao enfrentamento da emergência decorrente do coronavirus, ocorra

por DISPENSADE LICITAÇÃO. Ed

3 - Unidade administrativa responsável peia coordenação ebhal do projeto

Secretaria Municipal de Saúde. N

Praça Anna Mattos, s/n - Centro - Tel.: 3720-1482 - CEP 29.620-000 - Itarana - Espírito Santo
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4 — Equipe de Elaboração

Camila Ciurlleti

5- Data da Elaboração

19 de maio de 2020.

6 — CronogramaFísico e Financeiro

O objeto desta compra deverá ser fornecido na Unidade de Saúde da Família “Dr.

Gilmar José Bridi”, situada à Rua Santos Venturini — s/nº, no horário de funcionamento

(07h às Ilh e das 13h às 16h), em parcela única.

O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia subsequente ao fornecimento à

empresa vencedora mediante apresentação de nota fiscal, sem rasuras ou emendas, com

o fornecimento do objeto discriminadoe certidões negativas.

Apósa fatura ser aceita e atestada pelo fiscal e após a comprovação do recolhimento das

contribuições sociais (FGTS e Previdência Social). o pagamento será efetuado.

7 — Modalidade de Licitação

Ficará a critério da autoridade competente, decidir qual a modalidade de licitação.

8- Aceitação do Objeto

- O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo fiscal responsável pela aceitação

do objeto desta compra.

— Por ocasião da entrega, a contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, e

assinatura do servidorfiscal da contratante responsávei pelo recebimento.

- entregue o objeto desta compra, a Secretaria deverá recebê-lo:

a) Por servidor fiscal responsável, desde que:

- A quantidade esteja em conformidade coma solicitação efetuada;

- A embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento.

-A especificação esteja em conformidade com a proposta da empresa vencedora:
A

 

e
Praça Anna Mattos, s/n - Centro - Tel.: 3720-1482 - CEP 29.620-000 - Itarana - Espírito Santo



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
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9 — Deveres das Partes

9.1- Compete à empresa vencedora:

a) Entregar os Materiais de acordo com as condições e prazos propostos neste Termo de

Referência;

b) Serão recusados os materiais que não atenderem as especificações constantes neste

e/ou que não esteja adequado para o uso. A empresa vencedora ficará obrigada a trocar,

imediatamente, o material que vier a ser recusado, sem nenhum custo adicional para a

Secretaria requerente;

c) Os Materiais deverão ser entregues embalados e lacrados, de forma a não ser

danificado durante as operações de transporte e descarga no local da entrega e deverá

observar o empilhamento máximo indicado nas caixas pela fabricante;

d) Responsabilizar-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus

empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam

causados à Secretaria requerente ou a terceiros;

9.2 - Compete à Secretaria:

a) Oferecer todas as informações necessárias para que a empresa vencedora possa

fornecer o objeto dentro das especificações técnicas recomendadas;

b) Efetuar o pagamento da nota fiscal correspondente ao objeto deste termo de

referência, no prazo máximo de até 10 dias do recebimento da mesma, após

devidamente atestada pelo fiscal;

c) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com este termo de

referência.

10 — Sanções

A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para

o fornecimento do objeto licitado, sujeitando-se às sanções constantes no Artigo 7º da

Lei 10.520/02, Art. 87 e 88 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

11 — Nomeação de Fiscal e Gestor do Contrato

- O Fiscal do contrato será a Sra. Camila Ciurlleti, e o fiscal substituto será o Sr. Édipo

Freire de Almeida. n
- O Gestor do contrato será a autoridade competente em exercícip.

Praça Anna Mattos, s/n - Centro - Tel.: 3720-1482 - CEP 29.620-000 - taraEspírito Santo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA le E 7
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DarannZ

12 - Descrição do objeto

ANEXO I

Item MATERIAL QTD
 

 

Capotes Impermeáveis descartáveis

Capote descartável impermeável para procedimentos cirúrgicos, não .
01 e c. . 600 unid.

estéril, com repelência mesmo sob pressão, confeccionado em 100%

tecido não tecido sms, com gramatura mínima de 40g/m2. Tamanho G.

Capotes Impermeáveis descartáveis
 

Capote descartável impermeável para procedimentos cirúrgicos, não

    
 

400
02 |estéril, com repelência mesmo sob pressão, confeccionado em 100%

; Ê UNID.
tecido não tecido sms, com gramatura mínima de 40g/m2. Tamanho

GG.

Recurso: Enfrentamento da Emergência de Saúde no combate ao COVID-19.

Ficha: 93
Fonte: 12900000004

13 - PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência será de 30 (sessenta) d'as à partir da crdem de fornecimento.

Elaborado por:

VENÇêS: =Net
amila Ciurlleti

Agente Administrativo

Autorizado por:

 

 

Vanessa Arrivabene Martinelli

Secretária Municipal de Saúde de Itarana/ES.

Praça Anna Mattos, s/n - Centro - Tel.: 3720-1482 - CEP 29.620-000 - Itarana - Espírito Santo
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SENA MUy,
Secretaria Semus <semus.itaranaBymail.conto

E rins =
1 (49 |

proposta de avental N » Px
1 mensa os ARAMEgem po

Mpcomercio Servicos <mpcomercios(Ogmail.com> 19 de maio de 2020 15:31

Para: semus.itarana(Dgmail.com

Camila,

Segue a proposta do avental.

Att.

MP COMÉRCIOESERVIÇO EIRELI-ME

CNPJ.19.312.691/0001-97

Tel.: (27) 99982.3002

 

“is proposta pref. Itarana.pdf

549K
lê

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=4b09054659&view=pt&search=all&permithid=thread-fh5A1 667144721626247524%7TCmsg-fW3A1667144
72... 1/1
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PREFEITUA MUNICIPAL DE ITARANA

sa as e º CA RR - Qtd “Valor
item ou aaa RR Descrição Si S ne EE a Valor Total
E ORA alto E Unitário

CAPOTE DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL PARA

PROCEDIMENTOS

CAPOTE DESCARTÁVELIMPERMEÁVELPARA
PROCEDIMENTOS

01 RS 16,95 RS 10.170,00
Capote descartável, para procedimento,não estéril, 600

com repelência mesmo sob pressão, confeccionado

em 100% tecido não tecido, com gramatura mínima

de 40 g/m?, com mangalonga e punho em malha.

Tamanho: G.

CAPOTE DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL PARA
PROCEDIMENTOS

CAPOTE DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL PARA
PROCEDIMENTOS .

02 R$ 16,95 R$ 6.780,00
Capote descartável, para procedimento, não estéril, 400

com repelência mesmo sob pressão, confeccionado

em 100% tecido não tecido, com gramatura mínima

de 40 g/m?, com manga longa e punho em malha.

Tamanho: 66.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

Vitoria, 19 de maio de 2020 27312.691/0001-971]

q É

ih| MPB COMERCIO E
ih SERVIÇOS EIRELLIME
pb(4

; e Petas.ataGóes Nºtise

MICHECAQUi GINELLO ereva do Lara-Sa5
MPCOMERCIO E SERVICO PIRELLINVd Cep.29.166-828 ed

Copr us Dpepquol-ar

Avenida Paulo Pereira Gomes,nº. 1156, Ed. M'entura, Morada de Laranjeiras, Serra/ES
-mail. mpcomerciosQgmail.com

Contato: (27) 3533-7010(27) 99982-3002

 

Digitalizada com CamScanner
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Secretaria Semus <semus.itaranaQ)gmail.com>

pº 6 q

PAut Uma.
+ N

RES: Proposta Comercial us A %
£ o

1 mensagem Rem
 

 

| /

Thiago - TCI Telões <thiago(Dtciteloes.com.br> 19 de maióderg0204 :

Para: semus.itarana(Dgmail.com din

Mil Desculpas.

Favor desconsiderar os dois e-mail anteriores.

Segue a proposta corrigida.

Att,

THIAGO ALEXANDRE ROCHA

Divisão Comercial

3 thiagoQdtciteloes.com.br

55 27 3034-2641

& 55 27 98154 -1577

755 27 3319-2292

8 wwwtciteloes.com.br

De: Thiago - TCI Telões [mailto:thiagoDtciteloes.com.br]

Enviada em: terça-feira, 19 de maio de 2020 11:27
Para: 'semus.itaranaQDgmail.com' <semus.itaranaQDgmail.com>

Assunto: RES: Proposta Comercial

Boa tarde,

Favor desconsiderar a proposta anterior.

Segue a proposta correta.

Att,

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=4b09054659&view=pt&search=all&permthid=thread-fW3A1 667129968421476202%7Cms
g-fhW3A166712996... 1/2



19/05/2020 Gmail - RES: Proposta Comercial

THIAGO ALEXANDRE ROCHA

Divisão Comercial

[= thiagoQtciteloes.com.br

% 55 27 3034-2641

& 55 27 98154 -1577

755 27 3319-2292

& wwwtciteloes.com.br

Nets

Enviada em: terça-feira, 19 de maio de 2020 11:21

Para: 'semus.itaranaQDgmail.com' <semus.itaranaG)gmail.com>

Assunto: Proposta Comercial

Bom dia,

Segue em anexo nossa proposta comercial conforme solicitado.

Att,

THIAGO ALEXANDRE ROCHA

Divisão Comercial

= thiagotbtcitelves.com.br

& 55 27 3034-2641

& 55 27 98154 -1577

755 27 3319-2292

(B umteiteloes.com.br

Livre de virus. www.avg.com.

 

asa 19.05.2020 - Proposta Comercial - Itarana.pdf
495K

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=4b09054659&view=pt&search=all&permthid=thread-fh3A1667129968421476202%7Cmsg-1%3A166712996... 2/2
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Prefeitura Municipal de Itarana/ES

Objeto: Contratação de empresa especializada em confecção CAPOTE DESCARTÁVI

IMPERMEÁVEL PARA PROCEDIMENTOS , a

RA m4888 Vga
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Item:
 

01

CAPOTE DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL PARA
PROCEDIMENTOS

CAPOTE DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL PARA

PROCEDIMENTOS

Capote descartável, para procedimento, não

estéril, com repelência mesmo sob pressão,

confeccionado em 100% tecido não tecido,

com gramatura mínima de 40 g/m?, com
manga longa e punho em malha,largura 1,20 a

1,40m com 1,50m de comprimento. Tamanho:

G.

Descrição atd Marca Valor Unitário Valor Total

 

600

unid

|

Im

|

R$18,00 R$ 10.800,00

 

02  
CAPOTE DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL PARA

PROCEDIMENTOS

CAPOTE DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL PARA

PROCEDIMENTOS

Capote descartável, para procedimento, não

estéril, com repelência mesmo sob pressão,

confeccionado em 100% tecido não tecido,

com gramatura mínima de 40 g/m?, com

manga longa e punho em malha, largura 1,20 a

1,40m com 1,50m de comprimento. Tamanho:

GG.

400

unid.

|

lm

|

R$18,35 R$ 7.340,00     
 

VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 18.140,00

  
em eu, Guaranhuns,Vila Velha/ES

Cep.: 29.103-690
Tel: (27) 3219 - 8759
Fax: (27) 3319 - 2292

 

  

  



 

equipamentos

Validade da Proposta: 07 dias

Prazo de Pagamento: 30 dias

Frete e demais despesas inclusas

Entrega: Entrega Única

Vila Velha, 19 de maio 2020.

 

      
 

   

  

Eita
THIAGOALESÂND
RG: 1736890
CPF: 094,BBBESDES

   
EA,4 113.505.47810001-15'

 

A TCI EQUIPAMENTOS LTDA.
Ros Professor Geraldo Costa alves a! 308

ns Vi ES. 103.65 pSusranhons Vila Velha ES. CEP 29405 a

 
jaranhuns,Vila Velha/ES

Cep.: 29,103-690
Tel: (27) 3219 - 8759

(27) 3319 - 2292



18/05/2020 Gmail - Proposta de Capote Impermeável.

 

  
 

. RA Má
Gmail Secretaria Semus <semus.itaranagg8mail.córp>

4 , o

AA.n/a*
s o À espissaldda, |

Proposta de Capote Impermeável. o)
1 mensagem Pagan

 
Ermeson Cruz <ermeson(Dbramedhospitalar.com.br> 18 de maio de 2020 11:24

Para: semus.itarana(Ogmail.com

Prezados, bom dia!
Segue em anexo proposta para aquisição avental/capote cirúrgico.

Estamos a disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento.

Atenciosamente,

Ermeson Cruz

27 9.9850-2514

 

2 anexos

£ Registro Avental Cirurgico Sulgraffmed.pdf

+ 470K

Eb Proposta Pref de Itarana Avental.pdf

— 987K

https://mail.google.com/mail/u/07ik=4b090546598view=pt&search=all
&permthid=thread-f%3A1 667038589619124125%7Cmsg-f%W3A16670385

8... 1/1



BRAMED
CNPJ: 28.345.933/0001-30

 

COMÉRCIO HO SPITALAR

À Prefeitura Municipal de Itarana/ES
Secretária Municipal de Saúde

PROPOSTA COMERCIAL

CAPOTE
IMPERMEÁVEL

PROCEDIMENTOS
CAPOTE
IMPERMEÁVEL
PROCEDIMENTOS CIRUGICOS

PARA

DESCARTÁVEL

PARA

Capote descartável, para

procedimento, não estéril, com

repelência mesmo sob pressão,

confeccionado em 100% tecido

não tecido sms, com gramatura

mínima de 40 g/m?. Tamanho:6.

SULGARFFMED UND

Cidade — Estado: Cariacica - Espirito

Rua Mario Passos Costa, 378 CEP: 29146-430

Bairro: Campo Grande
Tel: (27) 3070-6870

e-mail: contato(ybramedhospitalar.com.bARANA

 

600 23,00 13.800,00

 

CAPOTE DESCARTÁVEL
IMPERMEÁVEL PARA
PROCEDIMENTOS

CAPOTE DESCARTÁVEL
IMPERMEÁVEL PARA

PROCEDIMENTOS CIRUGICOS

Capote descartável, para

procedimento, não estéril, com

repelência mesmo sob pressão,

confeccionado em 100% tecido

não tecido sms, com gramatura

mínima de 40 g/m?. Tamanho: GG.

SULGRAFFMED   UND 400 23,00 9.200,00  
  
  VINTEE TRÊS MIL REAIS.  
 

 R. Mario Passos Costa, 368
Campo Grande - Cariacia/ES

29.146-040 - Tel: 27 3070-687
www.bramedhospitalarcom.br

 

  



   CNPJ: 28.345.933/0001-30 Cidade — Estado: Cariacica - Espirito Santo

Rua Mario Passos Costa, 378 CEP: 29146-430

Bairro: Campo Grande e-mail: contato(vbramedhospitalar.com.br
 

COMÉ
Tel: (27) 3070-6870

BCLO HOSPITALAR

Validade: 30.

Pagamento: 30 dias.
Prazo de Entrega: 30 dias.

Frete: CIF.

Dados para assinatura contratual:

LUIZ FREDERICO OLIVEIRA

CPF: 099.183.327-94

BANCO:SICOB

AG: 3010

C/C 35.297-7
Cariacica, 18 de maio de 2020.

 

LUIZ FREDERICO FEITOSA OLIVEIRA

28.345.933/0001-30 |
BRAMED COMÉRCIO DE PROD.

HOSPITALAR E FARMACÊUTICO
LTDA - EPP

RUA: PSÁRIO PASSOS COSTA, 378 CAMPO GRANDE

CARISCICA ES CEP: 29. 146-040

 

  

R. Mario Passos Costa, 368
Campo Grande - Cariacia/ES

29.146-040 - Tel; 27 3070-687
NARAOEMAnepjaoNSEgoaa6d 



Prefeitura Municipal de Itarana

COMPROVANTE DE DESPACHO

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

ORIGEM

Local (Setor) PROTOCOLO
Remessa Nº 000029580

Responsável JOSELIA BRIDI

Data e Hora 20/05/2020 08:15:16

Despacho SEGUE PROCESSO PARA ANÁLISE.

qe y 9

/ (+ 1 pe

ITARANA, 20 de maio de 2020 dyAAÇUA
posalia BRIDI
PROTOCOLO

«OTOCOLO(S)

Processo, REQUERIMENTO Nº 002300/2020 - Interno OFICIO SEMUS Nº 392/2020 - SOLICITA PROVIDENCIAS PARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CAPOTE

SOLICITACAO - UNICO
IMPERMEAVEL DESCARTAVEL - PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA O
ENFRENTAMENTO AO COVID-19

 

RECEBIMENTO

Local (Setor)

Responsável

Ana Lúcia H. Fiorotti

Setor de ComprasCOMPRAS eage

 

ramaDO(05 , JOGO Shodh
 

COMPRAS

 



Prefeitura Municipal de Itarana

 

COMPROVANTE DE DESPACHO

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

 

ORIGEM

Local (Setor) COMPRAS

Remessa Nº 000004190

Responsável ANA LUCIA HERLER FIOROTTI

Data e Hora 20/05/2020 10:33:13

Despacho CONSIDERANDO ORÇAMENTOS ANEXOS AO PROCESSO NAS FOLHAS N.º 08, 10 E 12
SEGUEM MAPA COMPARATIVO, MÉDIA DE PREÇOS APURADA, REGULARIDADES
FISCAIS E PORTARIA N.º 188/2020, DECRETO Nº 4593-R E DECRETO Nº
1268/2020, ONDE FORAM DECLARADAS RESPECTIVAMENTE EMERGÊNCIA EM
SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, PARA
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

ITARANA, 20 de maio de 2020 Suoudh
Vana LUCIA HERLER FIOROTTI

COMPRAS

 

PROTOCOLO(S)

Processo, REQUERIMENTO Nº 002300/2020 - Interno OFICIO SEMUS Nº 392/2020 - SOLICITA PROVIDENCIAS PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CAPOTE
SOLICITACAO - UNICO IMPERMEAVEL DESCARTAVEL - PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA O

ENFRENTAMENTO AO COVID-19

 

RECEBIMENTO

Local (Setor) SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS

Responsável Dora LáQU qim

  ITARANA, DO (05,SD PO5 Sion
sefperania DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

Prefeitura Municipal de Itarana

Governo do Estado do Espírito Santo

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOSSIMPLES

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

 

Pesquisa de Preços Nº 000022/2020 - 20/05/2020 - Processo Nº 002300/2020
 

item Lote Código
   

Especificação Unidade Quantidade
   

Unitário Valor Total
 
 

00001 00042291

00002 00042292

Itens 2

Total da Itens 2

CAPOTE IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL TAMANHO G
PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, NÃO ESTÉRIL, COM
REPELÊNCIA MESMO SOB PRESSÃO, CONFECCIONADO EM 100% UN Ena0a
TECIDO NÃO TECIDO SMS, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 40G/M2.

CAPOTE IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL TAMANHO GG
PARA PROCEDIMENTOSCIRÚRGICOS, NÃO ESTÉRIL, COM
REPELÊNCIA MESMO SOB PRESSÃO, CONFECCIONADO EM 100% UN 400,00
TECIDO NÃO TECIDO SMS, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 40G/M2.

Anaed
Setor de Corr orotti

rasMatricula Nº 03687

19,32 11.592,00

19,32 7.728,00

Sub Total: 19.320,00

Valor Total: 19.320,00
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Estado do Espírito Santo

Secretaria de Estado da Fazenda

Subsecretaria de Estado da Receita

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO FISCAL COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 20200000007838 Validade: 08/06/2020

01 - IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE CNPJ: 19.312.691/0001-97

Nome/Razão Social: MP COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

02 - DÉBITOS

Constam débitos fiscais lançados nos processos abaixo relacionados para os quais a exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 151 e

seusincisos do Código Tributário Nacional, cobrança executiva em curso, com penhora ou com garantia efetivada.

DIVIDA ATIVA 078152018 Exigibilidade Suspensa TITULAR

 

03 - DECLARAÇÃO

Conforme disposto no artigo 206 do Código Tributário Nacional, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa expedida de

acordo com o artigo 205 do referido código, por constarem nosregistros da Secretaria de Estado da Fazenda, em nome do contribuinte, somente

débitos nas situações acima especificadas.

As informações cadastrais registradas acima correspondem aos dades no sistema de cadastro da Secretaria de Estado da Fazenda. Caso haja

divergência comparecer imediatamente a Agência da Receita Estadual a que estiver circunscrito o requerente.

Data: 10 de Março de 2020

AGÊNCIA VIRTUAL

Autenticação eletrônica: 0022.2430.E760.A4A4

Impresso em: 10/03/2020 às 11:42:28



  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP COMERCIO E SERVICO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.312.691/0001-97

Certidão nº: 11473111/2020

Expedição: 20/05/2020, às 10:05:29

Validade: 15/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que MP COMERCIO E SERVICO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 19.312.691/0001-97, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante O Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndtftst.jus.br



Consulta Regularidade do Empregador

 

 

 

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade

do FGTS - CRF

Inscrição:

|

19.312.691/0001-97

Razão Social:MP COMERCIO E SERVICO EIRELLI

Endereço:

—

AV PAULO PEREIRA GOMES 1156 ED VENTURA SL 312 / MORADA DE
LARANJEIR / SERRA/ ES / 29166-828

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.

7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o

Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de

quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,

decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:19/03/2020 a 16/07/2020

Certificação Número: 2020031903244096514217

Informação obtida em 20/05/2020 09:48:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta

condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

Www.caixa.gov.br  
 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmprega
dor.jsf
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PREFEITURA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 CAÇAROCA SERRA ES

 

 

 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número 11073092/2020 Data Geração: 09/03/2020 Data Validade: 08/07/2020

Certificamos que não constam em nome dosujeito passivo identificado, nesta data,
débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer
débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição desta certidão.

 
Identificação

Crc 8326152

' Contribuinte MP COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

CNPJ/CPF 19.312.691/0001-97

IE/RG

Endereco 29166-828 - AV PAULO PEREIRA GOMES, 1156 EDIF: VENTURA; SALA: 312

Bairro MORADA DE LARANJEIRAS Cidade: SERRA Estado: ES

Data Emissão: 20/05/2020

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser
verificada na seguinte página da Internet:

http://www.serra.es.gov.br

Número: 11073092/2020

Inscrição: 8326152

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.

