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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

l PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 051-S/2020

!i/
ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

l
l

~i IJiSPENSA DE LICITAÇAO N° 023-S/2020

OBjETO: AQUISIçÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O

TRABALHO DE COMBATE E TRATAMENTO DA PANDEMIA DO

CORONAVIRUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE

r" jl
l CONTRATADA: V S MARGALHO COMERCIO DO PAPEL

CNPJIMF N°. 22.053.304/0001-50
l Valor: R$ 6.580,48 (Seis mil quinhentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos).
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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AUTUAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, eu, ALLANA FRANCINE ROCHA

DE SANTANA, Membro da Comissão de Licitação, abri o Processo Administrativo n°

051-S/2020 relativo à Dispensa de Licitação n° 023-S/2020, oriundo da Secretaria de

Saúde, contendo a descrição clara e suficiente do objeto aquisição de material de

CONSUMO PARA O TRABALHO DE COMBATE E TRATAMENTO DA PANDEMIA DO

C CORONAVIRUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, contendo

suas peças integrantes em conformidade com a lei 8.666/93, consoante autorização do

Secretário Municipal de Saúde para a deflagração do procedimento, faço o presente

registro e autuação.

Q
. '1Qjm

ALLANA NCINE ROCHA DE SANTANA
MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAÚDE
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-"=·—-%" REQUISIÇÃO DE MATERIAL - COVIl)- 19- 2020.

n "" "" " ""

N° 0000/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE " DAT·1
REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAÚDE

,. __J r

07/05/2020

ÍDAP.E. r!" ., , SQLCITADOS . TOTAL
7 .f EÍ ;':

C "\ F " «

01. BOBINA DE TNT UND 26 26

"' FOLHA DE ACETATO UND 26 26 i

03. CAIXA DE ISOPOR 13 LITROS UND 18 18
_ . _

04. CAIXA DE ISOPOR 21 LITROS UND 24 24

05. FITA ADESIVA 45 X 25 M UND 200_ l 200

06. ARQUIVO MORTO UND 50 ' 50

07. PASTA ELÁSTICO PLÁSTICA 4CM UND 100 100
—- 1 "" _ —

08. PASTA ELÁSTICO PLÁSTICA ÓFÍCIO UND 100 100

09. CAIXA MULTIBOX UND 10 10

10. CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX 01 01
-r —

11. CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX 01 01

12. MESA PLÁSTICA COLOR UND 08 ) 08

i e cadE!ra PLÁSTICA COLOR UND 32 _J 32

observação: Material de expediente destinado as ações de combate a panderàia do

COVID-19 (NOVO CORONAVIRUS).

EMISSÃO VISTO

l l l l
Responsável Diretor d Dpt de Vigilância a Saúde

RECEBIMENTO
AUTORIZAÇÃO

l l" I l

Diretor Administrativo da Saúde " Rcsponsâvel l
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E
LEI N" 13.979. DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 ,

S

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência l
G

de saudê publica de importancia internacional decorrente do
ã,coronavírus responsável pelo surto de 2019.

Ç
¥

OPRESIDENTEDAREPÚ8LICA ;5

Faç(j saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanc|ono a segwnte Lei:
i?'

Art. l" Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da

emergência de saúde pública de importância internacionàt decorrente do coronavírus responsável pelo

surto de 2019.
% § l" As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade.

§ 2° Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de

saúde pública de que trata esta Lei.

§ 3° O prazo de que trata o § 2° deste artigo não poderá ser superior ao declarado pela

Organização Mundial de Saúde

Art 2° para fins do disposto nesta Lei. considera-se:

l - isolàmenta separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, melos de

transporte. mercadorias ou encomendas postais afetadas. de outros de maneira a evitar a contaminação

ou a propagação do coronavírus. e

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

pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens. coMèineres, aimriais. meios de transporte ou

mêrcMoriãs suspeitos de contaminação. de fnanelf a a evitàr a possível ccmtaminação ou a propagação do

comnavirus.

Paragrafo único. AS definições estabelecidas pelo Artigo l do Regulamento Sanitário

Internacional. constante doAnQsQaQD=jdçL'r 1SLZ12AC3Qs& ja[lszj!3:Ls.i£&QzQ.. aplicam-se ao disposto
C E) nesta Lei, no que couber.

Art. 3° Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
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decorrente do coronavírus. poderão ser adotadas entre outras. as seguintes medidas:

l - isolamento.

[j - quarentena:

Ill - determinação de realização compulsona de:

a) exames médicos:

b) testes laboratoriais:

C) coleta de amostras clinicas:

d) vacjnação e outras medidas profiláticas, ou

e) tratamentos médicos específicos:

N - estudo ou investigação epidemiológica:

V - exumação. necropsia. cremação e manejo de cadaver.
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VI - restrição excepcional e temporária de entrada e saída do Pais conforme recomendação

técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por rodovias. portos gy t i" 'í ." j] ç;j

aeroportos;

VIl - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será

garantido o pagamento posterior de indenização justa: e

VIII - autorização excepcional e ternporarià para a irnportaçãcj de produtos sujeitos à vigilância

sanitária sem registro na Anvisa, desde que:

a) registrados por autoridade sanitária estrangeira: e

b) previstos em ato do Ministério da Saúde.

§ l" As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em

evidências cientificas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas

no tempo e no espaço ao minimo indispensável à promoção e a preservação da saúde pública.

§ 2° Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo:

l - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a assistência

à família conforme regulamento:

ll - o direito de receberem tratamento gratuito:

ill - o pleno respeito à dignidade. aos direitos humanos e às [iberdades fundamentais das
CD pessoas·;onforme preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário lntemacional constante do Ae!cxqaq

§ 3° Será considerado falta justificada ao serviço público ou a atividade laboral privada o

período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo.

§ 4" As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo. e o

descumprimento delas acarretará responsabilização. nos termos prêvistO$ em lei,

§ 5° Ato do Ministro de Estado da Saúde

l - disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos incisos I e ll do

caput deste artigo: e

ii - concederá a autorização a que se refere o inciso Vili do caput deste artigo.

§ 6° Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde e da justiça e Segurança Pública disporá

sobre a medida prevista no inciso VI do caput deste artigo,

§ 7° AS medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas:

l - pelo Ministério da Saudê:

Cy \1 - pelos gestores Locais de saúde. desde que autorizadcs peto Ministério da Saúde. nas

hipoteses dos incisos L ll. V, VI e VIII do caput deste artigo: ou

Ill - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos Iii. lV e VIl do caput deste artigo

Art. 4° Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, SETViçOS e insumos de saúde

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

coronavírus de que trata esta Lei.

§ 1° A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se

apenas enquanto pefdurar a emergência de saúde pública de mportancia internacional decorrente do

coronàvKUs.

§ 2° Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente

disponibilizadas em sitio oficial especifico na rede mundial de computadores (internet), contendo. no que

couber. além das informações previstas nos=!jQÀajlLjEs[ajddÁm,u27.jduas&nQàeank1RA!UQu o

nome do contratado. o número de sua inscrição na Receita Federal do Btasil. q prazo contratuaL o valor e q

respectivo processo de contratação ou aquisição.

Art. 5° TOda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de:

l - possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus:

n - circulação em áreas consideradas corno regiões de contammaçào pelo coronawrus
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Art. 6" É obrigatório o compartilhamento entré órgãos e enttdadês da administração pública

federal. estadual. distrital e municipal de dados essenciais à tdentificaçao de pessoas infectadas ou com

. , l : "
'

suspeita de ínfecçao pelo coronavírus. com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação. ·' l . l , l ' '.

§ 1" 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 sanitátia.

§ 2° O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados.

suspeitos e em investigação. relativos à situação de emergência pública sariitária, resguardando o direito

ao sigilo das informações pessoais.