Vencimento prorrogado, conforme Art. 4º do Decreto 5921/2020

Certidão Emitida Gratuitamente   
 



20/05/2020 https://servicos.cloud.el.com.br/es-itarana-pm/services/certidaoimpressao.php?te=e&cd=LNFEEEFNKGFHNF&tpc=GE&tpccert=c
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Prefeitura Municipal de Itarana

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 2020/0001478

CERTIFICO: Para os devidos fins que:
MP COMERCIO E SERVICO EIRELI

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 19.312.691/0001-97

AV PAULO PEREIRA GOMES, Nº 1156, MORADA DE LARANJEIRAS SERRA - ES, CEP

29166-828

Certificamos que, até a presente data, não existe débitos em nome do(s) requerente(s),

qualquer dívida referente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda
Municipal, de cobrar quaisquerdívidas que venha a ser apuradas.

Chave de validação da certidão: 20200001478

Validade 90 dias

Emitida Quarta-Feira, 20 de Maio de 2020

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

https://servicos.cloud.el.com.br/es-itarana-pm/services/certidaoimpressao.php?tc=e&cd=LNFEEEFNKGFHNF &tpc=GE&tpccert=c 1/1



 

PODER JUDICIÁRIO .
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E

-- Dados da Certidão

     

CONCORDATA)

 

Razão Social: MP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME

CNPJ: 19.312.691/0001-97

Data de Expedição: 20/05/2020 10:00:46 Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2018297945 *

-- ENDEREÇO--

Município: - NÃO INFORMADO - Bairro: - NÃO INFORMADO-

Logradouro: - NÃO INFORMADO - Número: - NÃO INFORMADO-

'* Complemento: - NÃO INFORMADO - CEP: - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO--

Email: - NÃO INFORMADO - Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO-

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO-  
 

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do

Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDIe PJe) até a presente data e hora, NADA CONSTA contra o

solicitante .

  

ie Observações

a.

b.

Cs

 

Certidão expedida gratuitamente através da Internet;

Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser

conferida pelo interessado e/ou destinatário;

O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme

disposto no art. 352 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será

necessária a emissão de uma nova certidão;

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunalde Justiça do Estado do

Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;

Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de:

execuçãofiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de

Vitória;
As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões

(Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução

Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);

As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de execução penal e de auditoria militar e de

juizados especiais criminais;

As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica,

A base de dados do sistema de gerenciamento processual (E-Jud, SIEP, PROJUDI, PJe e Segunda

Instância) contém o registro de todos os processos distribuídos no Poder Judiciário do Estado do Espírito

Santo.  
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 

CADASTRO NACIONALDA PESSOA JURÍDICA

 

DATA DE ABERTURA
25/11/2013

NÚMERODE INSCRIÇÃO

19.312.691/0001-97

MATRIZ

COMPROVANTEDE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL    
 

NOME EMPRESARIAL
MP COMERCIO E SERVICO EIRELI
 

 PORTE
ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOMEDE FANTASIA)
Rd

  
 

 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 

 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem

operador
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

17.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedose artigos recreativos

47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDse fitas

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não

especificados anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.53-9-00 « Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 

 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
 

    
 

 

     
 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO

AV PAULO PEREIRA GOMES 1156 EDIF VENTURA SALA312

"EP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF

| 29.166-828 MORADADE LARANJEIRAS SERRA ES

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE
MPCOMERCIOSOGMAIL.COM (27) 3051-1900  
 

 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL(EFR)
desteede

 

 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

25/11/2013
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA   
 

 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 

  DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
RARA

SITUAÇÃO ESPECIAL
RARA

   
   
 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/05/2020 às 10:02:07 (data e hora de Brasilia). Página: 1/2
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERODEINSCRIÇÃO Ã À DATA DE ABERTURA
19.312.691/0001.97 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 25/11/2013

MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
MP COMERCIO E SERVICO EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentosde informática

47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO
AV PAULO PEREIRA GOMES 1156 EDIF VENTURA SALA 312

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF
29.166-828 MORADA DE LARANJEIRAS SERRA ES

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE
MPCOMERCIOSGQOGMAIL.COM (27) 3051-1900

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA 25/11/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
tddi dtttikkk

A-"ovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/05/2020 às 10:02:07 (data e hora de Brasília). Página: 2/2

2/2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

 

CERTIDÃO NEGATIVADE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA

ATIVA DA UNIÃO

Nome: MP COMERCIO E SERVICO EIRELI
CNPJ: 19.312.691/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que

não constam pendências em seu nome,relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suasfiliais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http:/Auww.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta REB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:27:23 do dia 13/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/11/2020.

Código de controle da certidão: OCDE.226F.EDEA.43F4

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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DIARIO OFICIAL DA UNIAO Ne
Publicado em: 04/02/2020| Edição: 24-A | Seção: à - Extra| Página: d Teames

ôrgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 188, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020

Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional

(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo

Coronavírus (2019-nCoV).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE,no uso dasatribuições que lhe conferem os incisos le Il do

parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela

Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020;

Considerando que o evento é complexo e demanda esforço conjunto de todo o Sistema Único

de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências e adoção de medidas proporcionais e restritas

aosriscos;

Considerando que esse evento está sendo observado em outros países do continente

americano e que a investigação local demanda uma resposta coordenada das ações de saude de

competência da vigilância e atenção à saúde, entre as três esferas de gestão do SUS;

Considerando a necessidade de se estabelecer um plano de resposta a esse evento e também

para estabelecer a estratégia de acompanhamento aos nacionais e estrangeiros que ingressarem no pais e

que se enquadrarem nas definições de suspeitos e confirmados para Infecção Humana pelo novo

Coronavirus (2019-nCoV); e

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle

e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, resolve:

Art. 1º Declarar Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional conforme Decreto nº

7.616. de 17 de novembro de 2011;

Art. 2º Estabelecer o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV)

como mecanismo nacional da gestão coordenada da resposta à emergência no âmbito nacional.

Parágrafo único. A gestão do COE estará sob responsabilidade da Secretaria de Vigilância em

Saúde (SVS/MS).

Art. 3º Compete ao COE-nCoV.:

|- planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem empregadas durante a ESPIN,

nos termos das diretrizes fixadas pelo Ministro de Estado da Saude:

|l- articular-se com os gestores estaduais,distrital e municipais do SUS,

ill- encaminhar ao Ministro de Estado da Saúde relatórios técnicos sobre a ESPIN e as ações

administrativas em curso;

IV - divulgar à população informaçõesrelativas à ESPIN; e

V- propor, de forma justificada, ao Ministro de Estado da Saúde:

a) o acionamento de equipes de saude incluindo a contratação temporária de profissionais, nos

termos do disposto no inciso Il do caput do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993;

b) a aquisição de bense a contratação de serviços necessários para a atuação na ESPIN;

c) a requisição de bens e serviços, tanto de pessoas nattrais como de jurídicas, nos termos do

inciso XII do caput do art. 15 da Lei nº 8.080, de 19 de setemb:a de 1990: e

 



d) o encerramento da ESPIN.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

LUIZ HENRIQUE MANDETTA
Na A
DORANAES

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Gabinete do Governador  
DECRETO Nº 4593 - K, DE 13 DE MARÇO DE 2020.

Decreta o estado de emergência em saúde pública

no Estado do Espírito Santo e estabelece medidas

sanitárias e administrativas para prevenção,

controle e contenção de riscos, danos e agravos

decorrentes do surto de coronavírus (COVID-19) e

dá outras providências.

O GOVERNADORDO ESTADO DOESPÍRITO SANTO,no uso da atribuição que lhe confere o Art. 91,

ll da Constituição Estadual e tendo em vista o disposto naLei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de

2020, o Decreto Federal nº 7616, de 17 de novembro de 2011, e conforme as informações constantes

dos processos nº 88748901,

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela

Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo

novo coronavírus (COVID-19);

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo

coronavírus (2019-nCoV);

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada Emergência em Saúde Pública no Estado do Espírito Santo decorrente do

surto de coronavírus (COVID-19), tendo em vista a necessidade do emprego urgente de medidas de

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública.

Parágrafo único. As medidas sanitárias definidas neste Decreto visam a proteção da coletividadee,

quando implementadas, deverão garantir o pleno respeito a integridade e dignidade das pessoas,

famílias e comunidade.

Art. 22 Para o enfrentamento da emergência de saúde decorrente do coronavírus, poderão ser

adotadas as seguintes medidas:

|- isolamento;

| - quarentena;

||| - exames médicos;

IV - testes laboratoriais;

V - coleta de amostras clínicas;

VI - vacinação e outras medidas profiláticas;

VII - tratamentos médicos específicos;
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VIII - estudo ou investigação epidemiológica;

IX - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;

X - campanha de comunicação para utilidade pública; ou

XI - requisição de bense serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o

pagamento posterior de indenização justa.

$ 1º Para osfins deste Decreto, considera-se:

| - isolamento: separação de pessoas e bens contaminados, transportes e bagagens no âmbito

intermunicipal, mercadorias e outros, com o objetivo de evitar a contaminação ou a propagação do

coronavírus;

Il - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das

pessoas que não estejam doentes, ou ainda bagagens, contêineres, animais e meios de transporte, no

âmbito de sua competência, com o objetivo de evitar a possível contaminação ou a propagação do

coronavirus.

$ 2º Nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, os dados pessoais dos

pacientes que apresentem suspeita ou confirmação de infecção pelo Covid-19 (novo coronavirus) são

invioláveis e estão protegidos por sigilo.

83º A requisição administrativa, sempre fundamentada, como hipótese de intervenção do Estado

na propriedade para contratação de bens ou serviços para tratamento, prevenção, isolamento ou

quarentena, deverá garantir ao particular o pagamento posterior de indenização, quandofor o caso, e

terá suas condições e requisitos definidos em atos infralegais emanados pela Secretaria de Estado de

Saúde -SESA e seu período de vigência não pode exceder à duração da emergência de saúde pública de

importância internacional decorrente do coronavírus, e envolverá, em especial:

a) hospitais privados, independentemente da celebração de contratos administrativos, e

b) profissionais da saúde, hipótese que não acarretará na formação de vínculo estatutário ou

empregatício com a Administração Pública.

Art. 3º A adoção das medidas de que trata o artigo anterior deverá ser proporcional e na exata

extensão necessária para viabilizar o tratamento, contaminação ou a propagação do coronavírus,

mediante motivação, na forma do caput do art. 37 da Constituição Federal.

Art. 4º Nos casos de recusa à realização dos procedimentos recomendados e definidos no art. 2º

do presente Decreto, os órgãos competentes, com O objetivo de atender o interesse público e evitar O

perigo ou risco coletivo, deverão adotar as medidas administrativas e judiciais cabíveis.

Parágrafo único. A SESA deverá expedir recomendação e orientação para a implementação dos

procedimentos previstos no art. 1º do presente Decreto.

Art. 5º Fica criada a Sala de Situação de Emergência em Saúde Pública a ser composta pelas

Secretarias de Estado de Governo - SEG, SESA, da Educação - SEDU, da Segurança Pública e Defesa Social

- SESP, da Justiça - SEJUS, de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - SETADES e Procuradoria

Geral do Estado - PGE.

Art. 6º As despesas para a execução de quaisquer ações decorrentes desta declaração de

emergência em saúde pública deverão ser processadas peia Subsecretaria de Administração e de

Financiamento da Atenção da SESA, que manterá relatório atualizado de todas as despesas realizadas.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Gabinete do Governador  
Art. 7º Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto, as autoridades

competentes devem apurar as eventuais práticas de infração administrativa prevista no art 10, inciso

VII, da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, bem como docrime previsto no art. 268 do Código

Penal.

Art. 8º Este Decreto entrará em vigor a partir de sua publicação e terá seu prazo de vigência

limitado ao disposto nos 88 2º e 3º do art. 1º, bem como doart. 8º, ambosda Lei Federal nº 13.979, de

6 de fevereiro de 2020.

Palácio Anchieta, em Vitória, aos 13 dias de março de 2020, 199º da Independência, 132º da

República e 486º do Início da Colonização do Solo Espírito- Santense.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE

Governador do Estado
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Publicado na Edição nº 1478, Seção 264376,pág. 162/163 do DOM/ES de 18/03/2020

DECRETO Nº 1268/2020

DECRETA SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA DE SAÚDE

PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE
ITARANA E ESTABELECE
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE
ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO,
CONTENÇÃO E
ENFRENTAMENTO DO SURTO DO
COVID-19 (CORONAVÍRUS) E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Itarana/ES, no uso de suas atribuições legais, em

especial o art. 84, V, da Lei Orgânica Municipal nº 676, de 29 de novembro de

2002,

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância

Internacional pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020,

em decorrência da Infecção Humana pelo COVID-19, denominado de

coronavírus;

Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde - OMS, no

dia 11 de março de 2020, como pandemia do COVID-19;

Considerando a rápida proliferação do COVID-19 pelo mundo e os recentes

casos de contaminação registrados no Brasil, inclusive no Estado do Espírito

Santo;

Considerando a Lei Federal n.º 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, que

dispõe sobre as medidas de prevenção e enfrentamento da emergência da

saúde pública provocada pelo COVID-19;
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Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que

Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em

decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

Considerando o Decreto Estadual n.º 4593-R, de 13 de março de 2020, que

decreta o estado de emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo

e estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e

contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do COVID-19 e dá outras

providências;

Considerando a necessidade de orientar a população, prevenir e conter a

proliferação do COVID-19 por meio de um plano estratégico de

acompanhamento e suporte aos casos suspeitos e confirmados, como forma

de evitar o colapso da rede pública municipal de saúde;

DECRETA:

Art. 1º Fica decretada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no

Município de Itarana, em razão da pandemia do COVID-19, reconhecida e

declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

8 1º As medidas sanitárias de orientação, controle, prevenção e fiscalização

adotadas neste Decreto e por atos normativos da Secretaria Municipal de

Saúde terão força de lei para garantir a requisição de bens e serviços de

pessoas físicas e jurídicas, bem como para Os demais atos necessários ao

enfrentamento do COVID-19.

$ 2º As medidas sanitárias definidas neste Decreto visam a proteção da

coletividade e, quando implementadas, deverão garantir o pleno respeito a

integridade e dignidade das pessoas, famílias e comunidade.

Art. 2º Para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do

COVID-19, nos termos do inciso Ill do art. 3º da Lei Federal n.º 13.979, de 06

de fevereiro de 2020, e do Decreto Estadual n.º 4593-R, de 13 de março de

2020, poderão ser adotadas as seguintes medidas:

 

Rua Elias Estevão Colnago nº 65 — Centro — Itarana — ES Tel. 27 3720-4900



 

18-04 - 1964

MUNICÍPIO DE ITARANA
Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

| - medidas de isolamento;

Il - quarentena;

III - determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos;

b) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clínicas,

d) vacinação e outras medidas profiláticas;

e) tratamentos médicos específicos;

IV - estudo ou investigação epidemiológica;

V - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em

que será garantido o pagamento posterior de indenização justa;

8 1º Para os fins deste Decreto, considera-se:

| - isolamento: separação de pessoas e bens contaminados, transportes e

bagagens no âmbito municipal, mercadorias e outros, com o objetivo de evitar

a contaminação ou a propagação do coronavírus,

Il - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de

contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou ainda bagagens,

animais e meios de transporte, no âmbito de sua competência, com o objetivo

de evitar a possível contaminação ou a propagação do coronaviírus.

$ 2º A requisição administrativa, sempre fundamentada, como hipótese de

intervenção do Município na propriedade para contratação de bens ou serviços

para tratamento, prevenção, isolamento ou quarentena, deverá garantir ao

particular o pagamento posterior de indenização, quando for o caso, e terá

suas condições e requisitos definidos em atos infralegais e seu período de

vigência não pode exceder à duração da emergência de saúde pública

decorrente do COVID-19, e envolverá, em especial:

| - hospitais privados, independentemente da celebração de contratos

administrativos;
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II - laboratórios e unidades ou clínicas de saúde privados, independentemente

da celebração de contratos administrativos;

III - profissionais da saúde, hipótese que não acarretará na formação de vínculo

estatutário ou empregatício com a Administração Pública.

Art. 3º A adoção das medidas de que trata o artigo anterior deverá ser

proporcional e na exata extensão necessária para viabilizar o tratamento e

evitar a propagação do COVID-19 (coronaviírus), mediante motivação, na forma

do caput do art. 37 da Constituição Federal.

Art. 4º Ficam suspensas as aulas em toda rede pública do Município de

Itarana pelo período de 23 de março a 03 de abril de 2020.

$ 1º Do dia 18 até o dia 20 de março, as escolas da rede pública municipal

permanecerão abertas, durante o horário normal de funcionamento, para

atender e receber os alunos, como período de adequação dos pais ao período

de suspensão das aulas de que trata o caput deste Artigo.

$ 2º Durante o período de transição previsto no parágrafo anterior, ficarão

suspensas as atividades avaliativas e as faltas dos alunos não serão

computadas.

$ 3º A suspensão das aulas de que trata este artigo poderá ter sua duração

prorrogada por ato administrativo da Secretária Municipal de Educação, caso

haja comprovada necessidade da medida para previnir e conter o avanço do

COVID-19, mediante relatório técnico recomendatório da Secretaria de Estado

da Saúde ou da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 5º Ficam também suspensos, enquanto perdurar a vigência deste Decreto,

os programas e serviços de recreação postos à disposição da população que

envolvam a aglomeração de pessoas.

Art. 6º Fica vedada, até a vigência deste Decreto, a realização de eventos,

públicos ou particulares, de qualquer natureza, com aglomeração de pessoas

realizados noterritório do Município de Itarana.

Art. 7º Fica dispensada

a

licitação para aquisição de bens, serviços e insumos
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de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de

importância internacional decorrente do COVID-19 de que trata este Decreto,

nos termos doart. 4º da Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.

Art. 8º A Secretaria Municipal de Saúde será responsável pelo monitoramento

e realização das ações necessárias ao combate da epidemia, devendo os

demais órgãos municipais trabalhar de forma integrada e prestar auxílio

prioritário às solicitações que forem realizadas pela referida Pasta.

Art. 9º Nos casos de recusa à realização dos procedimentos recomendados e

definidos no art. 2º deste Decreto, os órgãos competentes, com O objetivo de

atender o interesse público e evitar o perigo ou risco coletivo, deverão adotar

as medidas administrativas e judiciais cabíveis.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Saúde deverá expedir

recomendação e orientação para a implementação dos procedimentos

previstos no art. 2º do presente Decreto.

Art. 10. Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na

comunicação imediata de possíveis contatos com agentes infecciosos do

coronavírus;

Art. 11. As despesas para a execução de quaisquer ações decorrentes desta

declaração de emergência em saúde pública deverão ser deflagrados pela

Secretaria Municipal de Saúde que manterá relatório atualizado de todas as

despesas realizadas decorrentes da contratações emergências de que trata O

art. 7º deste Decreto.

Parágrafo único. Compete a Secretaria Municipal de Administração e

Finanças assegurar a suplementação dos recursos necessários ao orçamento

da Secretaria Municipal de Saúde para execução e efetividade das medidas

adotadas em razão deste Decreto.

Art. 12. A tramitação dos processos administrativos referentes a assuntos

vinculados a este Decreto correrá em regime de urgência e prioridade em todas

as Secretarias Municipais.
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Art. 13. Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto ou

recusa injustificável das orientações e ordens da Secretária Municipal de

Saúde, as autoridades competentes devem apurar as eventuais práticas de

infração administrativa previstas na Lei Complementar Municipal nº 001/2008,

bem como do crime previsto no art. 268 do Código Penal.

Art. 14. Aplica-se subsidiariamente a este Decreto, no que for cabível, as

disposições da Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e do

Decreto Estadual n.º 4593-R, de 13 de março de 2020.

Art. 15. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Itarana/ES, em 17 de março de 2020.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal de Itarana/ES
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A

COMPROVANTE DE DESPACHO

 

ORIGEM

Local (Setor)

Remessa Nº

Responsável

Data e Hora

Despacho

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

000013891

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI

21/05/2020 10:49:28

A TRANSMISSÃO DO CORONAVÍRUS(covid-19) NOBRASIL JÁ FOI CONSIDERADA
COMUNITÁRIA, CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº454/2020, COM
A POSSIBILIDADE DE AUMENTO E AGRAVAMENTO DE CASOS. O ENFRENTAMENTO DE
UMA PANDEMIA REQUER A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE
PREVENÇÃO DE CONTÁGIO, TRANSMISSÃO E MANEJO CLÍNICO DOS CASOS
DIAGNOSTICADOS;

ANECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA FUNDAMENTA-SE EM CRITÉRIOS

TÉCNICOS, TOMANDO POR BASE A DOENÇA E TRANSMISSÃO DO VIRUS,ASSIM

COMO AS PROJEÇÕES DO SEU COMPORTAMENTO, ALEM DAS ORIENTAÇÕES DOS

ÓRGÃOS OFICIAIS DE SAÚDE, ESPECIALMENTE QUANTO A DISPONIBILIDADE DE

MATERIAIS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS HOSPITALARESE DE PROTEÇÃO

INDIVIDUAL, DENTRE OUTROS BENS E INSUMOSQUESE FIZEREM NECESSÁRIOS;

NESTE SENTIDO É NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO PÚBLICA DE

INSUMOS/EQUIPAMENTOS, DE FORMA EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA

TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA DO VÍRUSEM CONFORMIDADE COMA LEI 13.979 DE

2020 NOS TERMOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (anexo folhas 03 a 06);

FACE AO EXPOSTO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIAMUNICIPAL

DE SAÚDE - ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,

CONFORME PROCESSO N.º 002300/2020, FAÇO A REMESSA DOS AUTOS PARA

INFORMAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONFIRMARSE A FICHA E A FONTE
x

INDICADASÀ FOLHA N.º 06 ESTÃO CORRETAS;

APÓS À PROCURADORIA PARA ANÁLISE E PARECER JURÍDICO;

POR FIM AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA

CIÊNCIA/SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, ORDENADORA DE DESPESAS DO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DECISÃO;

-AS CONTRATAÇÕES OU AQUISIÇÕES DEVEM IMEDIATAMENTESER DISPNIBILZADAS

EM SÍTIO OFICIAL ESPECÍFICO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NOS TERMOS

 

RECEBIMENTO

Local (Setor)

Responsável

CONTABILIDADE zênia Lorena Rizzi
Setor Contábil

 

ITARANA,047 OS | 2O0LO dna. Lero Kuer

CONTABILIDADE

 



o Prefeitura Municipal de Itarana

Ds

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA COMPROVANTE DE DESPACHO

 

DO 82º DA LEI FEDERAL Nº13.979/2020;

O PROCESSO DEVERÁ SER TRAMITADO COM URGÊNCIA.