Art, 7° O Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação e operacionalização

do disposto nesta Lei.

Art 8° Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estadc de emergência internacional pelo

coronavírus responsável pelo surto de 2019.

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

Brasilia 6 de févereiro de 2020: 199° da Independência e 132° da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

SérgiO Moro
Luiz Hènrique Mandetta
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Presidência da República . l.' ; . 11'
Secretaria-Geral

Subchefia para Assuntos .Jurídicos

MEDIDA PROVISÓRIA N° 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020

Exposição de motivos

Altera a Lei n° 13 979. de 6 de fevereiro de 2020,
para dispcr sobre procedimentos para aquisçào de
bens, 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 forçâ de lei

Art 1° A Lei n° 13,979. de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art 3° 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,

....... ,...

§_S: As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o
funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais,

§ 9° O Presidente da República disporá. mechante decreto, sobre os serviços públicos e atividades
essenciais a que se referem o § 8"

R
g

§ 10 As medidas a que se referem os incisos I, Il e VI do caput, quando afetarem a execução de

Y.w serviços públicos e atividades essencias, inclusive as reguladas. concedidas ou autonzadas, somente
poderão ser adotadas em ato especifico 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 § 9" e cargas de qualquer
espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários â populaào." (NR)

"Art 4: É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos
destmados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus de que trata esta Lei,

§ 3° 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)



..E l' 'í lC

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

"Art 4°-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as
condições de:

*;

$

K

i

l
i

l - ocorrência de situação de emergênciâ:

|| - necessidade de pronto atendimento cia situação de emergènc :a,

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

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

"Art e-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- 4°-D O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível durantè a gestão do
contrato." (NR)

CC, "Art 4°-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.

§ 1° O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere
o caput conterá:

L

l - declaração do objeto,

|j - fundamentação simplificada da contratação,

Ill - descrição resumida da solução apresentada:

lV - reqwsitos da contratação:

V - cntérios de medição e pagamento;

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no minimo, um dos seguintes paíâmeWs:

CC'
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

VIl - adequação orçamentária.

k
P

)
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i
§ 2° Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a

estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput

§ 3° 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. 4°-F Na hipótese de haver restrição de fomecedores ou prestadores de serviço, a autoridade
competente, excepcionalmente e mediante justificativa. poderá dispensar a apresentação de documentação
relativa à reguiaridade fiscal e trabalhista ou, ainda. o cumprimento de um ou maís requisitos de habilitação.
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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. 7° dq, Const[tuiçao." (nr) . l : i , l 2

"Art 4°-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a
aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei,
os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade

§ 1° Quando o prazo original de que trata o caput for número impar. este será arredondado para o
número intewo antecedente.

Sr

§ 2° Os recursos dos procedimentDs licitatórios somente terão efeito devolutivo

§ 3° Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art, 39 da Lei n" 8.666, de
21 de junho de 1993, para as licitações de que trata o caput." (NR)

'Art 4°-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. 4°-1 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 " (NR)

L ." "Art 6°-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. 4°, quando a
movimentação for realizada por meio de Cartão de Pagamento do Governo:

l - na execução de serviços de engenharia, o valor estabeleodo na alínea "a" do inciso l do caput do
a!L2Lda~Lel n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e

ll - nas compras em geral e outros serviços. o valor estabelecido na a.l,i.nea "a" do inciso ii do caput dp
art 23.ga Lei n° 8 666, de 1993." (NR)

:AClj= Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional
decomnte do coronavírus responsável pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que trata o art.
4"-H, que obedecerão ao prazo de vigência neles estabelecidos." (NR)

at

l

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

Brasília, 20 de março de 2020: 199° da Independência e 132° da República,

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Sérgio MoroCO 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

t

,

Ç

'?

- Edição extra- G

.
:-:gs: ',",' Z "$·S., ,

l , J ·: ·

, ·
=."" i: L:.

' "?'
· ';"1

3%'s" :','- .,.."
,31

;j'{ .' f,:. ' ' "'

' ,'":""" "" ^';-. '

'K
,. ' . ' , ,m,t,L .F

.i "' ':_ """ ' " ':8j""'"""

"É'Z,·,... .¥,',,,,.;,.

Ç' .S ' ;'



* (j , ' í .. l 2

Presidência da República
Secretaria-Geral

. t' : . 13
Subchefia para Assuntos Jüeidsco:.;

QECRETQ N" ,

Regulamenta a Lei n' 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para def,nir os
serviços públicos e as atiwdades essenciais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição quo lhe confere o art 84, caput, inciso N, da Constituição, e tendo em vista o dispostQ
na Lei n" 13.979, de 6 de fevefeiro de 2020,
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DECRETA:
í:.

objeto

Art 1" Esfe Decteto regulamenta a lcê n°mSZ9Au=!mr£iroAUQ2Q, para definir os serviços públicos e as atividades esserlcíals.

Âmbito de aplicação

Art. 2° Este Decreto aplica-se às pessoas juridcas de direito público interno, federal, estadual, d¶slrita| e municipal. e aos entes pnvados e ás

pessoas naturais.
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Ga .. os públicos e atividades essenciais

An. 3° As medidas previstas na L&l£!" 1=72ASUSRQ. deverão resguardar q exercício e o func|unamento dos serviços públicos e ahvidacjes
essenciais a se refere o § 1'. § 1" São serviços públicos e atiwdades essenctais aqueles indispensáveis ao atendimento das neesstdades
nadiaveis da comunidade. assim considerados aqueles que. se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da
população. tais como:

H'i
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l - assisténaa á saúde. ínclutdo$ os serviços médicos e hospitalares:

ll - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade:

Ill - atividades de segurança pública e privada, incluidas a vigüância, a guarda e a custHia de presos:

IV - ativdades de defesa nacional e de defesa eivá:

V - transporte tntermunic(pa|, interestadual e internacional de passageiros e o transporte de passageiros por táxi ou aplicativo:

VI - telecomunicações e intemet:

VIl - sèrviço de call center;

VIII - captação, tratamento e distribuição de água:

lX - captação e tratamento de esgoto e lixo;

+

d~~~'~~~'~""""k~'~""g~~a~~m
'Y,w " geração, transmissão e dtstribuição de energia elétrica. incluído o fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a manutenção

das centrais geradoras e dos ststêmas de transmissão e distribwção de energia, além de produção, transporte e distribuçào cIe gás
natural, (RedaçaQgsuLR!dQR!=LQ n° 1Q,azAUQzQ)

XI - iluminação pública:

XII - produção, distnbuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio do comércio elebrõnico. de produtos de saúde,
higiene. alimentos e bebidas:

;

XIII - serviços funerários:

.

Ç

XIV - guarda. uso e controle de substâncias radioativas, de equu.;i]mentos e de materiais nucleares:

XV - vigüâncía e cerbhcações sanitárias e hlossanilánas:

XVi - prevenção. Controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença cio3 animais:

XVII - inspeção de alimentos. produtos e derivados de origem animal e vegetal:

XViii - vigilância agropecuária internacional:
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XIX - controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre:

XX - serviços de pagamento. de crédito g de saque e aporte prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central (íg
Brasil: (BegaçãQgada M!Qn=tQjmQmAUQ2Q)
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XXI - serviços postais,
.. (' ; . ] l

XXII - transporte e entrega de cargas em geral; '

XXIII - serviço fe|ac|onado$ à tecnologia da informação e de processamento de ciados (data centtu) pa'a suporte de outras atividâdes previstas

I
l,

neste Decreto:

XXIV - fiscahzação trlbutária e aduaneira: E
È

XXV - pmduçào e distribuição de numerário â população e manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacionât e do

Sistema de Pagamentos Brasileiro; (Bs!uçãQnagaRe!Q£m!aQ n° 1Q,292.B 2ç)zq)

XXVI - fiscahzação ambiental;

.
.

XXVII - produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de combustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de

petróleo: (&egaçâQáagaRelQ Pcc'c1q ri° 1Q,29?AUQ2Q)

XXVIII - monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco â segurança:

XXIX - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança coletiva, notadamente por meio de alena de riscos

naturais e de cheias e inundações;

XXX - mercado de capitais e seguros;

XXXI - cuidados com animais em cativeho:

G ' "|,XXXl1 - atividade de assessoramento em resposta às demandas cue continuem em amamento e ás urgentes,

X)G<~~~~~~~*a~~t~~"~"~Eg~'-ge~km3Fev«mLMa~NmH¥~~6H~jak
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XXXIII - atividades médico-periciais rdaáonadas com a seguridade $oc|a|. compreenmdas no an. 194 da Constituição; (Reç]açàcj
gaaaw!QR!È=w£1sLmAuQ2Q)

===================

r ,F

XXXIV - atíwdades mêdico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento fistco, mental, intelectual ou sensorial da pessoa
com deficiência, por meio da integração de equipes mdtiproftssionais e interdisciplinares. para fins de reconhecimento de direitos previstos em
lei, em especial na Lei n° .. - Estatuto da Pessoa com Deficiência: n° 10.292.-sLe
2Q2Q)

.

t'

XXx~~g~~e~~1È~~~aka~~e~~~e!+~~~s~~!~~K~~Rm~~~Nekm6m~kiÊ~s

XXXV - outras prestações médtco-periciais da carreira de pento Médico Fí.·deta1 ,ndispensáveís ao atendimento das necesstdades
mchàveís cIa comunidade, (Et!2!dmQAaaaRdçLReçNK) n" 1q,2£'2^2q2q)

XXXVI - hscalização do trabalho. (h'çlyiQç' pçiQ E)eç[etQ n" 1Q.29?. Ce 2Q?Q)

.., XXVlf - atividades de pesquisa. aentificas. laboratoriais ou similares relacionadas cc m a pandemia de que trata este Decreto"
"L! ' n° " AUSRQ)

G
XXXVIII - atividades de representação judicial e extrajudicial. assessoria e consultona jurídicas exercidas pelas advocacias pUblicas.

relacionadas à prestação regular e tempestiva dos serviços públicos: (lnçlui!dQu&kLç2=Ku£1gmtAUQ2Q)

XXXIX - abvidades réligiow$ de qualquer natureza, obedeciaas as determinações do MíniSténo da Saúde: e
IQ=.j&292Q)

(llns:!sús&RdQjQ=KUL'

XL - unidades bténcas. (!!!ç!sMQR!dQn=tQ n' 1Q,292Az292Q)

§ 2° Tâmtjém são consideradas essenciais as atividades acessórias, de supoM e a disponibilização dos insumos nec»ssànos a cadeia
produtiva relativas ao exercício e ao funcbnamento dos sorv¢os públicos e das atividades essenciais.

§ 3' Ê vedada a restnção à ctrcdação de lrabalhadores que possa afetat o funcionamonto de serviço3 pútNcos e ativkjades essenciafs, e de
càrgas de qualquer espécie que possam acarretar desabastecirnento de gêneros necessários à pQpúação.

§ 4° Pata fins do cumprimento ao disposto neste Decreto, os órgãos públicos e privados cNsponbilizarào equipes devidamente Nparadas e
dispcMâs à execução. ao 'nomtoramento e à fiscalização dos serviços públicos e das Uvidàdes essenciais.

§ 5° Os ór9ao$ públicos manterão mecanismos que viabilizem a tornada de decoi'jes, indusive colegiadas. e estãbelecerào canais
permanentes de interbcuçào com as entidades públicas: e prNadas federais, estaduais. diswtais e mumcipàs.

§ 6" As limitações de serviços públicos e de atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas somente poderão ser
adotadas em ato especifico e desde que em articukção prévia do com o órgão regulador ou cX1 Poder concedente ou autorizador:

§ 7° Na execução dos serviços públicos e das atividades essenciais de que trata este ariügo devem ser adotadas todas as cautelas para
redução da transmissibilidade da oovid -19.
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§ 8° Para tins de restrição do transporte intermunicipal a que se refbre o inciso V do caput, o órgão de vigilância sanitária ou equivalente

nos Estados e no Distrito Federal deverá elaborar a recomendação técnica e fuMamentada de quê trata q inciso VI do caput do T 3°da Ljf Cf
13.979. de 2020. (!nçluidQ RelQj2esum n" 1Q,=AUQ2Q) -' l . .)

Art 4° Os Poderes Judiciário e Legislativo, os Tribunàis de Contas, o Ministério PÚblico e a Ddensoria Pública definirão suas limitações de

funcionamento,
Ari. 5° Resolução do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 poderá definir outros serviçQs públicos e

atfvidades considerados essenciais e editar os atos necessários à régdamenWção e à operacionalização do disposto neste Décreto.

.

Vigência

Ari. 6" Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasilia. 20 de março de 2020: 199° da Independência e 132" da República.
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JAIR MESSIAS BOLSONARO
Sérgio Mom
Luiz HeniiQue Mandetta
Wâgner de Campos mum
André Luiz de A/mida Mondonça
Wa/tèr Souza Braga Netto
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Ocgão" MMtswno da SaudL'/Gabtnete do Ministro

PORTARIA N° 356, DE n DE MARçO DE 2020
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Dispõe sobre a regwamentaçáo e operacionalização do

disposto na Lei n° 13.979, de 6 cie 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 os incisos l e Il do

parágrafo único do art 87 da Constituição. tendo em vista o disposto na Lei n° 13,979. de 6 de fevereiro de

2020. e

C, Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Publica de Importância Internacional peta

.' Organização Munchal da Saúde em 30 de janeiro de 2020. em decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (COVID-19):

Considerando a PcXtâriâ n° 188/GM/MS. de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência

em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN). em dècorrénck da Infecção Humana pelo novo

coronavírus (2019-nCov). resolve

Art. 1° Esta Portaria regulamenta o disposto na Lei n° 13.979. de 6 de fevereiro de 2020. que

estabelece as medidas pata enfrentamento da emergência dê saúde pübúca de importância internacional

em decorrência da Infecção Humana pelo coronavírus (COVID-19)

Art. 2° Para o enfrentamento da êmergência de saúde pública 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 3° da Lei n° 13.979, de 2020.

Art 3° A medida de isdamento objetiva a separação de pessoas sintomáticas ou assintomáticas,

em investigação clinica e laboratoriaL de maneira a evitar a propagação da infeccão e transmissão locaL

§ r A medida de isdamento somente poderá set determinada por prescrição médica ou po'

recomendação do agente de vigilância epidemiológica. por um prazo máximo de 14 (quatorze1 dias.
C Q podendo se estender por até igual período. conforme resultado laboratorial que comprove o risco de

transmissão.

§ 2° A medida de isolamento prescrita por ato médico deverá ser efetuada, preferencialmente.

em domicilio. podendo ser feito em hospitais públicos ou privados. confomíe recomendação médica, a

depender do estado clinico do paciente.

§ 3° Não será indicada medida de isolamento quando o diagnostico laboratorial for negativo

para o SARSCOV-2.

§ 4° A determinação da medida de isolamento por prescrição médica deverá ser acompanhada

do termo de consentimento livre e esclarecido do paciente, conforme modelo estabelècido no Anexo l.

§ 5° a medida de isolamento por recomendação do agente ce vigilância epidemiologica

ocorrerá no curso da investigação epidemiolócji4a e abrancjeia sonmnl.ê os casos de contactaMes
próximos a pessoas sintomáticas ou portadoras assmomáucas. e deverá ocorrer em domicilio,

§ 6° Nas unidades da federação em que não houver agente de vigilância epldemíolog|ca. a
medida de que trata o § 5° será adotada pelo Secretário de Saúde da respectiva unidade.