 

 

 

 

ATENCIOSAMENTE.

ITARANA, 21 de maio de 2020 — is IL
OSELE MONTEIRO ZANETTI

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

PROTOCOLO(S)

Processo, REQUERIMENTO Nº 002300/2020 - Interno OFICIO SEMUS Nº 392/2020 - SOLICITA PROVIDENCIAS PARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CAPOTE

SOLICITACAO - UNICO IMPERMEAVEL DESCARTAVEL - PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA O
ENFRENTAMENTO AO COVID-19

RECEBIMENTO

Local (Setor) CONTABILIDADE Zênia Lorena Riz.

Setor Contábil

Responsável 

ITARANA,2A/ OS) LORD Ajoêo. foneras FonPA
CONTABILIDADE 09
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Presidência da Rel
Secretaria-Geral

Subchefia para Assuntos Jurídicos  
LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

 

Texto compilado
 

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da

emergência de saúde pública de importância

Regulamento internacional decorrente do coronavírus responsável

dede pelo surto de 2019.

(Vide ADI nº 6341)

Regulamento

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

Lei:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

$ 1º As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade.

$ 2º Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde pública

de quetrata esta Lei.

83º O prazo de que trata o 8 2º deste artigo não poderá ser superior ao declarado pela Organização Mundial

de Saúde.

Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

| - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte,

mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do

coronavírus; e

|| - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que

não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de

contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavirus.

Parágrafo único. As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitário Internacional, constante

do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber.

acorranto do
CCoOTETE UU

 

Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavírus, as autoridades poderão adotar, no ambito de suas competências, dentre outras, as seguintes

medidas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

| - isolamento;

Il - quarentena;

||| - determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos;

b) testes laboratoriais,

c) coleta de amostras clínicas;
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d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou

e) tratamentos médicos específicos;

IV - estudo ou investigação epidemiológica:

V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;

 

VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de: (Redação dada pela Medida Provisória nº 926,
de 2020)

a) entrada e saída do País; e (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

b) locomoçãointerestadual e intermunicipal; (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o
pagamento posterior de indenizaçãojusta; e

VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária se: .
registro na Anvisa, desde que:

a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e

b) previstos em ato do Ministério da Saúde.

8 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas
e em análises sobre as informaçõesestratégicas em saúde e deverão serlimitadas no tempo e no espaço ao mínimo
indispensável à promoção e à preservação da saúde pública.

8 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo:

| - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a assistência à família
conforme regulamento;

Il - o direito de receberem tratamento gratuito;

Ill - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanose às liberdades fundamentais das pessoas, conforme
preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de
janeiro de 2020.

8 3º Será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de ausência
decorrente das medidas previstas neste artigo.

8 4º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o descumprimento
delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei.

8 5º Ato do Ministro de Estado da Saúde:

| - disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos incisos | e Il do caput deste
artigo; e

Il - concederá a autorização a que se refere o inciso VIIl do caput deste artigo.

 

8 6º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura
disporá sobre a medida prevista no inciso VI do caput. (Redação dada pela Medida Provisória nº 927, de 2020)
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8 6-A O ato conjunto a que se refere o 8 6º poderá estabelecer delegação de competência para a resolução

dos casos nele omissos. (Ingluído pela Medida Provisória nº 927, de 2020) >»

k A
. . z . ) A

8 7º As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas: N: YO L

ARANA E
mms

| - pelo Ministério da Saúde;

 

|| - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, nas hipóteses dos incisos

|, 11, V, VI e VIII do caput deste artigo; ou

III - pelos gestores locais de saúde,nas hipóteses dos incisos III, IV e VII do caput deste artigo.

8 8º As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento

de serviços públicos e atividades essenciais. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

$ 9º O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais

a que se referem o $ 8º. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

8 10. As medidas a que se referem os incisos |, Il e VI do caput, quando afetarem a execução de serviços

públicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente poderão ser adotadas

em ato específico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador ou o Poder concedente ou

autorizador. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

 

8 11. É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços

públicos e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no 8 9º, e cargas de qualquer espécie que possam

acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população. (Incluído pela Medida Provisória nº 926,de

2020)

Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus

de quetrata esta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

8 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto

perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus.

8 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas

em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das

nformações previstas no $ 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o

número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de

contratação ou aquisição.

8 3º Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas

que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público

suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.

(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

84º Na hipótese de dispensa de licitação de que trata o caput, quando setratar de compra ou contratação por

mais de um órgão ou entidade, o sistema de registro de preços, de que trata o inciso Il do caput do art. 15 da Lei nº

8.666, de 21 de junho de 1993, poderá ser utilizado. (Incluído pela Medida Provisória nº 951, de 2020)

8 5º Na hipótese de inexistência de regulamento específico, o ente federativo poderá aplicar o regulamento

federal sobre registro de preços. (Incluído pela Medida Provisória nº 951, de 2020)

$ 6º O órgão ou entidade gerenciador da compra estabelecerá prazo, contado da data de divulgação da

intenção de registro de preço, entre dois e quatro dias úteis, para que outros órgãos e entidades manifestem interesse

em participar do sistema de registro de preços nos termos do disposto no 8 4º e no 8 5º. (Incluído pela Medida

Provisória nº 951, de 2020)

 

Art. 4º-A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput do art. 4º não se restringe a

equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do

bem adquirido. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)
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Art. 4º-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condições

 

 

de: (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

| - ocorrência de situação de emergência; (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Il - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; (Incluído pela Medida Provisória nº
 

926, de 2020)

III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens,

 

públicos ou particulares; e (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. (Incluído
pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-C Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de

que trata esta Lei, não será exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços
comuns. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-D O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível durante a gestão do contrato.
(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da

emergência quetrata esta Lei, será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico
simplificado. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

8 1º O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere o caput conterá:
(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

| - declaração do objeto; (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Il - fundamentação simplificada da contratação; (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

HI - descrição resumida da solução apresentada; (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

IV - requisitos da contratação; (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

V- critérios de medição e pagamento; (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros: (Incluído pela
Medida Provisória nº 926, de 2020)

a) Portal de Compras do Governo Federal; (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

b) pesquisa publicada em mídia especializada: (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de
2020)

d) contratações similares de outros entes públicos; ou (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

VII - adequação orçamentária. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

8 2º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a estimativa de
preços de quetrata o inciso VI do caput. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

8 3º Os preços obtidos a partir da estimativa de quetrata o inciso VI do caput não impedem a contratação pelo

Poder Público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em

que deverá haverjustificativa nos autos. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-F Na hipótese de haverrestrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade competente,
excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentaçãorelativa à regularidade
fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de
apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do
caput do art. 7º da Constituição. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-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
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procedimentoslicitatórios serão reduzidos pela metade. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

 

$ 1º Quando o prazo original de que trata o caput for número impar, este será arredondado para o número

inteiro antecedente. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

$ 2º Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo. (Incluído pela Medida

Provisória nº 926, de 2020)

$ 3º Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei nº 8.666, de 21 de

junho de 1993, para as licitações de que trata O caput. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

$ 4º As licitações de que trata o caput realizadas por meio de sistema de registro de preços serão

consideradas compras nacionais, nos termos do disposto no regulamento federal, observado o prazo estabelecido no

8 6º do art. 4º. (Incluído pela Medida Provisória nº 951, de 2020)

Art. 4º-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e poderão ser

prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de

emergência de saúde pública. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-| Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração pública poderá

prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões

ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato. (Incluído pela Medida

Provisória nº 926, de 2020)
SRA My

z a a a ms . id %

Art. 5º Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de: / o %

Fa meAU?
S
za

: z
a Fi nº

| - possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus; a
f

: sã a o E od E a z S

| - circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo coronavirus. ARANhE

Art. 6º É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública federal, estadual,

distrital e municipal de dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo

coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação.

8 1º A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às pessoas jurídicas de direito privado

quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária.

$ 2º O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em

investigação, relativos à situação de emergência pública sanitária, resguardando o direito ao sigilo das informações

pessoais.

Art. 6-A Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concessão de suprimento de fundos e por item de

Jespesa, para as aquisições e contratações a que se refere o caput do art. 4º, quando a movimentação for realizada

por meio de Cartão de Pagamento do Governo: (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

| - na execução de serviços de engenharia, O valor estabelecido na alínea “a” do inciso | do caput do art. 23 da

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

 

|| - nas compras em geral e outros serviços, o valor estabelecido na alínea “a” do inciso Il do caput do art. 23 da

Lei nº 8.666, de 1993. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

 

Art. 6-B Serão atendidos prioritariamente os pedidos de acesso à informação, de quetrata a Lei nº 12.527,de

011, relacionados com medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de que trata esta Lei.

(Incluído pela Medida Provisória nº 928, de 2020) (Vide ADI nº 6347) (Vide AD nº 6351)

 

8 1º Ficarão suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso à informação nos órgãos ou nas entidades

da administração pública cujos servidores estejam sujeitos a regime de quarentena, teletrabalho ou equivalentes e

que, necessariamente, dependam de: (Incluído pela Medida Provisória nº 928, de 2020)

| - acesso presencial de agentes públicos encarregados da resposta; ou (Incluído pela Medida

Provisória nº 928, de 2020)

 

Il - agente público ou setor prioritariamente envolvido com as medidas de enfrentamento da situação de

emergência de que trata esta Lei. (Incluído pela Medida Provisória nº 928, de 2020)
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8 2º Os pedidos de acesso à informação pendentes de resposta com fundamento no disposto no 8 1º deverão
ser reiterados no prazo de dez dias, contado da data em que for encerrado o prazo de reconhecimento de calamidade
pública a que se refere o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. (Incluído pela Medida Provisória nº
928, de 2020)

8 3º Não serão conhecidos os recursos interpostos contra negativa de resposta a pedido de informação
negados com fundamento no disposto no $ 1º. (Ingluído pela Medida Provisória nº 928, de 2020)

8 4º Durante a vigência desta Lei, o meio legítimo de apresentação de pedido de acesso a informações de que
trata o art. 10 da Lei nº 12.527, de 2011, será exclusivamente o sistema disponível na internet.(Incluído pela Medida
Provisória nº 928, de 2020)

85º Fica suspenso o atendimento presencial a requerentes relativos aos pedidos de acesso à informação de
que trata a Leinº 12.527, de 2011. (Incluído pela Medida Provisória nº 928, de 2020)

Art. 6º-C Não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados processados em
processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de
2020. (Incluído pela Medida Provisória nº 928, de 2020)

Parágrafo único. Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções
administrativas previstas na Lei nº 8.112, de 1990, na Lei nº 9.873, de 1999, na Lei nº 12.846, de 2013, e nas demais
normas aplicáveis a empregados públicos. (Incluído pela Medida Provisória nº 928, de 2020)

Art. 6º-D Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções administrativa
previstas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e na Lei nº 12.462, de 4 de agosto de-
2011. (Incluído pela Medida Provisória nº 951, de 2020)

Art. 7º O Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação e operacionalização do disposto
nesta Lei.

 

Art. 8º Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que trata o art. 4º-H, que obedecerão ao
prazo de vigência neles estabelecidos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de fevereiro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Sérgio Moro

Luiz Henrique Mandetta

Este texto não substitui o publicado no DOU de 7.2.2020
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órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro

 

PORTARIA Nº 356, DE 11 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do

disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que

estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de

saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavírus (COVID-19),

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE,no uso das atribuições que lhe conferem osincisos le Il do

parágrafo único do art. 87 da Constituição, tendo em vista o disposto na Lei nº 13.979,de 6 de fevereiro de

2020, e

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela

Organização Mundial da Saude em 30 dejaneiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo

coronavirus (COVID-19);

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência

em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo

coronavirus (2019-nCoV), resolve:

Art. 1º Esta Portaria regulamenta o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que

estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saude pública de importância internacional

em decorrência da Infecção Humana pelo coronavirus (COVID-19).

Art. 2º Para o enfrentamento da emergência de saúde publica de importância nacional e

internacional, decorrente do coronavírus (COVID-19), poderão ser adotadas as medidas de saúde para

resposta à emergência de saúde pública previstas no art. 3º da Lei nº 13.979, de 2020.

Art. 3º A medida de isolamento objetiva a separação de pessoas sintomáticas ou assintomáticas,

em investigação clínica e laboratorial, de maneira a evitar a propagação da infecção e transmissão Local.

8 1º A medida de isolamento somente poderá ser determinada por prescrição médica ou por

recomendação do agente de vigilância epidemiológica, por um prazo máximo de 14 (quatorze) dias,

podendo se estender por até igual período, conforme resultado laboratorial que comprove o risco de

transmissão.

6 2º A medida de isolamento prescrita por ato médico deverá ser efetuada, preferencialmente,

em domicílio, podendo ser feito em hospitais públicos ou privados, conforme recomendação médica, a

depender do estado clínico do paciente.

& 3º Não será indicada medida de isolamento quando o diagnóstico laboratorial for negativo

para o SARSCOV-2.

8 4º A determinação da medida de isolamento por prescrição médica deverá ser acompanhada

do termo de consentimento Livre e esclarecido do paciente, conforme modelo estabelecido no Anexo 1.

8 5º A medida de isolamento por recomendação do agente de vigilância epidemiológica

ocorrerá no curso da investigação epidemiológica e abrangerá somente os casos de contactantes

próximos a pessoas sintomáticas ou portadoras assintomáticas, e deverá ocorrer em domicilio.

8 6º Nas unidades da federação em que não houver agente de vigilância epidemiológica, a

medida de quetrata o 8 5º será adotada pelo Secretário de Saúde da respectiva unidade.

6 7º A medida de isolamento por recomendação será feita por meio de notificação expressa à

pessoa contactante, devidamente fundamentada, observado o modelo previsto no AnexoIl.



Art. 4º A medida de quarentena tem como objetivo garantir a manutenção dos serviços de

saúde em local certo e determinado.

8 1º A medida de quarentena será determinada mediante ato administrativo formal e

devidamente motivado e deverá ser editada por Secretário de Saúde do Estado, do Município, do Distrito

Federal ou Ministro de Estado da Saúde ou superiores em cada nível de gestão, publicada no Diário Oficial

e amplamente divulgada pelos meios de comunicação.

8 2º A medida de quarentena será adotada pelo prazo de até 40 (quarenta) dias, podendo se

estender pelo tempo necessário para reduzir a transmissão comunitária e garantir a manutenção dos

serviços de saúde no território.

8 3º A extensão do prazo da quarentena de que trata o 8 2º dependerá de prévia avaliação do

Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) previsto na Portaria nº 188/GM/MS,

de 3 de fevereiro de 2020.

& 4º A medida de quarentena não poderá ser determinada ou mantida após o encerramento da

Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.

Art. 5º O descumprimento das medidas de isolamento e quarentena previstas nesta Portaria

acarretará a responsabilização, nos termos previstos em lei.

Parágrafo único. Caberá médico ou agente de vigilância epidemiológica informar à autoridade

policial e Ministério Público sobre o descumprimento de que trata o caput.

Art. 6º As medidas de realização compulsória no inciso Ill do art. 3º da Lei nº 13.979, de 2020,

serão indicadas mediante ato médico ou por profissional de saúde.

Parágrafo unico. Não depende de indicação médica ou de profissional de saúde as medidas

previstas nas alíneas “c" e "d" do inciso Ill do art. 3º da Lei nº 13.979, de 2020.

Art. 7º A medida de requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas para

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus

Covid-19 será determinada pela autoridade competente da esfera administrativa correspondente,

assegurado o direito a justa indenização.

Art. 8º O laboratório público ou privado que, pela primeira vez, confirmar a doença, adotando o

exame específico para SARS-CoV2 (RT-PCR, pelo protocolo Charité), deverá passar por validação por um

clos três laboratórios de referência nacional:

| - Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/RJ);

Il - Instituto Evandro Chagas da Secretaria de Vigilância em Saúde (1EC/SVS) no Estado do Pará:

ou

lil - Instituto Adolfo Lutz da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

8 1º Na hipótese prevista no caput, o laboratório deverá encaminhar alíquota da amostra para O

Banco Nacional de Amostras de Coronavirus, para investigação do perfil viral do coronavirus (COVID-19) no

território nacional, por meio de um dos três laboratórios previstos no caput,

5 2º Apósa validação da qualidade, o laboratório de que trata o caput passará a integrar a Rede

Nacional de Alerta e Resposta às Emergências em Saúde Pública (REDE CIEVS),

8 3º O fluxo de amostras laboratoriais deverá observar os protocolos estabelecidos pelo

Ministério da Saúde,

8 4º A realização de exame laboratorial, coleta de amostras e demais testes necessários para

identificação do coronavirus (COVID-19), bem como as medidas de biossegurança devem observar as

diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

Art. 9º A autoridade de saúde local deverá, no âmbito de suas competências, acompanhar as

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavirus (COVID-19) previstas no art. 3º da Lei nº 13.979, de 2020.



Art. 10. Para a aplicação das medidas de isolamento e quarentena deverão ser observados os

protocolos clínicos do coronavírus (COVID-19) e as diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de

Contingência Nacional para Infecção Humana novo Coronavírus (Convid-19), disponíveis no sítio eletrônico

do Ministério da Saúde, com a finalidade de garantir a execução das medidas profiláticas e o tratamento

necessário.

Art. 11. As condições para a realização das medidas de enfrentamento da emergência de saúde

pública estão previstas no Boletim Epidemiológico e Plano de Contingência Nacional para Infecção

Humana pelo novo Coronavirus (COVID-19).

Parágrafo único. O Boletim Epidemiológico será atualizado semanalmente ou sempre que

necessário e disponibilizado no sítio eletrônico do Ministério da Saúde:

https://wwnysaude.gov.br/vigilancia-em-saude.

Art. 12. O encerramento da aplicação das medidas para enfrentamento da emergência de saúde

pública de importância internacional em decorrência da infecção humana pelo coronaviírus (COVID-

19) fica condicionada à situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional,

declarada por meio da Portaria nº 188/GM/MS,de 3 de fevereiro de 2020.

Parágrafo único. O encerramento da emergência de saúde pública de importância nacional está

condicionada a avaliação de risco realizada pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

Art. 13. O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados,

ao sigilo das informações pessoais,

Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ HENRIQUE MANDETTA

 

ANEXO |

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Elmnense2=EEEessasesTU RG nº2 CPF nº

declaro que fui devidamente informadot(a) pelo médicota) Dr(a)

Esobre a necessidade denn-fisolamento ou

quarentena) a que devo ser submetido, com data deinício .......o, previsão de término...os,

local de cumprimento da medida... bem como as possíveis consequências da sua não

realização.

  
Nome: Jlllitttues Grau de Parentesco:ln

Assinatura:lnidentidade Nº:nn

Data:/ / Hora:il

Deve ser preenchido pelo médico

Expliquei o funcionamento da medida de saúde pública a que o paciente acima referido está

sujeito, ao próprio paciente e/ou seu responsável, sobre riscos do não atendimento da medida, tendo

respondido às perguntas formuladas pelos mesmos. De acordo com o meu entendimento, o paciente

e/ou seu responsável, está em condições de compreendero quelhesfoi informado. Deverão ser seguidas

as seguintes orientações:

ANEXO Il

NOTIFICAÇÃO DE ISOLAMENTO



O(A) Senhorta) está sendo notificado sobre a necessidade de adoção de medida sanitária de

isolamento. Essa medida é necessária, pois visa a prevenir a dispersão do virus Covid-19,

Data de início:

Previsão de término:

Fundamentação:

Local de cumprimento da medida (domicílio);

LocallnData:PnneaaLonaHora:

Nome do profissional da vigilância epidemiológica: lin

Assinatura...insssnononnnanono Matrícula:ln

[545PRdocumento de identidade ou passaporte

aaedeclaro que fui devidamente informado(a) pelo agente da vigilância epidemiológica

acima identificado sobre a necessidade de isolamento a que devo ser submetido, bem como as possíveis

consequências da sua nãorealização.

Ou

Nomee assinatura do responsável legal...mama

Este conteúdo nãosubstitui o publicado na versão certificada.
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Ministério da Saúde
 

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 356, DE 11 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização
do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de

2020, que estabelece as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE,no uso dasatribuições que lhe conferem os
incisos | e Il do parágrafo único do art. 87 da Constituição, tendo em vista o disposto na

Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância

Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que

Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da
Infecção Humana pelo novo coronavirus (2019-nCoV), resolve:

Art. 1º Esta Portaria regulamenta o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional em decorrência da Infecção Humana pelo coronavírus (COVID-
19).

Art. 22 Para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

nacional e internacional, decorrente do coronavirus (COVID-19), poderão ser adotadas as
medidas de saúde para resposta à emergência de saúde pública previstas no art. 3º da Lei
nº 13.979, de 2020.

Art. 3º A medida de isolamento objetiva a separação de pessoas sintomáticas
ou assintomáticas, em investigação clínica e laboratorial, de maneira a evitar a propagação
da infecção e transmissão local.

& 1º A medida de isolamento somente poderá ser determinada por prescrição
médica ou por recomendação do agente de vigilância epidemiológica, por um prazo

máximo de 14 (quatorze) dias, podendo se estender por até igual período, conforme
resultado laboratorial que comprove o risco de transmissão.

8 2º A medida de isolamento prescrita por ato médico deverá ser efetuada,
preferencialmente, em domicílio, podendo ser feito em hospitais públicos ou privados,
conforme recomendação médica, a depender do estado clínico do paciente.

5 3º Não será indicada medida de isolamento quando o diagnóstico laboratorial
for negativo para o SARSCOV-2,

5 4º A determinação da medida de isolamento por prescrição médica deverá
ser acompanhada do termo de consentimento livre e esclarecido do paciente, conforme

modelo estabelecido no Anexo |.
$ 5º A medida de isolamento por recomendação do agente de vigilância

epidemiológica ocorrerá no curso da investigação epidemiológica e abrangerá somente os
casos de contactantes próximos a pessoas sintomáticas ou portadoras assintomáticas, e
deverá ocorrer em domícilio.

8 6º Nas unidades da federação em que não houver agente de vigilância
epidemiológica, a medida de que trata o $ 5º será adotada pelo Secretário de Saúde da
respectiva unidade.

$ 7º A medida de isolamento por recomendação será feita por meio de
notificação expressa à pessoa contactante, devidamente fundamentada, observado o
modelo previsto no Anexo Il.

Art. 4º A medida de quarentena tem como objetivo garantir a manutenção dos
serviços de saúde em local certo e determinado.