§ 7" A nnec1ida de isolamento por necomendação será feita por meio de notificação expressa á

pessoa contactante. devidamente fundamêntada observado o modelo previsto no Anexo ll.
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Art. 4" A medida de quarentena tern como ot2jetivo garantir a manutenção dos serviços de .

saúde em local certo e determinado. I.: l , j .

§ 1° A medida de quarentenã será determinada mediante ato administrativo formal e

devidamente mcRivado e devera ser editada por Secretário de Saúde do Estado. do Municipm. do Distrito

Federal ou Ministro de Estado da Saúde ou supèriores em cada nível de gestão. publicada no Diário Oficial

e amplamente divulgada pelos mãos de comunicação.

§ 2° A medida de quarentena será adotada pelo prazo de ate 40 (quarenta) dias. podendo se

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

serviços de saúde no território, í

§ 3° A extensão do prazo da quarentena de que trata o § 2° dependerá de prévia avaliação do l
YCentro de Operações de Emeqjências em Saúde Publica (COE-nCo'V) previsto na Portaria n° 188/GM/MS.

de 3 de fevereiro de 2020.

, .

I

§ 4° A medida de quarentena não poderá ser determinada ou mantida apos o encerramento da

Declaração de Emergência em Saúde pública de Importância Nacional. I

Art. 5° O descumprimento das mèClidâs de isolamento e quarentená previstas nesta Portaria

acarretará a responsabilização. nos termos previstos em lei.
i

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

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

Art. 6° As medidas de realização compulsória no inciso Ill do art. 3° da Lei n" 13,979. de 2020.

serão indicadas mediante ato médico ou por profissional de saúde.

paragrafO único. Não depende de indicação médica ou de profissional de saúde as medidas

previstas nas alíneas "C" e "d' do inciso Ill do art. 3° da Lei n'13.979, de 2020.
È

Art. 7° A medida de requisição de bens e serviços de peSSOàS naturas e junaícas para

enhentamento da emergência de saúde pública de importância inteí nacional decorrente do coronavírus

Covid-l9 será determinada pela autoridade competente da êSfnra administrativa correspondente. '?

assegurado o direito a justa indenização-

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

L

exame especifico para SARS-COV2 (RT-PCR. pelo protocolo Charité), deverá passar por validação por um '

dos três Laboratórios de referência nacional

l - Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/Rj):

ll - Instituto Evandro Chagas da Sécretària de Vigilância em Saúde (|EC/SVS) no Estado do Pará.

t

ou

Ill - Instituto Adolfo Lutz da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.
C § l" Na hipótese prevista no caput o laboratório deverá encaminhar alíquota da amostra para o

' Banco Nacional de Amostras de Coronavírus. para mvestigação do perfil viral do coronavírus (COVID-19) no

território nacional. por meio de um dos três LâboratoriOs previstos no caput.

§ 2° 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).

§ 3° O fluxo de amostras laboratoriais deverá observar os protocolos estabelecidos pelo

Ministério da Saúde.

§ 4" A realização de exame laboratorial coleta de amostras e demais testes necessários para

identificaçào cio coronavírus (COVID-19), bem como as medidas de biossegutança devem observar as

diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

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

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

coronavírus (COVtO-19) previstas no art 3° da Lei n° 13.979, de 2020.

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

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

Contingência Nacional pata Infecção Humana novo Coronavírus (Convid-!9;, disponíveis no sitio eletrônico

t

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

necessário, U ; , l is
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 Coronavírus (COVID-19).

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

necessário e disponibilizado no sitio eletrônico cio Ministério da Saúde.

https //\vww.wude.gov.b[/vigilancia-erT"}-saude.

Art 12. O encerramentD da aplicação das medidas para enfrentameríto da emergência de saúde

pública de mportància internacional em decorrência da infecção humana pelo coronavírus (COVID-

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

declarada por meio da Portaria n° 188/GM/MS. de 3 de fevereiro de 2020

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

condicicmada 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
ANEXO l

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu.
~ ,~~ ~_,~

RG N ~, ,~ , CPF no

.+~_.__....,__,,_,declaro que fui devidamente informado(a) pelo médico(a) Dr.(a)

a necessidade de ,,,~~~,,_,~,(isolamento ou

quarentena) a que devo ser submetido, com data de inicio previsão de término~,,,~~,~+,.

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

realização.

, Paciente Responsável ,

Nome: ,,, , ,,, _,,_ _ Grau de Parentesco. . _,~,_~,~____ ,

Assinâtura. ,~ , _ _ , ,, ,_ _ _ identidade N" _ _ , ., _ _ _ , _ _

Data: ,_,_ ,,l l 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 elou seu responsáveL sobre riscos do não atendimento da medida, tendo

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

elou seu responsável. está em condições de compreender o que lhes foi informado. Deverão ser seguidas

as seguintes orientações:

l

t

[

i

Í

l

,

CQ

Assinatura_,__,_,_

CRM

ANEXO ll

NOTIFICAçÃO DE ISOLAMENTO

O(A) Senhor(aú 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 inicio:
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Previsão de término:

Fundamentação:

Local de cumprimento da medida (dorrticilio):

l," l . i :J

Local: , _, , ,, Data: l __/+ , ,, , _ Hora:
. -

Nome do profissional da vigitáncia epidemioiógica: ., _,_
Assinatura+_ __~~,,,~,,,,~ Matricula: ,,

Eu, __,~,,,,__,,_,~_ _~~~_ _,~,_,, ~~_, documento cie 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.

S

»

Local
-

Data: ,,___,/ _ _~, __1~ _ Hora , _ _ _ , _ :
~

X

k

;

Assinatura da pessoa notificada:
F

N

N

l °

*.

l '

i .

I. ,

k

-,- ,
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Órgão: Minist«kj dá Saüde/Gabínete cio Mintstro

PORTARIA N" 395, DE 16 DE MARçO DE 2020

Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços

Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta

comexidade-MAQ a ser disponibilizado aos Estados e Distrito

Federal, destinados às ações de saúde para o enfrentamento

do Coronavírus - COVIl) 19.

C©

C

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições cjue lhe conferem os incisos í e ll do

parágrafo Út7fCO do art 87 da Constituição, e"

Considerando a Lei n° 13.979, de 6 de fevèréiro de 2020, que dispõe sobre as medidas pa'a

enfrentamento da emergência em saúde pública. de importância internacional, decorrente do coronavírus

- CCMD 19. re$ponsável pela atual pandemia:

Considerando a Portaria n° 356/GM/MS. de 11 de março de 2020. que regulamenta a

operacionalização do disposto na Lei supracitada; "

Considerando a Medida Provisória n" 924, de 13 de março de 2020, que abre crédito

extraordinário em favor dos Ministérios da Educação e da Saúde. e

Considerando a necessidade de fortalecimento dos serviços ambulatoriais e hospitalares do

SUS para responder à situação emergencial. resolve:

Art. r Fica estabelecido recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços PúblicQs de Saúde -

Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, no montante de RS

424.154.750.00 (quatrocentos e vinte e quatro milhões. cento e cinquenta e quatro mil e setecentos e

cinquenta reais). a ser disponibilizado em parcela única aos Estados e Distrito Federal confonne anexo a

esta Portaria, destinados ao custeio das ações de saúde relacionadas ao enfrentamento da circulação do

"COVID-19" no Brasil

Paragrafo único. A distribuição dos recursos aos Estados e Distrito Federal correspoMe a R$

2,00 (dois reais) per capita, conforme pmjeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). para

2020.

Art 2° Fica estabelecido que a distribuição do recurso no âmbito ntraestadual estará a cargo da

ComiSSão int«gèstores Bipartite-ClB, em cada estado, dèvèndO ser observado o respectivo Plano de

Contingência.

Art. 3° Fica determinado que o Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a

transferência do montante estabelecido no art. 1° aos Fundos Estaduais de Saúde e do Distrito FederaL em

parcela única, conforme anexo a esta Portaria, medjante processo autorizativo encaminhado pela

Sêcrêtaria de Atenção Especializada à Saúde.

Art 4° Os rêcursos orçamentários. objeto desta Portaria. correúio oor conta do orçamento do

Ministério da Saúde. devendo onerar o Programa ce Trabalho lO.122.50!8.21CO.65OO - Enfrentamento da

Emerc:encia de Saúde Pública de lmpcAància internacional Decorrente do Coronavírus.

Art. 5" Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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LUIZ HENRIQUE MANDETTA
ANEXO

, unidade DA fedee'sção pbge.. ." !valor "'" _. !

Ac'e j 12OOOO_'"i333.622.oo l
,Alagoas '27OOOO 6.839.378,00
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Amazonas

i Bahia

Ceará

Distrito Féderal

i Espirito Santo
h

koiás
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' Maranhão

í Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

, Pará

' Paraíba

Paraná

' Pernambuco

:16OOOO 1685.828,00

moooo 8 48OA2O.OO

29OOOO 31.045.710.00
23OOOO 18.356,726.00 :

t
53OOOO 6A46.096.OO i

' 32OOOO 8.277.314.00 :

, 520000 14.034.992.00 i

21OOOO 14 242.312.00 i

51OOOO 6 910.184.00 i

5OOOOO 5.6OL4Q8.OO '

31OOOO 42.902.712.00

15OOOO 17.257.802,00

25OOOO 8 195.718.00 I

41QOOO 23.097.036.OO

26OOOO i9.301.208.OO i

Piauí 22OOOQ 6A67.782,OO

Rio de Janeiro 33OOOO 33.893.Q82.QO

Rio Grande cio Norte 24OOOO 7196.576.00

Rio Grande do Sul 43OOOO 22 833.790.00
Y"
' Rondônia 11OOOQ 3 715.984,00 l

' ' ' ' ' i' Roraima 14OOOO 1.093.782,00

,Santa Catarina 42OOOO 14.532.386,00

São Paulo 350000 92 129,856.00 '

Sergipe 28OOOO 4.704.414,00

Tocantins _ , _ |17OOOO 3,198.632.00

ggtâi__ i 424.154.750,00 !
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RESOLUÇÃO - RDC N" 357, DE 24 DE MARçO DE 2020

Estende. temporariamente. as quantidades maximas de

medicamentos s@eitos a controle especial permitidas em

Notificações de Receita e Receitas de Controle Especial e

perrrútê. temporariamente, a entrèga remota definida por

programa público especifico e a entrega em domicilio de

medicamentos sujeitos a controle especial. em virtude da

Emergência de Saúde Pública de importância Internacional

(ESPll) relacionada ao novo Coronavírus (SARS-COV-2).

O Dketor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Vigilãnca Santtariâ. no uso da atribuiçãoC©
que (he confere o art. 47, lV, aliado ao art. 53, V do Regimento Interno aprovacio peta Resolução de Diretoria

Colegiada - RDC n" 255. de 10 de dezembro de 2018. resolve. ad referendum, adotar a seguinte Resolução

de Diretoria Colegiada e determinar a sua publicação

Art. 1° Esta Resolução estabelece. temporariamente. a extensão das quantidades máximas de

medicamentos sujeitos a controle especial permitidas em Notificações de Receita e Receitas de Controle

Especial as quais estão previstas na Portaria SVS/MS n° 344 de 12 de maio de 1998 e nas Resoluções de

Diretoria Colegiada - RDCs n° 58. de 5 de setembro de 2OQ7. n° 11, de 22 cie março de 2011. e n° 191. de 11

de dezembro de 2017. e permite, temporariamente, a entrega remota definida por programa público

especifico e a entrega em domicilio de medicamentos sQeitos a controle especial. em virtude da

Emergência de Saúde Pública de Importância Intemacional (ESPll) relâcionadà ao novo Coronavírus (SARS-

CoV-2).

C Q

Art. 2° São definidas no Anexo l desta Resolução as quantidades máximas de medicamentos

sujeitos a controle especial permitidas em Notificações de Receita e Receitas de Controle Especial.

Parágrafo único As quantidades de medicamentcj constantes em NotiNações de Receita e

Receitas de Controle Especial emiltdas antes da enttadà em vigor desta Resolução que estiverem dentro

dos prazos de validade definidos pela Portaria SVS/MS n" 3M,'l998 e pelas Resoluções de Diretoria
Colegiada - RDCS n° 58/2007. n° 11/2011 e n" 191/2017 podem ser dispensadas em quantidade supêrior

àquela prescrita. para no máximo màrs 30 dias de tratamento.

Art 3° Além do atendimento ao disposto no Anexo l. devem ser atendidos os demais requisitos

e procèdimentos estabelecidos pela Portaria SVS/MS n° 344/1998, pelas Resoluções de Diretoria

Colegiada - RDCS n° 58/2007. n° 11/2011. n° 191/2017 e Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n' 50. de

25 de setembro de 2014. bem como os procedimentos de escritwação no Sistema Nacional de

Gerencsamento de Produtos Controlàdos 1SNGPCL previstos pela Resolução cie Diretoria Colegiada - RDC

n° 22, de 29 de abril de 2014.

Art. 4° É permitida a entrega remota defimda POr prc'gtania p.ibbco especifico. bem corno a

entrega em domicilio de medicamentos sujeitos a controle espccià! ie .Mí.:,ídà por estabelecimento

dispènsador. as quais devem Sèr realizadas por meio da retenção cia NoüScaçao de Receita ou da Receita

de Controle Especial e do atendimento aos rcxµüsitos e procedimentos previstos nos incisos abaixo:

l - o estabelecimento dispensador deve prestar atenção farmacêutica. a qual pode ser realizada

por meto remoto.

ll - cabe ao estabelecunento dispênsador realizar q controle e o monitoramento das
dispensações de medicamentos entregues remotamente. que deverão ser registrados para cada paciente

no Formulário de Registro de Entrega em Domicilia conforme modelo constante no Anexo II desta

Resolução:
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Ill - d estabelecimento dispensador deve inicialmente buscar a Notmcação de Receita ou ?€ L: 'i , ') 3
Receita de Controle Especial no local onde se encontra o paciente e. somente após a conferência do
farmacêutico da regularidade da prescrição. proceder à entrega do rnedicamento e coletar as informações
e assinaturas necessárias, inclusfve no Formulário de Registro de Entrega Cm Domicílio:

lV - os registros devem ficar disponíveis no estabelecirnento dispensador para fins de

acompanhamento do paciente e fiscalização pela autoridade sanitária competente.

§ ]° E vedada a compra e a venda dos medicamentos a serem entregues remotamente através

da internet.

§ 2' Os critérios e procedimentos dispostos neste artigo não excluem a obrigação de
atèndimento aos demais requisitos estabelecidos pela Portaria SVS/MS n" 3M/1998. Portaria SVS/MS n°
6. de 29 de janeiro de 1999, Resoluções de Diretoria Colegiada - RDCS n" 58/2007. n° 11/2011, n' 50/2014.
n° 11/2011 e n° 191/2017. bem como os critérios adicionais definidos por programas governamentais.

Art. 5° Esta Resolução tem validack de 6 (seis) meses, podendo ser renovada sucessivamente
por iguais períodos ou não. enquanto reconhecida pelo Ministério da Saúde emergência de saúde púbüca

relacionada ao SARS-COV-2.