& 1º A medida de quarentena será determinada mediante ato administrativo

formal e devidamente motivado e deverá ser editada por Secretário de Saúde do Estado,

do Município, do Distrito Federal ou Ministro de Estado da Saúde ou superiores em cada
nível de gestão, publicada no Diário Oficial e amplamente divulgada pelos meios de
comunicação.

$ 2º A medida de quarentena será adotada pelo prazo de até 40 (quarenta)
dias, podendo se estender pelo tempo necessário para reduzir a transmissão comunitária
e garantir a manutenção dos serviços de saúde no território.

8 3º A extensão do prazo da quarentena de que trata o 8 2º dependerá de
prévia avaliação do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV)
previsto na Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020.

S 4º A medida de quarentena não poderá ser determinada ou mantida após o
encerramento da Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.

Art. 5º O descumprimento das medidas de isolamento e quarentena previstas

nesta Portaria acarretará a responsabilização, nos termos previstos em lei.
Parágrafo único. Caberá médico ou agente de vigilância epidemiológica

informar à autoridade policial e Ministério Público sobre o descumprimento de que trata

o caput.
Art. 6º As medidas de realização compulsória no inciso Ill do art. 3º da Lei nº

13.979, de 2020, serão indicadas mediante ato médico ou por profissional de saúde.
Parágrafo único. Não depende de indicação médica ou de profissional de saúde

as medidas previstas nas alíneas “c" e "d" do inciso Ill do art. 3º da Lei nº 13.979, de
2020.

Art. 7º A medida de requisição de bens e serviços de pessoas naturais e
jurídicas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus Covid-19 será determinada pela autoridade competente da
esfera administrativa correspondente, assegurado o direito à justa indenização.

Art. 8º O laboratório público ou privado que, pela primeira vez, confirmar a
doença, adotando o exame específico para SARS-CoV2 (RT-PCR, pelo protocolo Charité),
deverá passar por validação por um dos três laboratórios de referência nacional:

| - Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/RJ);
Il - Instituto Evandro Chagas da Secretaria de Vigilância em Saúde (IEC/SVS) no

Estado do Pará; ou
HH - Instituto Adolfo Lutz da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.
& 1º Na hipótese prevista no caput, o laboratório deverá encaminhar alíquota

da amostra para o Banco Nacional de Amostras de Coronavírus, para investigação do perfil
viral do coronavirus (COVID-19) no território nacional, por meio de um dos três

laboratórios previstos no caput.
& 2º Após a validação da qualidade, o laboratório de que trata o caput passará

a integrar a Rede Nacional de Alerta e Resposta às Emergências em Saúde Pública (REDE
CIEVS).

5 3º O fluxo de amostras laboratoriais deverá observar os protocolos
estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

$ 4º A realização de exame laboratorial, coleta de amostras e demais testes
necessários para identificação do coronavirus (COVID-19), bem como as medidas de

biossegurança devem observar as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
Art. 9º A autoridade de saúde local deverá, no âmbito de suas competências,

acompanhar as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) previstas no art. 3º da Lei

nº 13.979, de 2020.
Art. 10. Para a aplicação das medidas de isolamento e quarentena deverão ser

observados os protocolos clínicos do coronavírus (COVID-19) e as diretrizes estabelecidas
no Plano Nacional de Contingência Nacional para Infecção Humana novo Coronavírus

(Convid-19), disponíveis no sítio eletrônico do Ministério da Saúde, com a finalidade de
garantir a execução das medidas profiláticas e o tratamento necessário.

Art. 11. As condições para a realização das medidas de enfrentamento da

emergência de saúde pública estão previstas no Boletim Epidemiológico e Plano de
Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavirus (COVID-19).

Parágrafo único. O Boletim Epidemiológico será atualizado semanalmente ou
sempre que necessário e disponibilizado no sítio eletrônico do Ministério da Saúde:

https://www.saude.gov.br/vigilancia-em-saude.
Art. 12. O encerramento da aplicação das medidas para enfrentamento da

emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência da infecção
humana pelo coronavírus (COVID-

19) fica condicionada à situação de Emergência de Saúde Pública de
Importância Nacional, deciarada por meio da Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de
2020.

Parágrafo único. O encerramento da emergência de saúde pública de
importância nacional está condicionada a avaliação de risco realizada pela Secretaria de
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

Art. 13. O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os
casos confirmados, suspeitos e em investigação, relativos à situação de emergência pública
sanitária, resguardando o direito ao sigilo das informações pessoais.

Art. 14, Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ HENRIQUE MANDETTA e

ANEXO |     

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu, 
CPF nº declaro que fui deydamente

informado(a) pelo médico(a) Dr.(a)
necessidade de
submetido, com data de início
cumprimento da medida

realização.

(isolamento ou quarentena) a que devi
, previsão de término , local de

,bem como as possíveis consequências da sua não

1
Responsável
 

[ | Paciente

Nome: Grau de Parentesco:
Assinatura: Identidade Nº:
Data: / / Hora: 
Deve ser preenchido pelo médico
Expliquei o funcionamento da medida de saúde pública a que o paciente acima

referido está sujeito, ao próprio paciente e/ou seu responsável, sobre riscos do não

atendimento da medida, tendo respondido às perguntas formuladas pelos mesmos. De
acordo com o meu entendimento, o paciente e/ou seu responsável, está em condições de

compreender o que lhes foi informado. Deverão ser seguidas as seguintes orientações:

 

Nome do médico:
Assinatura,

CRM

ANEXO II

NOTIFICAÇÃO DE ISOLAMENTO
O(A) Senhor(a) está sendo notificado sobre a necessidade de adoção de medida

sanitária de isolamento. Essa medida é necessária, pois visa a prevenir a dispersão do vírus

Covid-19.
Data de início:
Previsão de término:

 

 

Fundamentação:
Local de cumprimento da medida (domicilio):

Local: Data: if J Hora:

Nome do profissional da vigilância epidemiológica:
Assinatura Matrícula:

Eu, , documento de
 

identidade ou passaporte declaro que fui devidamente informado(a)
pelo agente da vigilância epidemiológica acima identificado sobre a necessidade de
isolamento a que devo ser submetido, bem como as possíveis consequências da sua não
realização.

Local: Data: /. /. Hora:

Assinatura da pessoa notificada:
Ou
Nomee assinatura do responsável legal:

RETIFICAÇÃO

No Anexo LXXXVI à Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de

setembro de 2017, publicada no Diário Oficial da União, suplemento nº 190, de 3 de

outubro de 2017, Seção 1:
ONDE SE LÊ
“Art. 22,

  

IV - perder a condição de regularidade fiscal, tributária ou com a seguridade
social, previstas no art. 17, incisos VIl e Vill Ii do Anexo LXXXVI ; (Origem: PRT MS/GM
1550/2014, Art. 22, IV)"

LEIA-SE

“Art. 22 

 

IV - perder a condição de regularidade fiscal, tributária ou com a seguridade
social, previstas no art. 17, incisos Vil e Vil, do Anexo LXXXVI; (Origem: PRT MS/GM
1550/2014, Art. 22, IV)"

ONDESE LÊ:
“Art. 24, A participação das instituições na realização de projetos referentes

ao Pronon e ao Pronas/PCD não poderá ocorrer em prejuízo de suas atividades
prestadas ao SUS, não podendo compreender o quantitativo executado ou em
execução: (Origem: PRT MS/GM 1550/2014, Art. 24)

| - por meio de contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados
com órgãos e entidades integrantes do SUS; e (Origem: PRT MS/GM 1550/2014, Art. 24,

1
IH - para obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência

Social, que trata a Lei nº 12.101, de 2009. (Origem: PRT MS/GM 1550/2014, Art. 24,
11)

5 1º Os projetos não poderão solicitar o custeio dos serviços já realizados na
instituição, tampouco o pagamento de profissionais que já atuam no local, exceto nos

casos em que houver a necessidade e possibilidade de se aumentar a carga horária
desses profissionais com vistas a permitir a execução das atividades relativas ao objeto
proposto no projeto. (Origem: PRT MS/GM 1550/2014, Art. 24, & 1º)

8 2º Em nenhuma hipótese será admitida contratação de profissionais para
execução de atividades que não apresentem relação com o objeto do projeto. (Origem:
PRT MS/GM 1550/2014, Art. 24, 8 29)

$ 3º A instituição será responsável por garantir que as atividades descritas
no plano de trabalho sejam novas ou adicionais às já realizada e que não serão
cobradas ao SUS. (Origem: PRT MS/GM 1550/2014, Art. 24, 8 3º)

& 1º Na eventualidade de não atingimento do teto de recursos disponíveis
para renúncia fiscal no exercício, considerando os projetos apresentados e aprovados no

período a que se refere o "caput", o Ministério da Saúde poderá abrir nova etapa para

recebimento de projetos no periodo de 15 a 31 de agosto de cada ano. (Origem: PRT
MS/GM 1550/2014, Art. 25, 8 1º)

 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://wwwin. gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020031200185
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para

dispor sobre procedimentos para aquisição de bens,

Exposição de motivos serviços e insumos destinados ao enfrentamento da

emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do coronavírus.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a

seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas

competências, dentre outras, as seguintes medidas:

VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e

fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou

aeroportos de:

a) entrada e saída do País; e

b) locomoçãointerestadual e intermunicipal;

88º As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o

exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais.

8 9º O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços

públicos e atividades essenciais a que se referem o 8 8º.

8 10. As medidas a que se referem os incisos |, Il e Vl do caput, quando afetarem a

execução de serviços públicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas

ou autorizadas, somente poderão ser adotadas em ato específico e desde que em

articulação prévia com o órgão regulador ou o Poder concedente ou autorizador.

8 11. É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o

funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, definidas nos termos do

disposto no 8 9º, e cargas de qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento

de gêneros necessários à população.” (NR)

“Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de

engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de

importância internacional decorrente do coronaviírus de quetrata esta Lei.

S$ 3º Excepcionalmente, será possível a contratação .de fornecedora de bens,

serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito

de participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar,

comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. ” (NR)

“Art. 4º-A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput

do art. 4º não se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se

responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido.” (NR)
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“Art. 4º-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-

se atendidas as condições de:

| - ocorrência de situação de emergência;

|| - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;

Il - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços,

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de

emergência.” (NR)

“Art. 4º-C Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao

enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, não será exigida a elaboração de

estudos preliminares quandosetratar de bens e serviços comuns.” (NR)

“Art. 4º-D O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível

durante a gestão do contrato.” (NR)

“Art. 4º-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários

ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será admitida a apresentação de

termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado.

$ 1º O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se

refere o caput conterá:

| - declaração do objeto;

|| - fundamentação simplificada da contratação;

Ill - descrição resumida da solução apresentada;

IV - requisitos da contratação;

V - critérios de medição e pagamento;

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes
parâmetros:

a) Portal de Compras do Governo Federal;

b) pesquisa publicada em mídia especializada;

c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;

d) contratações similares de outros entes públicos; ou

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e

VII - adequação orçamentária.

8 2º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será

dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput.

8 3º Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não

impedem a contratação pelo Poder Público por valores superiores decorrentes de

oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver

justificativa nos autos.” (NR)

“Art. 4º-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de

serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá
dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou,

ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de
apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do
disposto no inciso XXXIll do caput do art. 7º da Constituição.” (NR)

“Art. 4º-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
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emergência de que trata esta Lei, os prazos dos procedimentoslicitatórios serão reduzidos

pela metade.

$ 1º Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será

arredondado para o númerointeiro antecedente.

$ 2º Os recursos dos procedimentoslicitatórios somente terão efeito devolutivo.

$ 3º Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para aslicitações de quetrata o caput.” (NR)

“Art. 4º-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis

meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a

necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.”

(NR)

“Art. 4º-| Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a

administração pública poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas

mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até

cinquenta por cento do valorinicial atualizado do contrato.” (NR)

“Art. 6º-A Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concessão de suprimento

de fundos e por item de despesa, para as aquisições e contratações a que se refere o

caput do art. 4º, quando a movimentação for realizada por meio de Cartão de Pagamento

do Governo:

| - na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na alínea “a” do

inciso | do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e

|| - nas compras em geral e outros serviços, o valor estabelecido na alínea “a” do

inciso Il do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993.” (NR)

“Art. 8º Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, exceto quanto aos

contratos de que trata o art. 4º-H, que obedecerão ao prazo de vigência neles

estabelecidos.” (NR)

Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de março de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Sérgio Moro
Luiz Henrique Mandetta

Wagner de Campos Rosário

Walter Souza Braga Netto
André Luiz de Almeida Mendonça

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.3.2020 - Edição extra- G
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Atos do Poder Executivo
 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020

Altera a Lei nº 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 coronaviírus.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62
da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar com as

seguintes alterações:

“Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito

de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas:

 

VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e
fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou
aeroportos de:

a) entrada e saída do Pais; e

b) locomoção interestadual e intermunicipal;

 

& 8º As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar
o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais.

8 9º O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços
públicos e atividades essenciais a que se referem o & 8º.

& 10. As medidas a que se referem os incisos |, Il e VI do caput, quando
afetarem a execução de serviços públicos e atividades essenciais, inclusive as
reguladas, concedidas ou autorizadas, somente poderão ser adotadas em ato
específico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador ou o Poder
concedente ou autorizador.

& 11. É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o
funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, definidas nos termos do
disposto no & 92, e cargas de qualquer espécie que possam acarretar
desabastecimento de gêneros necessários à população." (NR)

“Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavirus de que trata esta

Lei.

& 3º Excepcionalmente, será possivel a contratação de fornecedora de bens,

serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o
direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando
se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser

adquirido. " (NR)

"Art. 4º-A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput
do art. 4º não se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se
responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido." (NR)

“Art. 4º-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei,
presumerm-se atendidas as condições de:

| - ocorrência de situação de emergência;

Il - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;

Hl - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e

Iv - limitação da contratação a parcela necessária ao atendimento da situação
de emergência." (NR)

“Art. 48-C Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, não será exigida a elaboração
de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços comuns." (NR)

“Art. 4º-D O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível
durante a gestão do contrato." (NR)

“Art. 49-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos
necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será admitida a
apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado.

$ 1º O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que
se refere o caput conterá:

| - declaração do objeto;

| - fundamentação simplificada da contratação;

lil - descrição resumida da solução apresentada;

Iv - requisitos da contratação;

V - critérios de medição e pagamento;

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes
parâmetros:

a) Portal de Compras do Governo Federal;

b) pesquisa publicada em mídia especializada;

c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
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d) contratações similares de outros entes públicos; ou

 

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e emma

VII - adequação orçamentária.

$ 2º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade compete e,'será
dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput. “PARANA

5 3º Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput”
não impedem a contratação pelo Poder Público por valores superiores decorrentes

de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver
justificativa nos autos." (NR)

"Art. 4º-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de
serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá
dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista
ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a
exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição." (NR)

“Art. 42-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.

& 1º Quando o prazo original de que trata o caput for número impar, este será
arredondado para o número inteiro antecedente.

& 2º Os recursos dos procedimentoslicitatórios somente terão efeito devolutivo.

& 3º Fica dispensada a realização de audiência pública a quese refere o art. 39 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para as licitações de que trata o caput." (NR)

“Art. 42-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis
meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a
necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde
pública." (NR)

"Art. 4º-| Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei,
a administração pública poderá prever que os contratados fiquem obrigadosa aceitar,
nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado,
em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato.” (NR)

“Art. 6º-A Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concessão de
suprimento de fundos e por item de despesa, para as aquisições e contratações a
que se refere o caput do art. 4º, quando a movimentação for realizada por meio de
Cartão de Pagamento do Governo:

| - na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na alínea "a
do inciso | do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e

“arIl - nas compras em geral e outros serviços, o valor estabelecido na alínea
do inciso Il do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993." (NR)

“Art. 8º Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, exceto
quanto aos contratos de que trata o art. 4º-H, que obedecerão ao prazo de vigência

neles estabelecidos." (NR)

Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de março de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Sérgio Moro
Luiz Henrique Mandetta
Wagner de Campos Rosário
Walter Souza Braga Netto
André Luiz de Almeida Mendonça

DECRETO Nº 10.282, DE 20 DE MARÇO DE 2020

Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de

2020, para definir os serviços públicos e as atividades
essenciais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020,

DECRETA:

Objeto

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
para definir os serviços públicos e as atividades essenciais.

Âmbito de aplicação

Art. 2º Este Decreto aplica-se às pessoas jurídicas de direito público interno,
federal, estadual, distrital e municipal, e aos entes privados e às pessoas naturais.

Serviços públicos e atividades essenciais

Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020,deverão resguardar o exercício
e o funcionamento dosserviços públicos e atividades essenciais a que se refere o 8 1º.

& 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não
atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como:

| - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;

Hi - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;

HI - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e
a custódia de presos;

IV - atividades de defesa nacional e de defesa civil;

V - transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros e o
transporte de passageiros por táxi ou aplicativo;

VI - telecomunicações e internet;

VII - captação, tratamento e distribuição de água;
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PORTARIA Nº 454, DE 20 DE MARÇO DE 2020

Declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus

(covid-19).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE,no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo

único, incisos | e Il, da Constituição, tendo em vista o disposto no 8 7º do art. 3º da Lei nº

13.979, de 6 de fevereiro 2020, e

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS,de 3 de fevereiro de 2020, que declara Emergência

em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo

novo Coronavírus (2019-nCoV);

Considerando a condição de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19) e a

necessidade premente de envidar todos os esforços em reduzir a transmissibilidade e

oportunizar manejo adequado dos casos leves na rede de atenção primária à saúde e dos

casos graves na rede de urgência/emergência e hospitalar; e

Considerando a necessidade de dar efetividade às medidas de saúde para resposta à pandemia

do coronavírus (covid-19) previstas na Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020,

resolve:

Art. 1º Fica declarado, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do

coronavírus (covid-19). Art. 2º Para contenção da transmissibilidade do covid-19, deverá ser

adotada como, medida não-farmacológica, o isolamento domiciliar da pessoa com sintomas

respiratórios e das pessoas que residam no mesmo endereço, ainda que estejam

assintomáticos, devendo permanecer em isolamento pelo período máximo de 14 (quartorze)

dias.

Parágrafo único. Considera-se pessoa com sintomas respiratórios a apresentação de tosse

seca, dor de garganta ou dificuldade respiratória, acompanhada ou não de febre, desde que

seja confirmado por atestado médico.

Art. 32 A medida de isolamento somente poderá ser determinada por prescrição médica, por

um prazo máximo de 14 (quatorze) dias, considerando os sintomas respiratórios ou o

resultado laboratorial positivo para o SARSCOV-2.

$ 1º O atestado emitido pelo profissional médico que determina a medida de isolamento será

estendido às pessoas que residam no mesmo endereço, para todos os fins, incluindo o

disposto no 8 3º do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

8 2º Para emissão dos atestados médicos de que trata o & 1º, é dever da pessoa sintomática

informar ao profissional médico o nome completo das demais pessoas que residam no mesmo

endereço, sujeitando-se à responsabilização civil e criminal pela omissão de fato ou prestação

de informaçõesfalsas.

8 3º Para as pessoas assintomáticas que residem com a pessoa sintomática será possível a

emissão de novo atestado médico de isolamento caso venham a manifestar os sintomas

Dna
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respiratórios previstos no parágrafo único do art. 2º ou tenham resultado laboratorial positivo

para o SARSCOV-2.

8 4º A prescrição médica de isolamento deverá ser acompanhada dos seguintes documentos

assinados pela pessoa sintomática:

| - termo de consentimento livre e esclarecido de que trata o 8 4º do art. 3º da Portaria nº

356/GM/MS, de 11 de março de 2020; e

Il - termo de declaração, contendo a relação das pessoas que residam ou trabalhem no mesmo

endereço, nos termos do Anexo.

Art. 4º As pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de idade devem observar o distanciamento

social, restringindo seus deslocamentos para realização de atividades estritamente

necessárias, evitando transporte de utilização coletiva, viagens e eventos esportivos,artísticos,

culturais, científicos, comerciais e religiosos e outros com concentração próxima de pessoas.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ HENRIQUE MANDETTA

 

 

ANEXO

TERMO DE DECLARAÇÃO

Eu, , RG nº , CPF nº ,

residente e domiciliado na Bairro ,

CEP , na cidade de , Estado , declaro que fui devidamente

informado(a) pelo médico(a) Dr.(a) sobre a necessidade de

isolamento a que devo ser submetido(a), bem como as pessoas que residem no mesmo

endereço ou dos trabalhadores domésticos que exercem atividades no âmbito residencial,

com data de início , previsão de término , local de cumprimento

da medida

Nome das pessoas que residem no mesmo endereço que deverão cumprir medida de

isolamento domiciliar:

 

 

 

Assinatura da pessoa sintomática:
 

Data: / / Hora:
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Ministério da Saúde
 

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 432, DE 19 DE MARÇO DE 2020

Institui a Força-Tarefa no âmbito do Ministério da
Saúde para atuação especializada nas demandas
provenientes do Subcomitê Federal para Ações de
Saúde aos Imigrantes do Comitê Federal de

Assistência Emergencial.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere

o art. 87, parágrafo único, incisos | e Il, da Constituição Federal, bem como

considerando o Decreto nº 9.795, de 17 de maio de 2019, a Lei nº 13.684, de 21 de

junho de 2018, o Decreto nº 9.970, de 14 de agosto de 2019, e a Resolução nº 4, de

2 de maio de 2018, do Comitê Federal de Assistência Emergencial, da Casa Civil da

Presidência da República, que institui o Subcomitê Federal para Ações de Saúde aos

Imigrantes, resolve:

Art. 1º Instituir a Força-Tarefa no âmbito do Ministério da Saúde para

orientar e organizar uma resposta oportuna do Setor Saúde frente ao fluxo migratório

no Brasil, no contexto do Subcomitê Federal para Ações de Saúde aos Imigrantes do

Comitê Federal de Assistência Emergencial.
Parágrafo único. A Força-Tarefa terá duração de 12 (doze) meses a partir da

publicação desta Portaria e poderá ser prorrogada, uma vez, por mais 6 (seis)

meses.

Art. 2º. A Força-Tarefa será composta por 02 (dois) representantes de cada

Secretaria, inclusive das Superintendências Estaduais envolvidas, conforme indicação

dos respectivos Secretários(as) responsáveis.
& 1º.A Força-Tarefa poderá convidar outros participantes para reuniões e

atividades por ela organizadas, com o objetivo de disponibilizar e elucidar informações

e procedimentos técnicos.
& 2º.Todos os representantes indicados são consideradostitulares da equipe

da Força-Tarefa e permanecerão vinculados às suas respectivas unidades de lotação e

exercício.
Art. 3º A condução da Força-Tarefa será exercida pelo Secretário de

Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, e sob supervisão de servidor indicado, que

estabelecerá o modo de seu funcionamento.