Art. 6° Findo o prazo de vigência desta Resolução, serão retomadas as quantidades máximas
permitidas por Notificação de Receita e Receita cie COntrole Especial previstas na Portaria SVS/MS n°

,. 344/1998. Resoluções de Diretoria Colegiada - RDCs n° 58/2007. n° 50/2014, n° 11/2011 e n° 191/2017,
' bem corno ç} disposto na Portaria SVS/MS n" 34·U1998 e na Resolução dê Diretoria Colegiada - RDC n° 44.' C O de 17 de agosto de 2009, no que se refere á vedação da entrega remota definida por programa público

especifico e da entrega em domicilio de medicamentos sujeitos a controle especial.

Art. 7° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO BARRA TORRES

ANEXO l

, Tipo de Receituário Quantidade máxima por prescrição ll

. 18 unidades (no caso de ampolas) ou i
, Notificação de Receita A Quantidade de medicamento correspondente a, no máximo, i

,. (NRA) ' 3 (três) meses de tratamento ':n0 caso das demais formas l
j farmacêuticas de apresentação)

il 18 unidades (no caso de ampolas) ou
O l Notificação de Receita B Quantidade de medicamento correspondente a, no máximo, :

C ' (NRB) 6 (seis) meses de tratamento (no caso das demais formas l

l farmacêuticas de apresentação) j
r'""" "' "" ""'"""' ' ' " " "' " "' " " " "' ' "' "" "" " " " " ' " '"" " "" "" " """""""

l l Quantidade de medicamento correspondente a, no máximo, l

) I 3 (três) meses de tratamento, l
F k f

' Notificação de Receita B2 ' exceto para NRB2 contendo medicamento à base de l
(NRB2) sibutramina, que poderá conter a quantidade de

tmedicamento correspondente a, no máximo, 6 (seis) i
meses de tratamento

18 unidades (no caso de ampolas) ou
i Notificação de Receita
' . . . Prescríçao de quantidade de medicamento correspondentie 'i Especial para Retmoides de ' , . .
i . . i a, no máximo, 3 (três) meses detratamento (no caso das
! Usd Sistêrmco (NRR) ' · f

' demais ormas farmacêuticas de apresentação) l
l
L

g

l

l
t



' Prescrição de quantidade de medicamento correspondentÊ t':'°: . :'

l Notificação de Receita a, no máximo, 3 (três) meses de tratamento ,' (i í , "/:
i Especial para Talidomida Para mulheres em idade fértil, a quantidade de

(NRT) medicamento correspondente, a, no máximo, 2 (dois) meses
de tratamento.

Prescrição de quantidade para 3 (três) ciclos de tratamento,
l . não podendo ultrapassar o suficiente para 3 (três) meses de

Notificação de Receita da
, , tratamento.l Lista (3 - Lenahdomida

! (NRC3)
Para mulheres com potencial de engravidar, prescriçao de

quantidade para 2 (dois) ciclos de tratamento, não podendo

l . ultrapassar o suficiente para 2 (dois) meses de tratamento.
C

l 18 unidades (no caso de ampolas) ou!

I Prescrição de quantidade de medicamento correspondente
' . , a no máximo, 6 (seis) meses de uatamento (no caso dasCC i Receita de Controle Especial

l (RCE) demais formas farmaceuticas de apresentação). ,No caso de prescrição de substâncias ou medicamentos
: antiparkinsonianos e anticonvulsivantes, a quantidade ficará
! l limitada a até 6 (seis) meses de tratamento.

ANEXO II

FORMULÁRIO DEREGISTRO DEENTREGA EM DOMICÍLIO '

ii
j Razão Social:

l

CI , CNPj: '
CC ' Endereço: Telefone: l

il
': 't" " l

Farmacêutico RT: ' ·' CRF: i
? '

' :$ ..

Paciente:
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Documento de Identificação:
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Dados do comprador (se não for o paciente): !
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Categoria: Decretos Numerados

Número do Ato: 19549
Data do Ato: quarta-feira, 18 de Março de 2020
Data de Publicação no DOE: quinta-feira, 19 de Março de 2020
Ementa: Declara Situação de Emergência em todo o territÓrio baiano, afetado por Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1. 1.0,
conforme a Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional n" 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e

enfren

DECRETO N" 19.549 DE 18 DE MARÇO DE 2020

Ver também:
De acordo com o § 3" do Decreto LM$1 de 20 dc' março de 2020 "- Finda a si/uaç'ão de emergência prevista no art. r do
Decreto N L2LS42 de 18 de março de 2020, o pessoal cedido mornará à entidade uu au Órgão cedente. "

%
Declara Situação de Emergência em todo o territÓrio baiano, afetado por Doença
Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme a Instrução Normativa do Ministério
da Integmção Nacional n" 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e
enfrentamento à COVID-I9, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição que lhe conferem os incisos V e
XII do an. 105 da Constituição Estadual, o inciso VIl do m. 7" da Lei Federal n° 12.608, de 10 de abril de 2012. e
com fundamento no inciso Il do § l" do an. 6" da Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de 1990,

considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção. proteção e recuperação. na forma do art. 196 da Constituição Federal;

considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia ll de março de 2020. como
pandemia do Novo C'oronavirus;

considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle c
contenção de riscos, danos c âgràvos à saúde pública, a fim de evitar a disseminaçàc) da doença.

C O DECRETA

Art. l" - Fica declarada Situação de Emergência em todo o território baiano, em virtude do desastre
classificado e codificado como Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1, 1.0, conforme Instrução Normativa do
Ministério da Integração Nacional n° 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento à
COVID-19.

Art. 2° - Fica autorizada a mobilização de todos os órgãos estaduais, no âmbito das suas competências.
para envidar esforços no intuito de apoiar as ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução.

Art. 3" - Para fins do an. l" deste Decreto, no âmbito do Poder Executivo Estadual, consideram-se
serviços públicos essenciais as atividades relacionadas a segurança pública, saúde, proteção e defesa civil, fiscalização
e arrecadação.

Art. 4" - Fica estendido a todos os Municípios do Estado da Bahia o disposto no art. T do Decreto n°

!
$í
.·.Ç

Ú

19.529, de 16 de março de 2020.

Art. 5" - Ficam suspensas, pelo período de 10 (dez) dias, a partir da primeira hora do dia 20 de março
de 2020, a circulação c a saída, e, a partir da nona hora do dia 20 de março de 2020. a chegada:

? 'm:
. . ... .
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I - de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado, rodoviário e hidroviário, nas ,
modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans, nos Municípios de Salvador, Feira de Santana, i
Porto Seguro, Prado, Lauro de Freitas, Simões Filho, Vera Cruz e Itaparica;

l' i."i
ll - de ônibus interestaduais, no território do Estado da Bahia.

§ 1° - Fica excepcionada a circulação de transportes rodoviários e hidroviários, públicos ou particulares, - l
para deslocamento de trabalhadores, residentes nas Regiões Metropolitanas de Salvador e Feira de Santana ou em ,' l
locais próximos aos Municípios de Porto Seguro e Prado, desde que conduzidos para o exercício de atividade
profissional.

§ 2° - Outras exceções deverão ser expressamente autorizadas pela Agência Estadual de Regulação de '
Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia - AGERBA ou pelos Municípios.

Art. 6" - Ficam suspensos, a partir de 23 de março de 2020, os atendimentos presenciais do Serviço de
Atendimento ao Cidadão - SAC nos Municípios de Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro, Prado, Lauro de Freitas e .
Simões Filho. ,

u
Art. 7" - A Policia Militar da Bahia - PMBA e a AGERBA realizarão a fiscalização do quanto disposto l

no art. 5° deste Decreto, com eventual apoio das Guardas Municipais. 'l
l

Parágrafo único - O descumprimento de suspensão prevista no art. y deste Decreto importará na '
ensão imediata do veiculo de transporte, público ou particular, sem prejuízo do ajuizamento de ações penais e i'

veis, bem como da aplicação de sanções administrativas.
l

Art. 8" - Os casos omissos deverão ser decididos pelo Comitê Estadual de Emergência em Saúde , l,
Pública - COES Ba. l

l

Art. 9" - A AGERBA editará normas complementares ao cumprimento do disposto neste Decreto, no
que concerne às matérias atinentes às suas competências.

Art. 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos enquanto perdurar o
estado de emergência em saúde causado pelo coronavírus, previsto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de
2020.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 18 de março de 2020.

RUI COSTA t
!

Governador íCQ
Bruno Dauster j&rSecretário da Casa Civil

-F-

Edelvino da Silva GOes Filho
Secretário da Administração

Walter de Freitas Pinheiro l'
Secretário do Planejamento i

Manoel VitÓrio da Silva Filho
iSecretário da Fazenda

Mauricm Teles Babosa '
ifSecretário da Seµirança Pública

Jerônimo Rodrigues Souza
Secretário da Educação ,:
Fábio Vilas-Boas Pinto

Secmtário da Saúde I
João Leão

Secretário de Désenvolviménto Econômico
Carlos Martins Marques de Santana Í

Secretário de justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social
Arany Santana Neves Santos :
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' ' Secretária dc Cultura

à:£. jOãO Cados Oliveim da Silva .v (.: i . ")Ci
Secretário do Meio Ambiente

g Lucas Teixeira Costa
Secretário da Agricultura, Pecuária, Irrigação,

,, S Pesca e Aquicultura

Leonardo GOes Silva
$;' Secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento
l Davidson de Magalhães Santos

'- Secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
E" Nelson Vicente Portela Pellegrino

, - Secretário de Desenvolvimento Urbano
,-'";-, Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro
Y.$ ' Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação

Marcus Benício Foltz Cavalcanti

' Secretário de lnfímestmtura
Julieta Maria Cardoso Palmeira

Secretária de Politicas para as Mulheres
Fabya dos Reis Santos

Secmária de Promoção da Igualdade Racial
Cibele Oliveira de Carvalho% Secretária de Relações Institucionais

Josias Gomes da Silva
Secretário de Desenvolvimento Rural

André Nascimento Curvcllo
Secretário de Comunicação Social

Fausto de Abreu Franco
Secretário de Turismo

Nestor Duarte Guimarães Neto
Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização
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SUMÁRIO REDE de REFERÊNCIA assstenaal e podem ter como
pag l itém HOSPITALAR PARA OS CASOS pnmewo acesso. ç)5 segtnntes

SUSPEITOS DE INFECÇÃO PELO eciwpamentos de saúde: (i) Unidade

l l Rede de refelpncta hospctalar NOVO CORONAVÍRUS 2019 ncov de Saúde da Família e Unidade · Ê 3',
para os casos suspeitos de NO ESTADO DA BAHIA E3âsica de Saúde (no âmbito da ,'. ,"Y,'|
Mecção pelo Novo Coronavtrus atenção prlmârla): (ii) Umdade de "' . s
2Q19-ncov no Estado da Bahia Conscd«ando o cenário de riSCO Pronto Atendtmè'úo 24h (UPA),

Procêdmer cc3s [7l"ü atual de doenca resçwàtónâ, causada Serviço de Atendwnento Móvèl Ge
l

dà%kmst'¢cc '¥""' E'.ÉX' at pelo f)O¥O coronavírus (2019-nCoV) e U'gêncta (SAMU 192). Serwço ejé
Redê âmtM"· ii"' sua situac&o eDKjemiofógçc/ü no AtéMãO Domlcthar (Proçjràma

,'u SUS mundo. bem como a necess'dade de Melhor em Casa) e Portas de

Rede K .pf·-m,?n' :" organização cIa 'Qçié hospitalar Dara tjrgência e Emergêncw HosoRajar
' : CEàssuf caç& ck n'.co a'n,mk> as pessos$ com suspeita e casos (no âmbito da atençâc

·,.' conhrmàdos de md'ecção e esçjecjahzada).
S: 4| OMntações pm o serviço Mentações a gestores e
'"n , Mó'ml de Urgêncja (samu 192): profissionais de saúde com vistas a Com isso. tona-se necessário que

~M$ a serem adotad&$ im@ementaçào de ações de seja organizada rede hospitalar de
dumnte o atendimento aos réSPOStâs rápidas e efetivas, referênciâ. pàrâ os casos suspettos
casos swpekos ou confirmad« apresenta-se a composição da rede ou confirmados de infecção por

, peb Nqvo Coronavirw (2019/h-
cov) de atencão e$peclahzada do estadc co'onavínjs (2019-nCoV), méçhd'Uc

da Bahia a fim cie contribtik com O Crit&iOS de classihcacão de riSco
l Obmmos Mano de CQMngêncià EStàdual. baseados no Protocolo de

OnentalçCm coordenado peta Diretoria de Tratârnénto da Síndrome
Atenaímet ilo Vigilância Epidemiobógica/ SUV1SA/ Respiratória Aguda Grave (SRAG).
nOvel do SAMU 1'32 SESAB. no estado da Bahia no âmbllo do
Atendtmenw S¥-cUmárqo Sistema Único de Saúde, esta rède

As pessoas ccmsideradas $Uspeítas hospitalar de referência para manèjo
s l Atuauzaao de critérios de são mudas Oue se enquadram nOS de casos suspeitos ou confirmados.

dofHão de casos para
notificação ck com 19 cntêríos cjÍnsçc7s q :os está conMerando cnténos Onicos

estatMecujos pela MwNsténo da ek grawdade, e$tratiflcados ern trêS
Deh!j:ç'ão t;,i' í" susceúc' Saúde e Organtzação Mundial de cores, confomne disposto liq quadro
Ddtnsçào de C:.'f,4" R<ovãvd Saúde. Estas se'ão atenckdas nos a sêguir"
Dehmçâci do c ase co$"Â¥tm[KKj diferentes pontos de atenção da rede

e:. . . .- e d,- rf

FR

' Gravidade Quadro CUnico Conduta l
"7r"AcQmpjnhmento em Cbmkiho, com i

.C k~ C lndwiduo com suspeiu Ou çonflrmkão esÚvel. ' orientações sobre precauções l

S sem mais de pioca do estado chnico". r'espíratórijs e sinais de Wavamemo. e l ¥ "

x 2OZ¢J. SecreMtla çSc¶ Saudê do Estado da $u.pe,Mãa da autocidade samtária híjca!, "r
Whia çSESAB) -· Ê petmkld& a wprMuçàa lndMduo com swpeita Ou ccnhrmaçào com l
parcàd ou obrn. quo

1'.· ... til
sinacs de gmvkkche (dcspnwa; desconfQITo

. Encaminhamento para hosrmal de icHada à fonte. AMARE re$pÈratórKK sahmQo de 02 men« que 95%; '
reférênoa secundárw reEFona| i

Bofoúm Epjdemmg|ço - COVfP - j9 · "' ' ou e)cacerbuào de doença pr'êexisténte) e ' È
ZoMúmmàr .tu Chãs t:2 ::k COVil) -' 3 ·. · htoreb de rósco"m______ Ê:
s«m' Individuo com swpeita ou ~~çJo, com

Encmmnhimemo pya hospitd de f.
de ÂÃwiç» Integral à l $ifQt$ de grwidade (choque; dkfunçâo dos refêdncia têmàm, de acomo com

SMíde (SAíSj

.

i Órgãcn vitais; insufkiêrKm respkatóm; q' dkponbMade do recurso

, ii5.',[' .' '",.' u ·: .':L " ." "' ' : insCàb$íWx$e hemodinâmka:' ' *'

WntoM e$e AtençXó Eu>ecmíszaW (DAE) i "Símis de Hora do estaCo çIinko: c«smènoa Ckj agra.'àrnen¢o da febre Dcc mas çjt9 três chas: j.;'
t 'M '3 ":« L.' -u. l

'fS'C'StW '. cuMxOvada Fkw CPK (Z 2 a vez«); :1¢": sensÓno: desWrat àcm e, am crianças, É'·
Dirotora GOirM de Gwbuo dBE Uniçm06 aos gn' -XvK$' 5"
Prówi&5 Cdggup) r

wa Rtlm '.> cxl ""Fatores de risco: Dc'-rMaçâcj trx1ig«w ãb3%çà 9g ç jm cjlticúlcme acesso. gestantes, O'&cperas '
¥,.