Parágrafo único. São atribuições do servidor indicado convocar, com

antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, organizar e presidir as reuniões da equipe

e elaborar a respectiva ata.

Art. 4º Compete aos integrantes da Força-Tarefa:
| - levantar e analisar dados de saúde envolvendo os fluxos migratórios no

Brasil, para subsidiar a elaboração e execução do plano de ação do setor saúde;

Il - propor, elaborar, validar e avaliar a operação do plano, de forma que

se corrijam eventuais inconsistências e possíveis danos na operacionalização do

plano;

ll - promover a interlocução entre os membros da equipe e os

representantes dos órgãos executores pertencentes à União, Estados, Distrito Federal e

Municípios e das entidades eventualmente convidadas.

Iv - executar as ações definidas no plano de ação,

respectivas secretarias e superintendências de lotação; e
V - monitorar os resultados das ações propostas no plano de ação.

Parágrafo único. Durante a vigência da Força-Tarefa novas demandas,

competências e regramentos que se fizerem necessários ao bom andamento dos

trabalhos, deverão ser circunstanciados em Ata e expedidos ao Secretário de Vigilância

em Saúde, ou substituto em exercício.
Art. 5º As Secretarias do Ministério da Saúde atuarão para o efetivo

cumprimento dos objetivos deliberados na Força-Tarefa, disponibilizando representantes

e os recursos necessários à execução das ações para o alcance dos resultados.
Art. 6º As funções dos membros e dos convidados da Força-Tarefa não

serão remuneradas e seu exercício será considerado de relevante interesse público.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

no âmbito das

LUIZ HENRIQUE MANDETTA

PORTARIA Nº 454, DE 20 DE MARÇO DE 2020

Declara, em todo o território nacional, o estado de
transmissão comunitária do coronavírus(covid-19).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE,no uso das atribuições que lhe confere o art.
87, parágrafo único, incisos| e !l, da Constituição, tendo em vista o disposto no 8 7º do art. 3º
da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 2020, e

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que declara

Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção

Humana pelo novo Coronavirus (2019-nCoV);

Considerando a condição de transmissão comunitária do coronavirus (covid-19) e a
necessidade premente de envidar todos os esforços em reduzir a transmissibilidade e

oportunizar manejo adequadodos casosleves na rede de atenção primária à saúde e dos casos

graves na rede de urgência/emergência e hospitalar; e
Considerando a necessidade de dar efetividade às medidas de saúde para resposta

à pandemia do coronavirus (covid-19) previstas na Portaria nº 356/GM/MS,de 11 de março de

2020, resolve:

Art. 1º Fica declarado, em todo o território nacional, o estado de transmissão

comunitária do coronavírus (covid-19).

Art. 2º Para contenção da transmissibilidade do covid-19, deverá ser adotada
como, medida não-farmacológica, o isolamento domiciliar da pessoa com sintomas
respiratórios e das pessoas que residam no mesmo endereço, ainda que estejam
assintomáticos, devendo permanecer em isolamento pelo período máximo de 14 (quartorze)

dias.
Parágrafo único. Considera-se pessoa com sintomasrespiratórios a apresentação

de tosse seca, dor de garganta ou dificuldade respiratória, acompanhada ou não de febre,

desde que seja confirmado por atestado médico.
Art. 3º A medida de isolamento somente poderá ser determinada por prescrição

médica, por um prazo máximo de 14 (quatorze) dias, considerando os sintomas respiratórios
ou o resultado laboratorial positivo para o SARSCOV-2.

& 1º O atestado emitido pelo profissional médico que determina a medida de
isolamento será estendido às pessoas que residam no mesmo endereço, para todos osfins,
incluindo o disposto no & 3º do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

& 2º Para emissão dos atestados médicos de que trata o & 1º, é dever da pessoa
sintomática informaraoprofissional médico o nome completo das demais pessoas que residam
no mesmo endereço, sujeitando-se à responsabilização civil e criminal pela omissão defato ou
prestação de informaçõesfalsas.

& 3º Para as pessoas assintomáticas que residem com a pessoa sintomática será

possível a emissão de novo atestado médico de isolamento caso venham a manifestar os
sintomas respiratórios previstos no parágrafo único do art. 2º ou tenham resultadolaboratorial
positivo para o SARSCOV-2.

& 4º A prescrição médica de isolamento deverá ser acompanhada dos seguintes
documentos assinados pela pessoa sintomática:

| - termo de consentimento livre e esclarecido de que trata o 8 4º do art. 3º da

Portaria nº 356/GM/MS,de 11 de março de 2020; e
Il- termo de declaração, contendoa relação das pessoas que residam ou trabalhem

no mesmo endereço, nos termos do Anexo.
Art. 4º As pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de idade devem observar o

distanciamento social, restringindo seus deslocamentos para realização de atividades
estritamente necessárias, evitando transporte de utilização coletiva, viagens e eventos
esportivos, artísticos, culturais, científicos, comerciais e religiosos e outros com concentração

próxima de pessoas .
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ HENRIQUE MANDETTA

ANEXO

TERMO DE DECLARAÇÃO
Eu, , RG nº , CPF

nº residente e domiciliado na Bairro
CEP, na cidade de Estado declaro que fui

devidamente informado(a) pelo médico(a) Dr.(a) sobre a necessidade
de isolamento a que devo ser submetido(a), bem como as pessoas que residem no mesmo
endereço ou dostrabalhadores domésticos que exercem atividades no âmbito residencial, com
data de início , previsão de término , local de cumprimento da
medida k

Nomedas pessoas que residem no mesmo endereço que deverão cumprir medida
de isolamento domiciliar:

1
 

 

 

 

2.
3.
Assinatura da pessoa sintomática:

Data: / Hora:
 

PORTARIA Nº 458, DE 20 DE MARÇO DE 2020

Altera a Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de
28 de setembro de 2017 e nº 2, de 28 de
setembro de 2017, para dispor sobre a inclusão e

o preenchimento obrigatório dos campos
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e
Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE) nos sistemas de informação.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem
os incisos | e Il do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Portaria nº 397/GM/MS, de 9 de outubro de 2002, do

Ministério do Trabalho e Emprego que institui a Classificação Brasileira de Ocupações -

CBO, versão 2002;

Considerando a Instrução Normativa SVS/MS nº 2, de 22 de novembro de

2005, que regulamenta as atividades da vigilância epidemiológica com relação à coleta,
fluxo e a periodicidade de envio de dados da notificação compulsória de doenças por

meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN;
Considerando a Resolução Concla nº 1, de 4 de setembro de 2006, que

divulga a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 2.0;
Considerando a Portaria nº 116/SVS/MS, de 11 de fevereiro de 2009, que

regulamenta a coleta de dados, fluxo e periodicidade de envio das informações sobre

óbitos e nascidos vivos para os Sistemas de Informações em Saúde sob gestão da

Secretaria de Vigilância em Saúde;
Considerando a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora

- PNSTT, Anexo XV da Portaria de Consolidação nº 2, de 27 de setembro de 2017;

Considerando o art. 256, da Portaria de Consolidação nº1/GM/MS, de 27 de
setembro de 2017, que dispõe sobre o Sistema Cartão, sistema de informação de base
nacional que permite a identificação univoca dos usuários das ações e serviços de
saúde, com atribuição de um número único válido em todo o território nacional;

Considerando o inciso | do art. 257 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS,

de 2017, que dispõe sobre a vinculação do usuário à atenção realizada pelas ações e

serviços de saúde, ao profissional e ao estabelecimento de saúde responsável pela sua

realização;

Considerando o art. 305, que institui o Sistema de Informação em Saúde

para a Atenção Básica - SISAB e o art. 306, da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS,
de 2017, que trata da operacionalização do SISAB por meio da estratégia do

Departamento de Atenção Básica (DAB/SAS/MS) denominada e-SUS Atenção Básica - e-

SUS AB;

Considerando a Resolução Concla nº 1, de 17 de julho de 2014, que aprova
e divulga a estrutura da CNAE e da CNAE Subclasses; e

Considerando a necessidade de implementação da PNSTT, resolve:

Art. 1ºA Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 27 de setembro de 2017,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 262.0 Cartão Nacional de Saúde porta o número de identificação
unívoca dos usuários das ações e serviços de saúde no território nacional.

& 1º O Cartão Nacional de Saúde deverá ser adotado em todos os sistemas
de informação em saúde como forma de identificação dos indivíduos, sem prejuízo do
disposto no Decreto nº 9.723 de 11 de março de 2019.
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MUNICÍPIO DE ITARANA
Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

 

Publicado na Edição nº 1505, Seção 271588, pág. 102/104 do DOM/ES de 30/04/2020

DECRETO Nº 1.298/2020

DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE
PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE
ITARANAIES PARA
ENFRENTAMENTO DO DESASTRE
NATURAL CLASSIFICADO COMO
GRUPO BIOLÓGICO/EPIDEMIAS E
TIPO DOENÇAS INFECCIOSAS
VIRAIS (COBRADE 1.5.1.1.0) E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Itarana/ES, no uso de suas atribuições legais, em

especial o art. 84, V, da Lei Orgânica Municipal nº 676, de 29 de novembro de 2002,

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância

Internacional pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em

decorrência da Infecção Humana pelo COVID-19;

Considerando o Decreto Legislativo do Congresso Nacional de n.º 6, de 20 de

março de 2020, que reconheceu a ocorrência de Estado de Calamidade Pública;

Considerando o Decreto Legislativo Estadual nº 0446-S, de 02 de abril de 2020, que

declara Estado de Calamidade Pública no Estado do Espírito Santo decorrente de

desastre natural classificado como grupo biológico/epidemias e tipo doenças

infecciosas virais (COBRADE 1.5.1.1.0);

Considerando o reconhecimento da existência de calamidade pública no Estado do

Espírito Santo por meio do Decreto Legislativo nº 01, de 27 de armço de 2020;

Considerando o Decreto Municipal nº 1268, de 17 de março de 2020, que decreta

situação de emergência de saúde pública no Município de Itarana e estabelece

medidas administrativas de orientação, prevenção, contenção e enfrentamento do

surto do COVID-19 (coronavírus) e dá outras providências;

Considerando que o Município limítrofe de Santa Maria de Jetibá/ES apresenta,

segundo dados do Boletim Epidemiológico nº 32, de 27 de abril de 2020, 12 (doze)

casos sob investigação, 05 (cinco) casos confirmados e 01 (um) óbito por COVID-19;

Considerando que o Município limítrofe de Santa Teresa/ES apresenta, segundo

dados do Boletim Epidemiológico nº 043/2020, de 27 de abril de 2020, 18 (dezoito)

casos sob investigação e 06 (seis) casos confirmados de COVID-19;
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Considerando que, em decorrência das ações emergenciais para conter a pandemia

e da queda de receitas observadas para o exercício financeiro de 2020, as finanças

públicas e as metas fiscais estabelecidas para o presente exercício poderão restar

gravemente comprometidas no Município;

Considerando que o Município de lItarana/ES é extremamente dependente da

transferência de recursos financeiros do Estado do Espírito Santo e da União para

honrar seus compromissos com fornecedores, prestadores de serviços e no

pagamento da folha de pessoal, entre eles o royalties federal, FUNDEB e o FPM;

Considerando a necessidade de flexibilização do orçamento público, notadamente

quanto ao atingimento das metas fiscais e demais responsabilidades da Lei

Complementar nº 101/00 para fins de combate à pandemia COVID-19;

Considerando a necessidade de ações para estruturar a rede municipal de saúde

com equipamentos, materias e pessoal humano para conter o avanço da pendemia

do COVID-19 sobre os municipes;

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado, no âmbito do Município de Itarana, o Estado de Calamidade

pública, para fins de prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação frente

à epidemia do COVID-19, com vigência até 31 de dezembro de 2020, para todos os

fins de direito.

Art. 2º Fica autorizada a mobilização e disponibilização de todos os meios e órgãos

municipais para atuarem no sentido da continuidade dos serviços públicos essenciais

à saúde pública e ao combate da pandemia, de forma a conferir as soluções

necessárias à situação de calamidade instalada e restabelecer a normalidade em todo

o território do Município de Itarana.

Parágrafo Único. Para tal finalidade e, somente na absoluta necessidade, ficam as

autoridades administrativas autorizadas, especialmente as autoridades sanitárias,

desde que diretamente responsáveis pelas ações de resposta ao Estado de

Calamidade, a usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização

ulterior, se houver dano, de acordo com o estabelecido no inciso XXV, do Artigo 5º da

Constituição Federal.

Art. 3º Ficam autorizados o início de processo de desapropriação, por utilidade

pública, a requisição administrativa, ocupação temporária, dentre outras medidas que

se julgarem necessárias, especialmente de propriedades particulares, bens e serviços,

para assegurar o combate e mitigação dos efeitos da pandemia.

Art. 4º Em virtude da calamidade ora decretada, para cumprimento do presente

Decreto fica autorizado, dentre outras medidas:
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| — Dispensa do atingimento dos resultados e metasfiscais previstos na Lei Municipal

nº 1.335, de 18 de novembro 2019, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da

lei orçamentária para o exercício financeiro de 2020 e na Lei Municipal nº 1.336 de 29

de novembro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Itarana

para o exercício financeiro de 2020;

Il — Dispensa da limitação de empenho de quetrata o art. 9º da Lei Complementar nº

101 de 04 de maio de 2000.

Art. 5º Ficam mantidas, no que for compatível com o presente Decreto, as disposições

contidas na declaração de situação de emergência de saúde pública no Município de

Itarana/ES por meio do Decreto Municipal nº 1268, de 17 de março de 2020.

Art. 6º Ficam suspensas as contagens dosprazos e as disposições estabelecidas nos

Artigos 23 e 31 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, enquanto

perdurar o estado de calamidade pública.

Art. 7º A Secretaria Municipal de Administração e Finanças ficará responsável pelo

acompanhamento da situação fiscal e execução orçamentária e financeira das

medidas relacionadas à emergência relativa ao COVID — 19, exceto dos recursos

oriundos do Fundo Municipal de Saúde, cujo acompanhamento e fiscalização ficará a

cargo da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 8º O Poder Executivo procederá, sempre que necessário e mediante Decreto, a

abertura de crédito adicional extraordinário nos termos previstos nos artigos 41, Ill e

44 da Lei nº 4.320 de 1964, bem como às movimentações de dotações por meio de

transposição, remanejamento, transferência e utilização da reserva de contingência,

dando-se imediato conhecimento ao Poder Legislativo.

Art. 9º O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem a ser enviada à

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, reconhecimento do estado de

calamidade pública, para os devidos fins de direito e especialmente das disposições

do Artigo 65 da Lei Complementar 101/2000.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação para todos os fins,

exceto no que tange ao artigo 65 da lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio

de 2000, cuja entrada em vigor acontece a partir do reconhecimento da situação de

calamidade pública local pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.

Art. 11. Ficam revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Itarana/ES, em 29 de abril de 2020.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal de Itarana/ES
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INFORMAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 24/2020 SOBRE A SITUAÇÃO DOS CASOS DE CORONAVÍ So

(COVID-19) EM ITARANA/ES arana é
A Prefeitura Municipal de Itarana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), informa a toda

população que, até hoje, 20 de maio de 2020, foram recebidos 49 casos suspeitos de coronavírus (COVID-19),

pela Vigilância Epidemiológica e pela Atenção Primária de Itarana referenciadas ao Centro de Informação

Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS). Destes casos notificados, 26 foram descartados, 13 estão em

investigação e 10 foram confirmados. Portanto, o município segue aguardando os resultados dos demais

exames.

Dos 4 casos em investigação, todos estão em isolamento e sendo monitoradospela equipe especializada.

Segue a relação dos casos porlocalidade:

4 casos da Sede;

2 casosdo Itaraninha;

4 casos da Barra Encoberta;

1 caso do Rizzi;

2 casos da Barra do Sossego.

—Dos 10 casos confirmados, todos estão em isolamento e sendo monitorados pela equipe especializada. Segue a

elação dos casospor localidade:

5 casos da Sede;

2 casos do Itaraninha;

1 caso da Barra do Sossego;

1 caso de Santa Joana;

1 caso de Barra Encoberta.

3 casos foram confirmados através do exame RT-PCR e 7 casos portestes rápidos.

O caso confirmado de Alto Santa Rosa foi corrigido para a localidade de Barra Encoberta. O equívoco aconteceu

pela proximidades dosdois locais.

Obs.: Salientamos que existem dois tipos de testes para o coronavírus realizados em Itarana: por RT-PCR e

através do teste rápido. O exame RT-PCR é feito colhendo o material do suspeito com o raspado de

nasofaringe. Após, a amostragem é enviada para o laboratório de referência estadual para análises das áreas

de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental do Espírito Santo (LACEN-ES), para a detecção, ou não, do

RNA do SARS-CoV-2. Já o teste rápido é realizado no município e tem resultado imediato.

Ainda não foram registrados casos curados e óbitos no município.

Solicitamos as pessoas para continuarem com os cuidados fundamentais contra a contaminação do vírus,
principalmente evitando sair de casa, usando máscaras e realizando as precisas higienizações.

Confira o boletim informativo:

https://wum.facebook.com/PrefeituraDeltarana 1/2
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Boletim Informativo Coronavírus

(COVID-19)

A Prefeitura Municipal de Itarana, por meio da Secretaria

Municipal de Saúde (Semus), informa a situação dos casos

de coronavirus.

Data: 20/05/2020.
Nota Técnica nº: 24/2020.

CASOS
Investigação

13

Serão publicados novos informes após mudança do número de casos.

doEhoo www.itarana.es.gov.br
FUNICÍPIO DE ITARANA

https:/Iwum.facebook.com/PrefeituraDeltarana
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Prefeitura Municipal de Itarana

edE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
COMPROVANTE DE DESPACHO

 

 

ORIGEM

Local (Setor)

Remessa Nº

Responsável

Data e Hora

Despacho

CONTABILIDADE

000016235

ZENIA LORENA RIZZI

21/05/2020 12:33:09

INFORMAMOS QUE A FICHA E FONTE INFORMADAS ESTÃO CORRETAS CONFORME
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO. .
SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PARECER JURÍDICO.

ITARANA,21 de maio de 2020 BL

ZENIA LORENA RIZZI

CONTABILIDADE

 

PROTOCOLO(S)

Processo, REQUERIMENTO Nº 002300/2020 - Interno OFICIO SEMUS Nº 392/2020 - SOLICITA PROVIDENCIAS PARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CAPOTE

SOLICITACAO - UNICO IMPERMEAVEL DESCARTAVEL - PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA O

ENFRENTAMENTO AO COVID-19

 

RECEBIMENTO

Local (Setor)

Responsável

ITARANA, 2.) É S, Co? 9
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Prefeitura Municipal de Itarana

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
COMPROVANTE DE DESPACHO

 

 

ORIGEM

Local (Setor)

Remessa NO

Responsável

Data e Hora

Despacho

ITARANA, 22 de maio de 2020

PROCURADORIA

000004076

SEVERINO DELAI JUNIOR

22/05/2020 08:26:23

SEGUE PROCESSO PARA ANÁLISE.

À

MANAN AN e PA

SEVERINO DELAI suntoR/

 

PROCURADORIA

PXKOTOCOLO(S)
Processo, REQUERIMENTO Nº 002300/2020 - Interno OFICIO SEMUS Nº 392/2020 - SOLICITA PROVIDENCIAS PARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CAPOTE

SOLICITACAO - UNICO IMPERMEAVEL DESCARTAVEL - PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA O
ENFRENTAMENTO AO COVID-19

 

RECEBIMENTO

Local (Setor)

Responsável

  
ADVOCACIA MUNICIPAL . o; - 3

DE (EndAL and

ITARANA, Ad eS, bão CA

APVOGÁCIA MUNICIPAL

 



ERA Mia
a Êdsf&

Prefeitura Municipal de Itarana

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARANA COMPROVANTE DE DESPACHO aan

 

ORIGEM

Local (Setor) ADVOCACIA MUNICIPAL

Remessa Nº 000000841

Responsável CLAUDIO CANCELIERI

Data e Hora 22/05/2020 09:27:16

Despacho Segue o processo juntamente com parecer jurídico, para análise de Vossa Excelência
sobre a conveniência ou oportunidade da solicitação, sendo a opção pela
contratação de total discricionariedade da administração dentro dos parâmetros
administrativos, cabendo ao gestor público tal avaliação.

ITARANA, 22 de maio de 2020 an
DIO CANCELIERI

ADVOCACIA MUNICIPAL

PROTOCOLO(S)

Processo, REQUERIMENTO Nº 002300/2020 - Interno OFICIO SEMUS Nº 392/2020 - SOLICITA PROVIDENCIAS PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CAPOTE
SOLICITACAO - UNICO IMPERMEAVEL DESCARTAVEL - PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA O

ENFRENTAMENTO AO COVID-19

 

RECEBIMENTO

Local (Setor) PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Jung Psclra dos  ordia

ps A PR nú f Í

ITARANA, Ad[0 / AdLO AMMearar Madre.

PREFEITO MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

PROCURADORIA GERAL

PARECER

Processo administrativo nº 002300/2020

Requerente: Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Contratação Emergencial

Ementa: Aquisição De Material Médico Hospitalar

(Capote Impermeável Descartável) Para Atender A

Secretária Municipal De Saúde, Visando O

Enfrentamento Ao COVID-19. Urgência

Caracterizada — Respaldo Legal: Artigo 24, IV, Da

Lei Federal Nº 8.666/93 E Lei Federal Nº
13.979/2020. Possibilidade, Parecer Jurídico Neste

Sentido.

Exmo.Sr. Prefeito Municipal,

Senhora Secretaria Municipal de saúde.

Cuida-se de processo administrativo deflagrado pela Secretaria Municipal de Saúde,

cujo objetivo é a aquisição de Material Médico Hospitalar (Capote Impermeável

Descartável), devido a grave situação epidemiológica de importância internacional

decorrente do novo coronavírus que demanda a necessária intensificação e agilidade

na adoção das medidas para o enfrentamento da doença.

Como medida fundamental e emergente para auxiliar no combate ao novo tipo do

Coronavirus (Covid-19) tendo em vista que a utilização de materiais descartáveis é um

dos métodos considerados efetivos para combater o vírus e destruí-lo, evitando a

contaminação e sua proliferação, se faz necessário a aquisição, visando atender as

demandas do Município de Itarana/ES.

O menor valor orçado unitário foi de R$ 16,95 (dezesseis reais e noventa e cinco

centavos). Saindo o valor global da aquisição em R$ 16.950,00 (dezesseis mil e

novecentos e cinquenta reais).

Com relação à caracterização da situação emergencial, foi juntado a Portaria do

Ministério da Saúde nº 188/2020, Decreto Estadual nº 4593-R/202 e Decreto

Municipal nº 1.268/2020 do qual todos dispõem sobre a decretação de situação de

emergência na saúde Pública no Estado do Espírito Santo e Município de Itarana,

conforme às fls. 26/36.

Manifestação da Secretaria Municipal de Administração e Finanças às fls. 37/38.

Dotações orçamentárias prestadas às fls. 55 e documentos referentes às

regularidades fiscais da empresa que apresentou a melhor proposta àsfls. 17/25.

É o sucinto relatório. Passo a opinar.

O Princípio da Licitação encontra amparo Constitucional no art. 37, XXI, da Carta da

Republica de 1988, e que embora tal procedimento, abraçado pelos seus princípios

vetoriais, flua em uma segurança de maior vantagem para a Administração Pública em

suas contratações, há casos específicos, igualmente considerados, que permitem a

contratação direta. //
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Assim, ausência de licitação somente se admite por exceção. O caso em apreço trata-

se de modalidade apartada de dispensa de licitação — embora iluminada por aquela

prevista no inciso IV, do art. 24, da Lei nº 8.666/93 — a dispensa prevista no art. 4º, da

Lei nº 13.979/2020 possui peculiaridades e requisitos próprios à utilização.

A breve leitura do caput, do dispositivo colacionado, revela que a nova hipótese de

dispensa de licitação poderá ser utilizada para contratação de bens, serviços e

insumos com a finalidade de ofertar soluções ao enfrentamento da crise causada pela

covid-19, senão vejamos:

Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e

insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus

de que trata esta Lei.

Sobre a hipótese de dispensa delicitação sobredita, nota-se, ainda, que o aludido art.

4º utiliza o termo “emergência”, significando que deve existir uma situação incialmente

imprevisível e que haja perigo de dano ou risco ao interesse e segurança pública, caso

a contratação não seja realizada de forma imediata, como explica Marçal Justen Filho:

O caso específico das contratações diretas, emergência significa

necessidade de atendimento imediato a certos interesses. Demora

em realizar a prestação produziria risco de sacrifício de valores
tutelados pelo ordenamento jurídico. Como a licitação pressupõe
certa demora para seu trâmite, submeter a contratação ao

processo licitatório propiciaria a concretização do sacrifício a
esses valores. (p. 339 - JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei

de Licitações e Contratos Administrativos. 15. ed. São Paulo:

Dialética, 2012)

Nesse particular, o renomado doutrinador, ao se reportar ao conceito de emergência

para fins de contratação direta, discorre que na dicção da lei estão abrangidas todas

as situações de excepcionalidade as quais reproduzem a existência de atendimento

imediato a uma situação fática onde há iminente risco de dano e a demora em realizar

a prestação produziria risco de sacrifício de valores tutelados pelo ordenamento

jurídico.

Dessa feita, a jurisprudência costuma apontar para a presença de dois requisitos a

subsidiar a contratação direta: a) Demonstração concreta e efetiva de que a

aquisição de bens e insumos de saúde serão destinados ao enfrentamento da

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavírus; b) Demonstração de que a contratação é via adequada e efetiva

para eliminar o risco.

Pois bem, quanto as exigências supra elencadas, encontra-se demonstradas e reside

na necessidade da a aquisição dos Capote Impermeável Descartáveis como medida

fundamental e emergente para auxiliar no combate ao novo tipo do Coronavírus, "uma

vez que, a utilização de materiais descartáveis é um dos métodos considerados

efetivos para combater o vírus e destruí-lo”, evitando a contaminação e sua

proliferação. 1
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A demora da aquisição dos Capote Impermeável Descartáveis por meio do processo

licitatório, gerará risco e prejuízo a segurança pública e interesse coletivo, uma vez,

que o (Covid-19), possui fácil proliferação e contaminação. Sendo assim, sem faz

necessário a imediata aquisição, visando eliminar o risco de contágio.

 

Neste diapasão, confirmada a extrema urgência, a contratação/aquisição

EMERGENCIAL urge como forma de propiciar a manutenção dosserviços de saúde.

Quanto a justificativa do preço, é medida que se impõe a toda contratação direta,

desse modo, há de se levar em conta para justificar o preço proposto, que foram

realizadas cotações de mercado, conforme às fls. 08/12-V, demonstrando que o valor

que se pretende contratar, encontra-se dentro do praticado pelo mercado, sendo

vantajoso a aquisição.

A contratação direta, é de bom alvitre, não pressupõe ausência de procedimento,

apenas lança mão de um processo mais simplificado para seleção do contrato mais

vantajoso para Administração Pública, estando o administrador público,

impreterivelmente, atrelado aos princípios da seleção da proposta mais vantajosa, da

isonomia e da publicidade.

Com efeito, a contratação objetiva resultar em uma forma eficaz de atender

imediatamente às necessidades consideradas urgentes e nos limites em que se

caracterizaram, ou seja, não se deve nem se pode efetuar contratações sob a égide

da dispensa em foco para tender situações outras que não as abrangidas por aquela

evidenciada, qual seja, ao enfrentamento da emergência de saúde publica de

importância internacional decorrente do coronavírus, nos termos do art. 4º da Lei

Federal 13.979/2020.

Por isso o contrato por dispensa a ser firmado, na forma estatuída pelo art. 4º da Lei

Federal 13.979/2020, somente podem contemplar aquisições, apenas enquanto

perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de

saúde pública ou até 06 (seis) meses, podendo ser prorrogados por períodos

sucessivos, conforme 81º do artigo supramencionado combinado com art. 4º-H da

Medida Provisória nº 926, de 2020.

Com relação às documentaçõesreferentes às regularidadesfiscais, trabalhista, FGTS,

recuperação judicial e extrajudicial da empresa que apresentou a melhor proposta, de

modo a respaldar a contratação, todas se encontram devidamente inseridas nos autos

do processo.

Por fim, quanto à previsão de recursos orçamentários com vistas a custear a futura

contratação, vejo atendidas as condições preconizadas na Lei Geral de Licitações e

Contratos Administrativos, conforme dotações orçamentárias prestadas às folhas 55.

Com efeito, qualquer contratação que importe dispêndio ao erário público depende de

prévia indicação de recursos orçamentários. Essa exigência decorre do princípio

constitucional de que todas as despesas deverão estar previstas no orçamento (art.

167, incisos | e Il, da CF). Portanto, satisfeitos os comandos legais estampados nos .

artigos 7º, 8 2º, III, 14 e 38 da Lei nº 8.666/93. 7d
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FACE O EXPOSTO,à luz da legislação de regência, dos documentos e informações

prestadas nos autos, OPINO favorável à contratação direta por dispensa de licitação,

com fulcro no art. 24, IV, da Lei 8.666/93 Combinadoart. 4º, da Lei nº 13.979/2020,

da empresa MP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrito no CNPJ

19.312.6691/0001-97, para que forneça 600 (seiscentos) capotes impermeáveis

descartáveis tamanho G e 400 (quatrocentos) capotes impermeáveis descartáveis

tamanho GG, custando a unidade o valor de R$ 16,95 (dezesseis reais e noventa e

cinco centavos), saindo o valor global da aquisição em R$ 16.950,00 (dezesseis mil e

novecentos e cinquenta reais) conforme especificações e quantidades contidas no

Termo de Referência de fis. 03/06.

Bem assim, deverão ser adotadas as medidas de publicidade da dispensa de licitação

e do Termo de Ratificação do Prefeito Municipal (art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93):

a) comunicação ao Prefeito Municipal para ratificação em 03

dias;

b) publicação da dispensa na imprensa oficial no prazo de 05

dias art. 26 da Lei nº 8.666/93';

c) as contratações ou aquisições devem imediatamente

ser disponibilizadas em sítio oficial específico na rede

mundial de computadores, nos termos do 82º da Lei

Federal nº 13.979/2020º.

É o parecer.

  

 

  

Itarana/ES, 22 de maio de 2

Cláudio Cancelieri

OABIES 19.217

 

! Art. 26. As dispensas previstas nos 88 2º e 4º do art. 17 e nosincisos Ill a XXIV do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25,

necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º, deverão ser comunicados dentro de três dias a

autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condição para eficácia dos atos.

28 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na

rede mundial de computadores (intemet), contendo, no que couber, além das informaçõesprevistas no $ 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de

novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo

processo de contratação ou aquisição. Art.
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ORIGEM

Local (Setor) PREFEITO MUNICIPAL

Remessa Nº 000013100

Responsável ADEMAR SCHNEIDER

Data e Hora 22/05/2020 09:40:28

Despacho CIENTE, SEGUE PROCESSO PARA VOSSA SENHORIA NA QUALIDADE DE

ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO PARA DECISÃO.

ITARANA,22 de maio de 2020 Ml
ADEMAR SCHNEIDER

PREFEITO MUNICIPAL

 

 

PROTOCOLO(S)

Processo, REQUERIMENTO Nº 002300/2020- Interno OFICIO SEMUS Nº 392/2020 - SOLICITA PROVIDENCIAS PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CAPOTE
SOLICITACAO - UNICO IMPERMEAVEL DESCARTAVEL- PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA O

ENFRENTAMENTO AO COVID-19

 

RECEBIMENTO

Local (Setor) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Responsável
 

. 2. 1 5
ITARANA,=2/ OS | SOLO Milgi” do der Mudo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

 

 



Prefeitura Municipal de Itarana  PRESRITURA MUNICIPAL DE ITARAMA COMPROVANTE DE DESPACHO

 

ORIGEM

Local (Setor) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Remessa Nº 000003903

Responsável VANESSA ARRIVABENE MARTINELLI

Data e Hora 25/05/2020 07:57:12

Despacho CONFORME OBRIGATORIEDADE DO TCEES PARA TRANSPARÊNCIA EXIGIDA A
PARTIR DE 2020, SEGUE PROCESSO PARA GERAR O CÓDIGO CIDADES.

ITARANA,25 de maio de 2020  

VANESSA ARRIVABENE MARTINELLI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

 

PROTOCOLO(S)

Processo, REQUERIMENTO Nº 002300/2020 - Interno OFICIO SEMUS Nº 392/2020 - SOLICITA PROVIDENCIAS PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CAPOTE
SOLICITACAO - UNICO IMPERMEAVEL DESCARTAVEL- PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA O

ENFRENTAMENTO AO COVID-19

 

RECEBIMENTO

Geisibe! Coan

Setor de Convôni
Local (Setor) CONTRATACAO REMESSA SISTEMA CIDADES Metrícula 004557.

Responsável

ITARANA, dO 7 OSSOLO Ain
CONTRATACAG]REMESSA SISTEMA CIDADES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

Prefeitura Municipal de Itarana

COMPROVANTE DE DESPACHO

 

 

ORIGEM

Local (Setor)

Remessa Nº

Responsável

Data e Hora

Despacho

CONTRATACAO REMESSA SISTEMA CIDADES

000000002

GEISIBEL COAN

25/05/2020 11:04:03

Segue processo conforme despacho de fl. 63 com Identificação Da Plataforma

CidadES, qual seja 2020.036E0500001.09.0002.

Vale ressaltar que o ID deve constar em todas as publicações pertinentes a este

processo.

ITARANA,25 de maio de 2020 ( xor

E SIBEL COAN
CONTRATACAO REMESSA SISTEMA CIDADES

 

PROTOCOLO(S)

Processo, REQUERIMENTO Nº 002300/2020 - Interno OFICIO SEMUS Nº 392/2020 - SOLICITA PROVIDENCIAS PARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CAPOTE

SOLICITACAO - UNICO IMPERMEAVEL DESCARTAVEL - PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA O

ENFRENTAMENTO AO COVID-19

 

RECEBIMENTO

Local (Setor) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Responsável 

é E. ) o O

ITARANA, <S/ OSj ZOZO filpifis duresto
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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Prefeitura Municipal de Itarana

IM   
 

-E

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA COMPROVANTE DE DESPACHO NaranS

ORIGEM

Local (Setor)

Remessa Nº

Responsável

Data e Hora

Despacho

ITARANA,25 de maio de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

000003905

VANESSA ARRIVABENE MARTINELLI

25/05/2020 11:31:48

ENCAMINHO O PROCESSO RATIFICADO PARA PUBLICAÇÃO.
APÓS À SEMAF PARA EMPENHOE POSTERIOR PAGAMENTO NO VALOR R$ 16.950,00
(DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS), EM FAVOR DA EMPRESAMP
COMÉRCIO E SERVIÇOSEIRELI, PARA FORNECIMENTO DE CAPOTES IMPERMEÁVEIS
DESCARTÁVEIS.

 

VANESSA ARRIVABENE MARTINELLI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

 

PROTOCOLO(S)

Processo, REQUERIMENTO Nº 002300/2020 - Interno
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SOLICITACAO - UNICO

OFICIO SEMUS Nº 392/2020 - SOLICITA PROVIDENCIAS PARA
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CAPOTE
IMPERMEAVEL DESCARTAVEL - PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA O

ENFRENTAMENTO AO COVID-19

 

RECEBIMENTO

Local (Setor) PREFEITO MUNICIPAL

Responsável

ITARANA, 2 O/

 

1

uvLGMAM Vávclo pla 4 sadios

/20

OS / JOJO Knorr rápcns
 

PREFEITO MUNICIPAL

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 

RATIFICAÇÃO POR DISPENSADE LICITAÇÃO 
Certifico que este Ato ioi Publicado em

23 109 12030. napãa (IGG
da edição n' JI93.. do DOMES.
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L Mata eee

O Fundo Municipal de Saúde de Itarana/ES, considerando os termos do processo nº

002300/2020, bem comoa orientação exposta no Parecer do Advogado Municipal, torna

público a DISPENSA DE LICITAÇÃOcom fulcro no artigo 24, Inciso IV, da Lei Federal

nº. 8.666/93, combinado art. 4º, da Lei nº 13.979/2020, em favor da empresa: MP

COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, para fornecimento de 600 (seiscentos) capotes

impermeáveis descartáveis tamanho G e 400 (quatrocentos) capotes impermeáveis

descartáveis tamanho GG, custando a unidade o valor de R$ 16,95 (dezesseis reais e

noventa e cinco centavos), saindo o valor global da aquisição em R$ 16.950,00 (dezesseis

mil, novecentos e cinquenta reais). Dotação Orçamentária da Secretaria Municipal de

Saúde:

e 060002.1030100088.901- 33903000000;

Identificação da Plataforma CidadES: 2020.036E0500001.09.0002.

Itarana-ES, 25 de Maio de 2020.

y =

Vanessa Arrivabene Martinelli

Secretária Municipal de Saúde de Itarana/ES.

Rua Elias Estevao Colnago, s/n - Centro - Tel.: 3720-1482 - CEP 29.620-000 - Itarana - Espírito Santo
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PRESEITURA MUNICIPAL DE TARANA COMPROVANTE DE DESPACHO nara

ORIGEM

Local (Setor) PREFEITO MUNICIPAL

Remessa Nº 000013142

Responsável ADEMAR SCHNEIDER

Data e Hora 27/05/2020 12:25:27

Despacho PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PUBLICADA NO DIA

27 DE MAIO DE 2020, SEGUE PROCESSO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO

DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE NA FOLHA Nº 66.

ITARANA,27 de maio de 2020 LE

 

ADEMAR SCHNEIDER

PREFEITO MUNICIPAL

PROTOCOLO(S)

Processo, REQUERIMENTO Nº 002300/2020 - Interno OFICIO SEMUS Nº 392/2020 - SOLICITA PROVIDENCIAS PARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR- CAPOTE

SOLICITACAO - UNICO IMPERMEAVEL DESCARTAVEL- PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA O
ENFRENTAMENTO AO COVID-19

 

RECEBIMENTO

Local (Setor) SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS

 

f Ê : -

Responsável GOULD Pio.

)

a =: à SE, aÃ d ei q -
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CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

 



 

 

27/05/2020 (Quarta-feira) DOM/ES- Edição Nº 1523 Página 145
 

PREFEITURA
 

 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 015/2020

 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 015/2020

   
O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através do Pregoeiro, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão, na forma

Eletrônica, no dia 09/06/2020 às 08h00min, através do site www.blLorg.br. Objeto: aquisição de seguro para veiculo. EDITAL

através dossites: www.itarana.es.gov.br ou www.blLorg.br. Informações (27) 3720-4917,

ID: 2020.036E0700001.01.0006

 

Itarana/ES, 26 de maio de 2020

Marcelo Rigo Magnago

Pregoeiro Oficial

AVISO DE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ABERTURADE PROPOS-
TAS DE PREÇOS DA CONCORRENCIA Nº. 001/2020

Publicação Nº 276480

AVISO DE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇOS DA CON-

CORRENCIA Nº, 001/2020

 

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através da CPL, torna público o resultado do julgamento da fase de habilitação, recurso e

contrarrazões: EMPRESAS HABILITADAS: CONSTRUTORA W & R LTDA EPP, GOLDEN EMPREEND IMOBILIARIOS EIRELI,

P.S AMORIM CONSTRUTORA LTDA - ME e SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI. EMPRESAS INABILITADAS: ANDARES CONS-

TRUCAO CIVIL EIRELI, CIDADE ENGENHARIA LTDA, CONSTRUTORA ANA CLARA EIRELI, CONSTRUTORA JW LTDA EPP,

PEDRA DA ONCA LOCACOES EIRELI ME e R A SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI. Assim, tornamos público que às

11h00m do dia 29 de Maio de 2020, será realizada a abertura das propostas de preços da Concorrência nº 001/2020, na

sede desta Prefeitura, à Rua Elias Estevão Colnago, nº. 65. A Decisão do Recurso Administrativo e Decisão da Autoridade

erior, encontra-se disponibilizada no site www.itarana.es.gov.br, nos anexos da Concorrência nº 001/2020. Informações

(27)3720-4917, das 8h às 13h.

Itarana/ES, 26 de maio de 2020

Marcelo Rigo Magnago

Presidente CPL

RATIFICAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 276335

RATIFICAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde de Itarana/ES, considerando os termos do processo nº 002300/2020, bem como a orientação

exposta no Parecer do Advogado Municipal, torna público a DISPENSA DE LICITAÇÃO com fulcro no artigo 24, Inciso IV, da

Lei Federal nº, 8.666/93, combinado art. 4º, da Lei nº 13.979/2020, em favor da empresa: MP COMÉRCIO E SERVIÇOS

EIRELI, para fornecimento de 600 (seiscentos) capotes impermeáveis descartáveis tamanho G e 400 (quatrocentos) ca-

potes impermeáveis descartáveis tamanho GG, custando a unidade o valor de R$ 16,95 (dezesseis reais e noventa e cinco

centavos), saindo o valor global da aquisição em R$ 16.950,00 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta reais). Dotação

Orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde:

 

www.diariomunicipal.es.gov.br
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e 060002.1030100088.901- 33903000000;

Identificação da Plataforma CidadES: 2020.036E0500001.09.0002.

Itarana-ES, 25 de Maio de 2020.

Vanessa Arrivabene Martinelli

Secretária Municipal de Saúde de Itarana/ES.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

Prefeitura Municipal de Itarana

COMPROVANTE DE DESPACHO

 

 

ORIGEM

Local (Setor)

Remessa Nº

Responsável

Data e Hora

Despacho

SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS

000013924

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI

28/05/2020 08:58:46

REMETOO PRESENTE PROCESSO PARA CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DA

ILUSTRÍSSIMA SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE- ORDENADORA DE

DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESPACHO À FOLHA Nº 66;

-CONCLUÍDAS AS ETAPAS DA CONTRATAÇÃO, ENCAMINHAR O PROCESSO AO

GABINETE DO PREFEITO PARA ADOTAR ASMEDIDAS NECESSÁRIASA FIM DE

DISPONIBILIZAR NO SITE OFICIAL ESPECÍFICO NA REDE MUNDIALDE

COMPUTADORES(internet) TODAS AS CONTRATAÇÕES OU AQUISIÇÕES

REALIZADAS, NOS TERMOS DO 82º DA LEI FEDERAL Nº13.979/2020.

ATENCIOSAMENTE.

ITARANA, 28 de maio de 2020 Raul :
ROGELENEMONTEIRO ZANETTI

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

 

PROTOCOLO(S)

Processo, REQUERIMENTO Nº 002300/2020 - Interno OFICIO SEMUS Nº 392/2020 - SOLICITA PROVIDENCIAS PARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CAPOTE

SOLICITACAO - UNICO
IMPERMEAVEL DESCARTAVEL - PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA O

ENFRENTAMENTO AO COVID-19

 

RECEBIMENTO

Local (Setor)

Responsável

Zênia Lorena Rizzi
CONTABILIDADE Setor Contábil

 

ITARANA,E 7DSO apê
CONTABILIDADE

 



Prefeitura Municipal de Itarana

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAMA COMPROVANTE DE DESPACHO

 

 

ORIGEM

Local (Setor) CONTABILIDADE

Remessa Nº 000016295

Responsável ZENIA LORENA RIZZI

Data e Hora 29/05/2020 12:15:46

Despacho SEGUE PROCESSO PARA ELABORAÇÃO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAL DE
CONTRATOS CONFORME IN SCL 006/2015.
CONCLUÍDAS AS ETAPAS DA CONTRATAÇÃO, ENCAMINHAR O PROCESSO AO
GABINETE DO PREFEITO PARA ADOTAR ASMEDIDAS NECESSÁRIAS A FIM DE
DISPONIBILIZAR NO SITE OFICIAL ESPECÍFICO NAREDE MUNDIALDE
COMPUTADORES(internet) TODAS AS CONTRATAÇÕES OU AQUISIÇÕES
REALIZADAS, NOS TERMOS DO $2º DA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, CONFORME
DESPACHO A FOLHA 70.

ITARANA,29 de maio de 2020 Me

ZENIA LORENA RIZZI

CONTABILIDADE

 

PROTOCOLO(S)
Processo, REQUERIMENTO Nº 002300/2020 - Interno OFICIO SEMUS Nº 392/2020 - SOLICITA PROVIDENCIAS PARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CAPOTE
SOLICITACAO - UNICO IMPERMEAVEL DESCARTAVEL - PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA O

ENFRENTAMENTO AO COVID-19

 

RECEBIMENTO

Local (Setor) RECURSOS HUMANOS

 

Responsável “is winy Joni,
do RECUSOS arara
çaMunicip de

ITARANA, Ol DO 7040 Shou fommd,
 

RECURSOSHUMANOS

 



 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA st

 

FUNDO DE SAÚDE DE ITARANA io
ESPÍRITO SANTO nnE
14.492.062/0001-72 oSR
NOTA DE EMPENHO Nº 0000283/2020 A )
s dio — E

(O ordenador da Despesa, para efeito de execução Exercício : 2020 Tipo: Ordinário” N
orçamentária nos termos da legislação vigente, determina Ficha : 0000093 Data : 28/05/2020
que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir Processo : 0002300/2020 Valor : 16.950,00
especificada.

Despesa:

Ns   

A
O

Ve Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária : 002 - ATENCAO BASICA EM SAUDE

Função : 10 - Saúde

Subfunção : 301 - Atenção Básica

Programa : 0008 - SAUDE PARA TODOS

Projeto/Atividade : 8.901 - Enfrentamento da emergência de Saúde no combate ao COVID-19

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

 

No Fonte de Recurso : 12900000004 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE - COVID-19 )

Favorecido : 6350 - MP COMERCIO E SERVICO EIRELI CNPJ/CPF :19.312.691/0001-97 ,

Bairro : MORADA DE LARANJEIRAS Cidade :SERRA

Endereço :AV PAULO PEREIRA GOMES UF : Espírito Santo

q Telefone Fixo:27 3051-1900 Celular: PIS PASEP :
 

Í

(Histórico: Despesas com aquisição de capote impermeável descartável, para atender a demanda contínua das Unidades, Postos e demais servidores da N

Secretaria Municipal de Saúde para o enfrentamento ao Covid-19.

A p

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 

 

Saldo Anterior [o 126.766,00 Despesa Empenhada 16.950,00 Saldo Disponível 109.816,00
 

(dezesseis mil novecentose cingiienta reais )
 

Dispensa/Inexigibilidade: 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTO(!
 

 

 

 

     
 

 

    
Nº | Débito | Valor Crédito Valor

Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes

O 1 522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS 16.950,00 |622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 16.950,00

Oo 1 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL 16.950,00 |622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR º 16.950,00

Cc 41 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER 16.950,00 |821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE 16.950,00

C 4 822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN 16.950,00 [822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN 16.950,00

Local/Data/Assinaturas

Itarana, 28 de maio de 2020

4

Vanessa Arrivabene Martinelli

Secretária Municipal de Saúde

INSERÇÃO: Zenia Lorena Rizzi IMPRESSÃO: Zenia LorenaRizzi
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Prefeitura Municipal de Itarana

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
COMPROVANTE DE DESPACHO

 

 

ORIGEM

Local (Setor)

Remessa Nº

Responsável

Data e Hora

Despacho

ITARANA,

RECURSOS HUMANOS

000002266

THAIS WINY JANUTH

04/06/2020 11:09:08

SEGUE PROCESSO COM A PORTARIA SOLICITADA DE FISCAL DE CONTRATO
INDICADO CONFORME IN 006/2015.

04 dejunho de 2020 Aieg
THAIS WINY JANUTH

RECURSOS HUMANOS

 

PROTOCOLO(S)

Processo, REQUERIMENTO Nº 002300/2020 - Interno OFICIO SEMUS Nº 392/2020 - SOLICITA PROVIDENCIAS PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CAPOTE

SOLICITACAO - UNICO IMPERMEAVEL DESCARTAVEL - PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA O
ENFRENTAMENTO AO COVID-19

 

RECEBIMENTO

Local (Setor)

Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

 

ITARANA,ONMD / 050 Doda Nuunto Ton
SECRETARIA MUNICIRAL DE SAUDE
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MUNICÍPIO DE ITARANA —mu:

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

Gabinete do Prefeito

 

 

 

PORTARIA Nº 1.830/2020

NOMEIA FISCAL DE NOTA DE EMPENHO

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espirito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 84, inciso V e

114, |, “a” da Lei nº 676/2002 - Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDOo disposto na Instrução Normativa SCL nº 06/2015 do Sistema de Licitações, Compras e Contratos, a qual

dispõe sobre os procedimentos e normas para a celebração e acompanhamento da execução de contratos, aditivos e

instrumentos congêneres no Poder Executivo Municipal, no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 - Lei de Licitações e Contratos

Administrativos.

CONSIDERANDO a indicação de Servidor no Termo de Referência do processo administrativo nº 002300/2020, para atuar

comofiscal do contrato bem como de seu substituto.

Resolve:

Art. 1º Fica nomeada a Servidora CAMILA CIURLLETI, matrícula nº 005074, Agente Administrativo, lotada na Secretaria

Municipal de Saúde, como Fiscal da nota de empenho abaixo discriminada:

DADOS DA NOTA

EMPENHO Nº 283/2020
Contratada: MP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
Valor total do Contrato: R$ 16.950,00 (dezesseis mil novecentos e cinquenta reais)
Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar (capote impermeável descartável)

Vigência: 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de fornecimento

Art. 2º Fica nomeado o Servidor ÉDIPO FREIRE DE ALMEIDA, matrícula nº 003555, Agente Administrativo, lotado na

Secretaria Municipal de Saúde, como fiscal substituto do Fiscal nomeado no art. 1º, o qual assumirá, durante o período da

substituição, as mesmas responsabilidades e competências do Fiscal titular.

Art. 3º Ao Fiscal nomeado fica garantida, pela administração, as condições para o desempenho do encargo, com a devida

observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e na Instrução Normativa SCL nº 06/2015, sem prejuízo de outros atos

normativos pertinentes. Caberá, ainda, ao Fiscal no que for compatível com o contrato em execução:

| - Acompanhare fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;

Il - Propor a celebração de aditivo ou rescisão, quando necessário;

HI - Controlar o prazo devigência do contrato sob sua responsabilidade;

IV = Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato não

seja ultrapassado;

V - Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas

passíveis de penalidade;

- Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;

VII - Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da

contratada;

VIII - Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;

IX = Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronogramafisico-financeiro, substituições

de materiais e equipamentos, formulados pela contratada; a

X - Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;
Página 1 de 2
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MUNICÍPIO DE ITARANA
Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

Gabinete do Prefeito

XI - Recebere atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;

XII - Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento

contratual.

Art. 4º O Setor de Compras/CPL disponibilizará ao Fiscal, logo após a sua nomeação, em cumprimento ao disposto no art. 32

da IN SCL Nº 006/2015, cópia do contrato, do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de referência, da proposta da

Contratada, e, oportunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, a relação das faturas recebidas e das pagas.

Parágrafo único. O Fiscal poderá requerer, além da documentação referida no art. 3º, outros documentos que entender como

necessários ao exercício da fiscalização.

Art. 5º Os documentos mencionados no art. 4º poderão ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital devendo, neste

último caso, serem lançados na pasta compartilhada na rede denominada “Pública” e em pastas e subpastas específicas com a

identificação do respectivo fiscal e do contrato objeto da fiscalização.

Art. 6º Fica garantido ao Fiscal amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo ao contrato sob sua

fiscalização.

Art. 7º Determino ao Departamento de Recursos Humanos que notifique o Servidor ora nomeado para que compareça perante

o Departamento no prazo de 02 (dois) úteis dias contados da publicação do presente para ciência expressa da sua nomeação.

Art. 8º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no DOMES,nos termos dosartigos 1º e 2º da Lei Municipal nº

1.115/2014.

Itarana/ES, 01 de junho de 2020.
L

ADEMARSCHNEIDER
Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS.

LUciente da nomeação?.e das funções que são inerentes em razão da função.

(DeaER ANAL:
CAMILA CIURLLETI

GaiHc de bee.
ÉDIPO FREIRE DE ALMEIDA

 

* Lei Complementar nº 001/2008 - Estatuto do Servidor

Art, 142 São deveres do servidor:[...]
IV - Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamenteilegais;

Página 2 de 2   
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
COMPROVANTE DE DESPACHO N

 

ORIGEM

Local (Setor)

Remessa Nº

Responsável

Data e Hora

Despacho

ITARANA,

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

000003950

VANESSA ARRIVABENE MARTINELLI

05/06/2020 07:54:44

SEGUE ANEXO COM ORDEM DE FORNECIMENTO.

 

05 de junho de 2020
 

VANESSA ARRIVABENE MARTINELLI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

 

PROTOCOLO(S)
Processo, REQUERIMENTO Nº 002300/2020 - Interno OFICIO SEMUS Nº 392/2020 - SOLICITA PROVIDENCIAS PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CAPOTE

SOLICITACAO - UNICO IMPERMEAVEL DESCARTAVEL - PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA O
ENFRENTAMENTO AO COVID-19

 

RECEBIMENTO

Local (Setor) PREFEITO MUNICIPAL

 

, Ta a =
Responsável «A uMonas is due do» S vden

a o FUN AS x. / /
ITARANA, DO [OO / OO JANGO Aos h É
 

PREFEITO MUNICIPAL

 



  

  
   CPCEC

PREFEITURA MUNICIPALDE ITARANA
SECRETARIA MUNICIPAL, DE SAÚDE

 

OFÍCIO SEMUS/GS/Nº 436/2020 Itarana/ES, 05 de Junho de 2020.

Exmº. Sr: ADEMAR SCHNEIDER

M.D.: Prefeito Municipal de Itarana/ES.

Referência: Contratação para aquisição Material Médico Hospitalar (capote
impermeável descartável)

Empresa: MP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
CNPJ: 19.312.691/0001-97

Processo: 2300/2020
Empenhos nº: 283/2020
Vigência: 30 (trinta dias) após a emissão da ordem de fornecimento.

Excelentíssimo Senhor.

Considerando que no 11 de março de 2020, a COVID-19 (coronavírus). foi

caracterizada pela OMS como uma pandemia.
Considerando que a doença, que causa infecções respiratórias, chama a atenção pelo
crescimento rápido de novos casos e mortes no Brasil e no mundo.
Considerando que uma das principais maneiras de conter o avanço do coronavírus é a

prevenção.
Considerando que a Organização Mundial da Saúde (OMS), recomenda o uso de Capotes

Impermeáveis, para profissionais da saúde que tem contato direto com um infectado, como uma

forma de diminuir o número de infecções por Covid-19.

Diante disso, se faz necessária a aquisição do objeto deste termo de referência em
atendimento aos profissionais localizados na Secretaria Municipal de Saúde, que lidam
diariamente com pacientes e/ou usuários dos serviços de saúde, com o objetivo de

reduzir as chances de contaminação.
Diante disso, autorizo a contratação da empresa MP COMERCIO E SERVIÇO

EIRELI.

Por fim, ao Setor de Compras para que seja emitida a Ordem de Fornecimento.

OBS: Os recursos utilizados para o pagamento serão do Enfrentamento da
Emergência de Saúde no combate ao COVID-19.

Ficha: 93 / Fonte: 12900000004

Informo que existe saldo para a referida despesa.

Fiscal do contrato: Camila Ciurlleti

Atenciosamente,

 

Vanessa Arrivabene Martinelli

Secretária Municipal de Saúde de Itarana/ES

Praça Anna Mattos, s/n - Centro - Tel.: 3720-1482 - CEP 29.620-000 - Itarana - Espírito Santo



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO I

M.P COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI

Processo: 2300/2020, Empenho nº: 283/2020

 

 

Item Especificação Qtd Valor

Unit.

Valor Total

 

01

Capotes Impermeáveis descartáveis

Capote descartável impermeável para

procedimentos cirúrgicos, não estéril, com

repelência mesmo sob pressão,

confeccionado em 100% tecido não tecido

sms, com gramatura mínima de 40g/m2.

Tamanho G.

600 unid. R$ 16,95 R$ 10.170,00

 

02 Capotes Impermeáveis descartáveis

Capote descartável impermeável para

procedimentos cirúrgicos, não estéril, com

repelência mesmo sob pressão.

confeccionado em 100% tecido não tecido

sms, com gramatura mínima de 40g/m2.

Tamanho 66. 400 UNID. R$ 16,95 R$ 6.780,00

  Total  R$ 16.950,00
 

Praça Anna Mattos, s/n - Centro - Tel.: 3720-1482 - CEP 29.620-000 - Itarana - Espírito Santo

 



Prefeitura Municipal de Itarana é

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
COMPROVANTE DE DESPACHO

 

 

ORIGEM

PREFEITO MUNICIPAL

000013226

ADEMAR SCHNEIDER

05/06/2020 11:38:27

Local (Setor)

Remessa Nº

Responsável

Data e Hora

Despacho CIENTE, SEGUE PROCESSO PARA CUMPRIMENTO DA FOLHA Nº 76 A 78 DA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

ITARANA,05 de junho de 2020 EE
ADEMAR SCHNEIDER

PREFEITO MUNICIPAL

 

PROTOCOLO(S)

Processo, REQUERIMENTO Nº 002300/2020 - Interno
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SOLICITACAO - UNICO

OFICIO SEMUS Nº 392/2020 - SOLICITA PROVIDENCIAS PARA
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CAPOTE
IMPERMEAVEL DESCARTAVEL - PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA O

ENFRENTAMENTO AO COVID-19

 

RECEBIMENTO

Ana Lúcia H. Fiorot
Setor de Compras

Local (Setor) COMPRAS

Responsável

Asa iu! cula Nº O3ES?

 

rarana, DS, 06, JO90 E
CN

COMPRAS

 



Prefeitura Municipal de Itarana

Im

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

 

COMPROVANTE DE DESPACHO

 

 

ORIGEM

Local (Setor)

Remessa Nº

Responsável

Data e Hora

Despacho

COMPRAS

000004254

ANA LUCIA HERLER FIOROTTI

05/06/2020 12:43:37

SEGUE ORDEM DE FORNECIMENTO.

ITARANA,05 de junho de 2020 od
ANA LÚCIA HERLER FIOROTTI

 

COMPRAS

vrROTOCOLO(S)

Processo, REQUERIMENTO Nº 002300/2020 - Interno OFICIO SEMUS Nº 392/2020 - SOLICITA PROVIDENCIAS PARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CAPOTE

SOLICITACAO - UNICO
IMPERMEAVEL DESCARTAVEL - PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA O

ENFRENTAMENTO AO COVID-19

 

RECEBIMENTO

Local (Setor) SEMUS - FISCAIS DE CONTRATOS

Responsável 

ITARANA, 05,0%, JOJO A =" (OA
SEMUS - FISCAIS DE CONTRATOS

 



À

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

ORDEM DE FORNECIMENTO

M. P. COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI

Referência:

PROCESSO Nº 2300/2020
NOTA DE EMPENHO Nº 283/2020

SORAMEN
o Y,

« e
E “o

à F) no >
;

O Setor de Compras desta prefeitura, de acordo com o pedido da Secretaria Municipal de Saúde, solicita

desta empresa o item relacionado abaixo:

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UNID V. UNIT. V. TOTAL
 

4 CAPOTES IMPERMEÁVEIS
DESCARTÁVEIS
Capote descartável impermeável para

procedimentoscirúrgicos, não estéril,

com repelência mesmo sob pressão,

confeccionado em 100% tecido não

tecido sms, com gramatura mínima de

40g/m2. Tamanho G.

600 UNID 16,95 10.170,00

 

 
CAPOTES IMPERMEÁVEIS DESCARTÁVEIS
Capote descartável impermeável para

procedimentoscirúrgicos, não estéril,

com repelência mesmo sob pressão,

confeccionado em 100% tecido não

tecido sms, com gramatura mínima de

40g/m2. Tamanho GG.  
400

 
UNID

 
16,95 6.780,00

  VALOR TOTAL   16.950,00
 

Itarana/ES, 05 de junho de 2020.

Ana Adia mn. jorott

Setor de Compras
i 22

sputrtunta Nº OSEE-



Prefeitura Municipal de Itarana

 

COMPROVANTE DE DESPACHO   PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

 

ORIGEM

Local (Setor) SEMUS - FISCAIS DE CONTRATOS

Remessa Nº 000000974

Responsável CAMILA CIURLLETI

Data e Hora 25/06/2020 13:38:41

Despacho SEGUE EM ANEXO, OFÍCIO, NOTA FISCAL,CNDs E RELATÓRIO DO FISCAL, PARA

CONHECIMENTO DO GESTOR.
APÓS CASO NÃO HAJA NENHUMA IRREGULARIDADE, ENCAMINHAR NOTA FISCAL Nº

086, EM FAVOR DA EMPRESA MP COMERCIO E SERVICO EIRELI, PARA LIQUIDAÇÃO.

NV

LpgSa aNe AN

CAMILA CIURLLETI
SEMUS - FISCAIS DE CONTRATOS

ITARANA,25 de junho de 2020

 

PROTOCOLO(S)

Processo, REQUERIMENTO Nº 002300/2020 - Interno OFICIO SEMUS Nº 392/2020 - SOLICITA PROVIDENCIAS PARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CAPOTE

SOLICITACAO - UNICO IMPERMEAVEL DESCARTAVEL- PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA O
ENFRENTAMENTO AO COVID-19

 

RECEBIMENTO

Local (Setor) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Responsável 

TTARANA, 20.) 06 7 020 Úonla  IuyreN, Toni
SECRETARIA MUNICI DE SAUDE

 



rr o

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 

OFÍCIO SEMUSIFISCAL DE CONTRATOSINº 153/2020 ItaranalES, 25 de Junho de 2020.

À Ilma. Sra.: VANESSA ARRIVABENE MARTINELLI

D.D.: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Assunto: Encaminhamento de Relatório e Nota Fiscal.

Em conformidade com o disposto no Art. 67 da lei nº 8.666/93 e o Art. 5º da Instrução

Normativa do Poder Executivo Municipal, SCL 006/2015, segue para apreciação de

vossa senhoria o relatório e a documentação para liquidação da nota fiscal nº 086, em

favor da empresa MP COMERCIO E SERVICO EIRELI, referente à aquisição de

Material Médico Hospitalar (Capote Impermeável Descartável).

Em anexo segue, Nota Fiscal, CNDs,relatório do fiscal de contrato.

Atenciosamente,

q E MR
No vc E , e" E «xNe É

CAMILA CIURLLETI
Fiscal de Contrato

Portaria: nº 1.830/2020

Praça Anna Mattos, s/n - Centro - Tel.: 3720-1482 - CEP 29.620-000 - Itarana - Espírito Santo



 

“MPCOMERCIOE SERVICO EIRELI DANFE
| Documento Auxiliar da

| Nota Fiscal Eletrônica

   

. -— Las MET—

0 - ENTRADA | | [Encuae
|

   

AO
AV PAULO PEREIRA GOMES,1156, EDIF VENTURA SALA 3125 1 SAÍDA |

MORADADE LARANIEIRAS- SERRA - ES - CEP: 29166-828 o e

Fone: (27)99982-3002 Nº 000.000.086
 

mpcomercios()gmail.com
Série 001 | Consuia “ano portal meo da NF-e

Folha 1/1 I www nfe fazenda.gov. br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

TT
nm

O

O

E XTUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
|

332200033139547 24/06/2020 11:25:57

CNPJ/CPF

19,312.691/0001-97

 

     

    

E
.

| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
| Venda

d

e

mercadorCs.
=.

E SCRIÇÃO ESTADUAL
TNSURIÇÃO ESTADUALDO SUBSTITUTOTRIBUTÁRIO

| 082999600 a ata
dies

—
 

  

  
  

   
TÁRIO[REMETENTE

14 T PSQCIAL

INDOMUNICIPAL DE SAUDEDE ITARANA

REÇO

| PRACAANA MATTOS,0

   

EAn
p

e

ei
pane

E

CNPI/ CPF
DATA DA EMISSÃO

14.492.062/0001-72
fo)

29620-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

 

  

      

  

[BAIRRO DISTRITO
DATA DA SAIDA

| SEM BAIRRO
VELEEONI PAX

   

      
   

 

  
   

 

HORA DA SAIDA

11:22
   

 

 

 

[Número “00!

Vencimento 24/06/2020

[valor R$1695000|
o

 CÁLCULODOIMPOSTO
f
(RASE DE CALCULO DO ICMS

  
   

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

   VALOR DO IEMS       
   

 

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST pas DO ICMSSUBST V APROX. TRIBUTOS(Fonte; IBPIVES)

0,00 0,00 3.593,40 (21,20 Yo)

QUTRAS DESPESAS ACESSt JRIAS VALOR DO IPI

0,00

 

DESCONTO

VALOR TOTAL DA NOLA

 

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTA
DOS

' IOME|RAZÃO SOCIAL
É TFRETE POR CONTA

|
| 0 - REMETENTE

MUNICÍPIO

 

 

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

O
em
ATirasToscacre Tua|e TOVALOR

DIESCRIK AU DO PRODU FO CSI V | NCMISH

|

CSOSN CEOP [JUNHO | QL

;
| UNUTÁRIO

62114300

|

0103 [S10a UNT600

    
  

  

VALOR

DESCONTO

VALOR
LÍQUIDO       

  
VALOR VALOR T

ICMS pr Ticy

       

  

    

   
  

   

  

 

o
62114300 |0103 |5103    

|
|

|
|
|

| | | ||

|

|
|

|

 

  

  

      RESERVADO AO FISCO

| ME ou EPPoptante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito à credito fiscal de IPI. EMPENHO N 283/2020 DADOS

[PARA PAGAMENTO, BANCO BANESTES AG: 0208

| CIC 2848434-3

| Pnbntos Aproximados - Nacional: R$ 711,90 (4,20%) - Estadual: R$ 2 881,50 (17,00%) - Fonte: IBPT/ES

du eae
aa 

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/06/2020 11:26:29
Emitido por Free NFe- www.freenfe.com.br

  

24/06/2020 +

   

   

      

  

  

  

 

 

 

|

3220 0619 3126 9100 0197 5500 1000 0000 8615 3542 3758 |

24/06/2020

 

|
|
|
|

0,00] 0,00 | 0,04

f|

|
|
|

|

16.950,00 |

16.950,00|

  



Empenho nº : 283/2020 . ]

Resumo do Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES.

O material referido na Nota Fiscal confere com o descrito na Ordem de Fornecimento, conforme

detalhado no Relatório de Fiscalização anexado junto ao processo.
Itarana/ES, 25/06/2020

Cras, (OS De des
CAMILA CIURLLETI

Matrícula nº 005074

Portaria nº 1.830/2020



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional  

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOSTRIBUTOS FEDERAISE À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: MP COMERCIO E SERVICO EIRELI
CNPJ: 19.312.691/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que

não constam pendências em seu nome,relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suasfiliais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrangeinclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços<http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:20:09 do dia 29/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/11/2020.

Código de controle da certidão: 993B.AB75.D027.4D70

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Estado do Espírito Santo

Secretaria de Estado da Fazenda

Subsecretaria de Estado da Receita

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO FISCAL COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 20200000186971 Validade: 06/09/2020

 

01 - IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE CNPJ: 19.312.691/0001-97

Nome/Razão Social: MP COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

02 - DÉBITOS

Constam débitos fiscais lançados nos processos abaixo relacionados para os quais a exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 151 e

seus incisos do Código Tributário Nacional, cobrança executiva em curso, com penhora ou com garantia efetivada.
 

DIVIDA ATIVA 078152018 Exigibilidade Suspensa TITULAR

 

03 - DECLARAÇÃO

Conforme disposto no artigo 206 do Código Tributário Nacional, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa expedida de

acordo com o artigo 205 do referido código, por constarem nos registros da Secretaria de Estado da Fazenda, em nome do contribuinte, somente

débitos nas situações acima especificadas.

As informações cadastrais registradas acima correspondem aos dados no sistema de cadastro da Secretaria de Estado da Fazenda. Caso haja

divergência comparecer imediatamente a Agência da Receita Estadual a que estiver circunscrito o requerente.

Data: 08 de Junho de 2020

AGÊNCIA VIRTUAL

Autenticação eletrônica: 000E.3930.FA00.FB51

Impresso em: 08/06/2020 às 17:52:17



 

PREFEITURA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 CAÇAROCA SERRA ES

 

 
 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número 11073092/2020 Data Geração: 09/03/2020 Data Validade: 31/07/2020

Certificamos que não constam em nomedosujeito passivo identificado, nesta data,

débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer

débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição desta certidão.

 

Identificação
  

Crc 8326152

Contribuinte MP COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

CNPJ / CPF 19.312.691/0001-97

IE/RG

* Endereco 29166-828 - AV PAULO PEREIRA GOMES, 1156 EDIF: VENTURA; SALA: 312

Bairro MORADA DE LARANJEIRAS Cidade: SERRA Estado: ES

 

Data Emissão: 25/06/2020

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser

verificada na seguinte página da Internet:

http:/Anww.serra.es.gov.br

Número: 11073092/2020

Inscrição: 8326152

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.

Vencimento prorrogado, conforme Art. 4º do Decreto 5921/2020

Certidão Emitida Gratuitamente  
 



25/06/2020 https://servicos.cloud.el.com.br/es-itarana-pm/services/certidaoimpressao.php?tc=e&cd=LNFEEEFNKGFHNF&tpc=GE&tpccert=c

dm

 

Prefeitura Municipal de Itarana

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 2020/0001786

CERTIFICO: Para os devidosfins que:
MP COMERCIO E SERVICO EIRELI

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 19.312.691/0001-97

AV PAULO PEREIRA GOMES, Nº 1156, MORADA DE LARANJEIRAS SERRA - ES, CEP

29166-828

Certificamos que, até a presente data, não existe débitos em nome do(s) requerente(s),

qualquer dívida referente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda

Municipal, de cobrar quaisquer dívidas que venha a ser apuradas.

Chave de validação da certidão: 20200001786

Validade 90 dias

Emitida Quinta-Feira, 25 de Junho de 2020

Atenção: Qualquer rasura ou emendainvalidará este documento.

https://servicos.cloud.el.com.br/es-itarana-pm/services/certidao.impressao.php?tc=e&cd=LNFEEEFN
KGFHNF&tpc=GE&tpccert=c 111



25/06/2020 Emissão de Certidão Negativa

  
PODER JUDICIÁRIO |

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIAE

“ Dados da Certidão

CONCORDATA)
 

Razão Social: MP COMERCIO E SERVICO EIRELI
CNPJ: 19.312.691/0001-97

Data de Expedição: 25/06/2020 13:03:20 Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2018359626 *

-- ENDEREÇO --

| Município: - NÃO INFORMADO- Bairro: - NÃO INFORMADO -

' Logradouro: - NÃO INFORMADO - Número: - NÃO INFORMADO-

* Complemento: - NÃO INFORMADO- CEP: - NÃO INFORMADO -

| -= CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO - Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO-

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO-  
 

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do

Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, NADA CONSTA contra o solicitante .

r- Observações

 

Cc.

. As matérias atinentes as varas de famí

. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (E-Jud, SIEP, PROJUDI, PJe e Segunda Instância) contém o

 

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet,

b. Os dados do(a) solicitante acima informadossão de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo

interessado e/ou destinatário;

O prazo devalidade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 352

do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova

certidão;
í

. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo -

www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;

. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal

estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;

. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Orfãos e Sucessões (Tutela,

Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução

Patrimonial (observado o item e);

. As ações denatureza criminal abrangem, dentre outras: as de execução penale de auditoria militar e de juizados

especiais criminais;
lia e infância e juventude são objeto de certidão específica;

registro de todos os processos distribuídos no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.  
 

https://sistemas.tjes.jus.br/certidaonegativa/sistemas/certidao/CERTI DAOIMPRESSAO.cfm?CFID=802
0666&CFTOKEN=19657914 111



  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP COMERCIO E SERVICO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.312.691/0001-97

Certidão nº: 14763821/2020

Expedição: 25/06/2020, às 13:02:26

Validade: 21/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que MP COMERCIO E SERVICO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 19.312.691/0001-97, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2cULA, &

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



25/06/2020 Consulta Regularidade do Empregador

 

   
 

 

 

   

CAI:
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade

do FGTS - CRF

Inscrição: |19.312.691/0001-97
Razão Social:MP COMERCIO E SERVICO EIRELLI
Endereço: AV PAULO PEREIRA GOMES 1156 ED VENTURA SL 312 / MORADA DE

LARANJEIR / SERRA / ES / 29166-828

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.

7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o

Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de

quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,

decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:19/03/2020 a 16/07/2020

Certificação Número: 2020031903244096514217

Informação obtida em 25/06/2020 13:01:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta

condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

Www.caixa.gov.br  
 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf  1n



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

1. DADOS DO PROCESSO:

 

EMPENHO:Nº 283/2020 |
|

|CONTRATADO: MP COMERCIO E SERVICO EIRELI |

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CAPOTE|
IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL)
 

VALOR: R$ 16.950,00 (DEZESSEIS MIL, NOVENTOS E CINQUENTA REIAS).

 

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 

VIGÊNCIA: INÍCIO: TÉRMINO:  PUBLICADO EM:28/05/2020
|
 

'ADITAMENTO DE PRAZO [ | HOUVE [ X | NÃO HOUVE 
NOVA VIGÊNCIA: / / |

PUBLICADO EM:/

 

 

FORNECIMENTO: [ X] ENTREGA IMEDIATA [ |] ENTREGA PARCELADA |

 

NOTA FISCAL Nº: 086

2. DADOS DO FISCAL:
 

'|NOME: CAMILA CIURLLETI
 

 
 

MATRÍCULA: 005074 |

(CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO| = o Ê
 
|

F

LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |

| ||
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO COMOFISCAL Nº: 1.830/2020

PUBLICADA EM: 02/06/2020 |

L

3E
Praça Anna Mattos, s/n - Centro - Tel.: 3720-1482 - CEP 29.620-000 - Itarana - Espírito Santo



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3. QUANTO AO FORNECIMENTO DO OBJETO:

 

 

 

 

 

 

 

   
       
 

 

 

  
 

     

Item Verificação Sim |Não io se
aplica

O(s) objeto(s) está(ão) qualitativa, quantitativamente e com |

31 o(s) valor(es) (unitários e total) conforme* a Proposta |X

| Contratada (PC) e com a Ordem de Fornecimento (OF)? |

3.2 O fornecimento ocorreu no prazo determinado”? x

3.3 A OF foi expedida na vigência do contrato? x

Caso o fornecimento tenha ocorrido total ou parcialmente em X E

desacordo com a PC e/ou com a OF, foram determinadas as
3.4 : . Rs x

medidas corretivas (substituição do bem, complementação do

quantitativo, etc...)?

3.4.1 As correções aconteceram no prazo determinado” X

| Após o fornecimento houve necessidade de reparar, substituir X

3.5 ou remover, no todo ou em parte, o objeto fornecido em razão |

| de posterior verificação de vícios, defeitos ou incorreções? |

3 6 A(s) medida(s) corretiva(s) foi(ram) adotada(s) pelo X |

, fornecedor e ocorreu(ram) no prazo determinado? |
= E a ao o

4. QUANTO AO PAGAMENTO:

Item |Verificação Não sé |
Sim |Não mi

4.1 A Nota Fiscal: aplica

Contém o mesmo CNPJ e Razão Social do fornecedor |X

4.1.1 |vencedor do certame/contratado constante no Contrato e na

Nota de Empenho? |

Foi apresentada com erro, rasura, ou qualquer tipo de vício que X |
412 iai: Ca
| inviabilizou a liquidação da despesa? |

| 4124 O(s) vício(s) apontado(s) foi(ram) sanado(s) pelo contratado, x |

CC" Ino prazo determinado?
|
| 413 Contém(êm) valor(es) unitário(s) e total idênticos ao(s) |X

| o valor(es) unitário(s) e total da Ordem de Fornecimento? N

 

Praça Anna Mattos, s/n - Centro - Tel.: 3720-1482
AO
BE, 29.620-000 - Itarana - Espírito Santo



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 

5. QUANTO A MANUTENÇÃO DAS REGULARIDADES:

 

 
 

 

  
 

 

 

 

        
 

 

 

A confirmação de

Item [Verificação Há Certidão autenticidade foi

emitida? (Obs)

A solicitação de pagamento encontra-se instruída o

com os documentos que comprovam ap. - . =
pl manutenção das regularidades fiscais, trabalhistaPu Não ii pão

| e fundiária vigentes:

5.1.1 (Certidão de Regularidade do FGTS. IX IX

Certidão Unificada (tributos federais, |X IX

5.1.2 contribuições previdenciárias e dívida ativa da

União).
|

513 Certidão Negativa de Débitos para com aX X

o Fazenda Pública Estadual, da sede do licitante.

s1.4 Certidão Negativa de Débitos para com aX X

| o Fazenda Pública Municipal, da sede do licitante.

Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública/X X
5.1.5 ss

Municipal de Itarana.

5.1.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. IX IX

5.1.7 [Certidão Negativa de Falência e Concordata. IX IX

6. QUANTO ÀS SANÇÕES:

A - . E Não se
Item Verificação Sim Não ;

aplica

Houve aplicação de sanção de ordem financeira ao x

6.1 contratado capaz de autorizar a dedução de respectiva |

quantia do pagamentoa ser realizado?     
 

Praça Anna Mattos, s/n - Centro - Tel.: 3720-1482 - CEP 29.620-000 - Itarana - Espírito Santo



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 

7. RELATÓRIO:

Tendo em vista a apresentação das Nota Fiscal nº 086, datada em 24 de Junho do

corrente ano, do objeto do termo de referência, no qual fui nomeadafiscal.

Atesto para os devidos fins que o fornecimento do Material Médico Hospitalar (Capote

Impermeável Descartável), ocorreu de acordo com as especificações do termo de

referência.

Certifico que as confirmações de autenticidade não foram emitidas pois a emissão das

certidões foi realizada por este fiscal nos respectivos sites oficiais.

8. CONCLUSÃO:

Tomando por base os documentos que instruem este processo até o presente momento

bem como as regras do respectivo Edital e Cláusulas Contratuais, aponho meu

ATESTO na Nota Fiscal nº 086, emitida pela Contratada, para que surta os seus efeitos

com a liquidação e pagamento da despesa.

Itarana/ES, 25 de Junho de 2020.

Ona (Sa
seE

ESAE
Fiscal de Contrato

Portaria: nº 1.830/2020

Praça Anna Mattos, s/n - Centro - Tel.: 3720-1482 - CEP 29.620-000 - Itarana - Espírito Santo



Prefeitura Municipal de Itarana
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA COMPROVANTE DE DESPACHO Nara

ORIGEM 

Local (Setor) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Remessa Nº 000004055

Responsável VANESSA ARRIVABENE MARTINELLI

Data e Hora 25/06/2020 13:42:50

Despacho APÓS ANÁLISE, MANIFESTO FAVORÁVEL A SOLICITAÇÃO DO FISCAL, ENCAMINHO A

NOTA FISCAL Nº086, EM FAVOR DA EMPRESA MP COMERCIO E SERVICO EIRELI,
PARA LIQUIDAÇÃO.

ITARANA,25 de junho de 2020  
V

VANESSA ARRIVABENE MARTINELLI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

 

PROTOCOLO(S)

Processo, REQUERIMENTO Nº 002300/2020 - Interno OFICIO SEMUS Nº 392/2020 - SOLICITA PROVIDENCIAS PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CAPOTE
SOLICITACAO - UNICO IMPERMEAVEL DESCARTAVEL- PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA O

ENFRENTAMENTO AO COVID-19

 

RECEBIMENTO

Local (Setor) CONTABILIDADE .
Zênia Lorena Rizzi

Responsável Setor Contábil

ITARANA, SHDGI 2/p.
CONTABILIDADE

 



Prefeitura Municipal de Itarana

 

COMPROVANTE DE DESPACHO

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

 

ORIGEM

Local (Setor) CONTABILIDADE

Remessa Nº 000016517

Responsável ZENIA LORENA RIZZI

Data e Hora 26/06/2020 11:01:05

Despacho SEGUE PROCESSO PARA PAGAMENTO.
APÓS ENCAMINHAR O MESMO AO GABINETE DO PREFEITO PARA ADOTAR AS,

MEDIDAS NECESSÁRIAS A FIM DE DISPONIBILIZAR NO SITE OFICIAL ESPECÍFICO NA

REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES(internet) TODAS AS CONTRATAÇÕES OU
AQUISIÇÕES REALIZADAS,CONFORME DESPACHO À FOLHA Nº 70.

ITARANA, 26 de junho de 2020 BA

ZENIA LORENA RIZZI

CONTABILIDADE

 

PROTOCOLO(S)

Processo, REQUERIMENTO Nº 002300/2020 - Interno OFICIO SEMUS Nº 392/2020 - SOLICITA PROVIDENCIAS PARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CAPOTE

SOLICITACAO - UNICO IMPERMEAVEL DESCARTAVEL - PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA O

ENFRENTAMENTO AO COVID-19

 

RECEBIMENTO

 

Local (Setor) TESOURARIA Keyna Raira F Impenano
. Tesoureira ,

Responsável Portana nº 381/2017

ITARANA, DO / DÓSONJO o
 AE

TESOURARIA

 



 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDO DE SAÚDE DE ITARANA |
ESPIRITO SANTO

14.492.062/0001-72
Nº LIQUIDAÇÃO 0000396/2020 ae)

(AYALOR BRUTO: 16.950,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 16.950,00

. . Exercício : 2020 Tipo: Ordinário

O ordenador da despesa para efeito da execução Empenho: 0000283/2020 Data : 26/06/2020
determicaawe seta Tavidadáà dEscaê pecase, da: Ficha : 0000093 Data Venc.: 03/07/2020
etermina que seja liquidada à despesa aqui classificada: Processo: 0002300/2020

Ss /
Mo Orgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária : 002 - ATENCAO BASICA EM SAUDE

Função : 10 - Saúde

Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa: 0008 - SAUDE PARA TODOS

Projeto/Atividade : 8.901 - Enfrentamento da emergência de Saúde no combate ao COVID-19

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO ,

U Fonte de Recurso : 12900000004 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE - COVID-19

(o Favorecido : 6350 - MP COMERCIO E SERVICO EIRELI CNPJ/CPF : 19.312.691/0001-97

Bairro : MORADA DE LARANJEIRAS Cidade : SERRA
Endereço : AV PAULO PEREIRA GOMES UF: Espírito Santo

e

(o Histórico : Despesas comaquisição de capote impermeável descartável, para atender a demanda contínua das Unidades, Postos € demais

servidores da Secretaria Municipal de Saúde para o enfrentamento ao Covid-19.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Empenhado 16.950,00 | Despesa Liquidada | 16.950,00 | Saldo Disponível 0,00

DOCUMENTOS

Descrição Data Nº Documento Valor

NotaFiscal Nº 86 de 24/06/2020 - 16950.00 86 16.950,00

Total
16.950,00

Dispensa/Inexigibilidade: 04 - ARTIGO24 INCISO 04 LEI FEDERAL8666/93

LANÇAMENTO

Nº |Débito | Valor | Crédito Valor
Liquidação - Material De Consumo

O 1 [622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 16.950,00 [622130300000 - CRÉDITO EMPENHADOLIQUIDADO A PA 16.950,00

O 1 |622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR 16.950,00 |622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 16.950,00

P 1 |115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO 16.950,00 |213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOSA | 16.950,00

C 4 |821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE 16.950,00 |821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 16.950,00     
Local/Data/Assinaturas
 

Itarana, 26 de junho de 2020
   
  

Vanessa Arrivabene Mattinelli
Secretária Municipal de Saúde

INSERÇÃO:Zenia Lorena Rizzi
IMPRESSÃO: Zenia Lorena Rizzi
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Prefeitura Municipal de Itarana

 

NaPREGEITURA MUNICIPAL DE ITARAMA COMPROVANTE DE DESPACHO f

 
ORIGEM

Local (Setor) TESOURARIA

Remessa Nº 000012179

Responsável DAIANE MONIQUI ALVES DO ROSARIO DE FARIA

Data e Hora 02/07/2020 08:52:09

Despacho Pagamento efetivado conforme documentos em anexo. Segue processo para

disponibilização no site oficial específico todas as contratações ou aquisições
realizadas, nos termos do $ 2º da lei federal nº 13.979/2020, conforme despacho

na folha número 70.

ddITARANA,02 de julho de 2020 nl,

DAIANE MONIQUI ALVES DO ROSARIO DE FARIA

TESOURARIA

 

PROTOCOLO(S)

Processo, REQUERIMENTO Nº 002300/2020 - Interno OFICIO SEMUSNº 392/2020 - SOLICITA PROVIDENCIAS PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CAPOTE
SOLICITACAO - UNICO IMPERMEAVEL DESCARTAVEL- PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA O

ENFRENTAMENTO AO COVID-19

 

RECEBIMENTO

Local (Setor) GABINETE DO PREFEITO

Responsável A unica Edo ho doa alo,

, o . . ZA A
ITARANA, OS / O? / 04070 Ao Ko cly a

GABINETE DO PREFEITO

 



 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDODE SAÚDE DE ITARANA
ESPIRITO SANTO

14.492.062/0001-72
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000686/2020

 

4.77 SATARA CSmm 
 

 

 
 

q ORÇAMENTÁRIA )
Mr VALOR BRUTO: 16.950,00 VALOR DESCONTO: VALORLÍQUIDO: 16.950,00

O ordenador da despesa para efeito da execução Exercício : 2020 Processo : 0002300/2020
orçamentária, nos termos da legislação vigente, Data Pagto : 30/06/2020 OP : 0000686/2020

determina o Pagamento do Empenhoaquiclassificado: Empenho : 0000283/2020 Tipo : Ordinário

4 Liquidação : 0000396/2020 Ficha : 0000093/2020
re Órgão :060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária :002 - ATENCAO BASICA EM SAUDE

Função : 10 - Saúde

Subfunção :301 - Atenção Básica
Programa : 0008- SAUDE PARA TODOS

Projeto/Atividade :8.901 - Enfrentamento da emergência de Saúde no combate ao COVID-19

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

No Fonte de Recurso : 12900000004 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE - COVID-19 )

r Favorecido : 6350 - MP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI CNPJ/CPF : 19.312.691/0001-97 )

Bairro: LARANJEIRAS Cidade : SERRA

Endereço : Ave Paulo Pereira Gomes UF: ESPIRITO SANTO

N

Histórico : Despesas com aquisição de capote impermeável descartável. para atender a demanda continua das Unidades, Postos e demais servidores da J

Secretaria Municipal de Saúde para o enfrentamento ao Covid-19.

L
Saldo Liquidação : À

Valor OP: 16.950,00 (dezesseis mil novecentos e cingiienta reais )

Dispensa/Inexibilidade: 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903028000 - MATERIALDE PROTEÇÃOE SEGURANÇA

CONTROLE BANCÁRIO

Banco Agência Conta Tipo/Nº Documento Valor

001 - Banco do Brasil S/A 45020 9.821-3 - FMS - BLOCO CUSTEIO SUS TE - 063002 16.950,00

LANÇAMENTOS

Nº

|

Débito | Valor | Crédito Valor

Pagamento- Diversos - Pagamentos

O 1 [622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA 16.950,00 [622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG 16.950,00

O 41 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 16.950,00 |622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 16.950,00

Cc 4 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 16.950,00 |821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE 16.950,00

Pagamento/Banco - Bancos

P 1 [213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS À | 16.950,00 [111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS | 16.950,00

r RECIBO S
Recebi da Fundo de Saúde de Itarana, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R$ 16.950,00 (dezesseis mil novecentos é cingienta reais ).

pela qual dou plena e geral Quitação.e por estar de acordofirmoopresente.

 

MP COMERCIOE SERVIÇOEIRELI

19.312.691/0001-97

No Ave Paulo Pereira Gomes

Local/Data/Assinaturas
 

   ITARANA, 30de junho de 2020
 

 
sé ,

Vanessa Arrivabene Martinelli Keyna R igrotti Imperiano

Secretária Municipal de Saude Soureira

INSERÇÃO: Daiane Moniqui Alves do Rosário
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SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.02

4502004502 SEGUNDA VIA 9002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ES 320290 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4502-080 CONTA: 9.821-3

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : ES 320290 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESP

AGENCIA: 0208-9 - ITAPARICA

CONTA: 2.848.434-3

 

FAVORECIDO: MP COMERCIO E SERVICO EIRELI

CPF/CNPJ: 19.312.691/0001-97

VALOR: R$ 16.950,00

DEBITO EM: 30/06/2020

DOCUMENTO: 063002

AUTENTICACAO SISBB: 7.017.A2E.D77.B28.142

 

Transação efetuada com sucesso por: J8111540 KEYNA RAIRA FIOROTTI.

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6 212