:"' . .; (ate" CAàjS 3qmkmas após q DartQ}: Criançbs <5 ndultos tt6O anos): oneumXmias (ínclumdo Z?1·
&$umnt~nci& de v'gum è'pnmals. asma). carchovascutopâtm Cexdumo mçmtensâo artenal st$temÊca}: doenças bemmt6ç]t"^

dá Soúçk àQ Éstádo da Bahie CSUVESA¥'" . ("".'umdc àMKN& fõ{clfonme): diMrbtos metabólicos CTnc|uincX) ckabetes melktus): transtornos

Èf R v ,% S 'wturo$í-gsc'OS B do cM%nv'o$wnmmtQ que possam EOfnOrcwn9tek 'espuatHta ou aumentw Çl' ' ·
ffSCC-r d- (digunç» congènM. mm3uíates. eUcp$o. c«ebea1 u'ndrome qç!

Dleetorm de vjgãWma Epldemkmm Down. avç ou do«ms muromu$cuWt!$): Knunos$upressôo CmÈEkmmElnto$. nelx)laga& Hlv/ms). l'- '
(DNEP) g hepatopatws: ('sl$pechaknM'E¥ òãusW$ cem hndee ck massa comQÈral - jMC z

LabcmtMo Cmuat de »úcáé pübfka 4':j Mm ad,AtOS); pacwntes com túbCrcWOse de toads às fornW E '.
(LACEN) DàetC:Z 1Ah3i . 1
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í É imRortante aue se atente para os de saúde pa'à a redizaçâo cjb apresentêm sinais de agravammto e

cntéríos e Sir"à\S cie alerta que atendimento, são defitNdos de lzem fator de risco. devem realizâr
mjiquem a necEssldade de encamtn- acomo com ktores de risco, smais açompanhamento domiciliac em
hamento para a umdade hospttdac de agravamento e pela diferenciação conformtdade orientações méchcas e
conforme fluxo e rèdê assNtencial dos cb$os, conformè indicação no sob supervisão das òutondades
definidos. bem corno a especial prOtocolo. san(tàrias locais. É wnp'esondível
atenção aos ndwicfuos idosc7$. pots que. em caso de sinais de ptorâ do
SãO OS CÍUE poSSuem maior taxa de · fndividuos classificados como estado clàiiccj Ou aparecimento dos
letahdàde vermdho. com suspeita ou com- sinas de grawdacie. seja encanmnha-

maCão da infecção. com sinais de do ao serviço de urgêncla mais
PROCEDIMENTOS PARA agravamento do quadro clúmco próximo da residência.
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL (conforme critènos) devem ser Neste sentido. a Bahia pOssui 20

encamnhados ao hospital de 'egiões de saúde com rede hospíta-
A cjnentaçàG dc: L-açen é a coleta de referência tercíánà estadual, êXCitj- lar de referência para q tratamento
secreção de nasofarmgé. utihzando swamente, àtravés cia Central '.!c5 casos class.ficados em amarekj
swâbs de Rayon (i swab pma cada Estadual de Regulação. de aco"do ' re'e'Mcia secundárla) e Cl refeNn-
nahnà e l swab oara orc>fannge). Os 3 Com a d[spgmbj|jdãde do recursa à ciá estadual para os casos cíasMica-
swâbs deyem Sér colccados no tubo saber: lnshtuto COuto Mala (íCOM), cios como verrnelno (referénc'a
que contêm c) nnciu PMà transporte tocdllzacjo em Salvador. açjós notífi- tercánâ), contomne chspostas no
de a'nos[ras p3'à Desau$sa de virus. cação ao CIEVS/DNEP. mapa a segjr.

% yw sob refrly€"aç&o êntre 2-8'C
· Indíviduos classificados como

encamKMar ao l acen em até 48h, amarelo. com sinais de agravamento "1
conforme Nota Técmca para coleta e fatores de risco (conforme cntéri· . ""7
de amostras dos casos suspettos de OS). devem Sèr encaminhados a
COVID19 n,' 01 de 28/02/2020 (do hospüdis de referência regtonas. '
Lacen-BaNa ). Considerando que podê oCorrer a '"'

piora do cíuadro clinico, com neces" "
,Nota Técnica para a coleta de síchde de mãnejo clintco mais 'i

Qamostras para invesHgação de especiahzado, foram cQnstderados " "
CDVID-19: os hospttais que possuem leitos de
h[tp.uwww.saucje. »a,gw.b'/wp-cont terapja tntensNa adulto.
e·jt,/liD!oe)c1s/2(3Z![',·'O3,/Cororm.PDF.D . ,'?S'.
df.pdf · lnchvicjuos clas;t.tflcadc)s COmo . if'

verde, após suspmEa diagnósticà e a
REDE HOSPITALAR NO ÂMBITO realizâção de ex,jmes, auê não

DO SUS

O Estado Barua tcr'""se orgamza-
do. a parh' de urn plano Dwétor
Règtond (2010 em ncjvé macror . . . sumor tmttúmccxm Maia- KXJM Cje%Nunés nme.nso
regiõés cie saúcle e 28 regiões de
saúde. Nestas. estão locàhzados ",t£
servtços de atenção espeoahzada

ç€1hospitalar de referência em média Vale ressaltar que existem oito REDE HOSPITALAR SUPLEMENTAR "'".""
comdexidacje pa'a üm conjunto de regiões de Sâúde auê não dispõe de ":',;;.
muntcÍpK?5, conforme DàCtuâçãcj nos leitos de terapa tntensrvà. Nestas. cs Ccmstderando quc o estado da Bâhíà :'*
espaços de gestão do SUS. casos classificacios como amarelo tem uma cobertura powfacionaL em
As regiões de saúde são: Alagcmhas. deverão ser iMormados ao CIEVS e média de 70%, por uwários de planos
Bàtreiras. Bnlrnaac). Camaçari. Cruz submetidos à Central Estadual dê ' de saúde e a região metropohtana de ,
das Aimás. Fe(ra cie Santana. Regulação (CER/DIREG) pa'a Salvador de 25%, tendo a càpitd, 31%
Guanambi IboWama, Ilhéus t'ecé. trànsferêncta de acordo com a rede de cobertura (Dados da Agênciâ 'j:.
ltaberabà. Itabuna. itapettnga hospita|ar dehmda. Nemoral de Saúde Suplementac "
jacobina, Jeàuíé. .juazeiro, Paulo dez,'2019), tornam-se necessárias as è"'
AfonSO. Porto Seguro. Ribewa do já CIS casos suspeitos ou confirma" seguintes Mentaçõcs:
Pombal, Safvado'. Santa Maria da dos em pechar'ia se classjficadçpç em
vIrória. Santo Antómo de jesus. vermelho. também deverão ser l. lndividuoS que chegarem às cxjrtas
Seabra. Senhcu do Bonhm. Semnha, ençammhados ao Instituto Couto de Urqênc:a/ emergêncja hospttàWês
Témewâ de Fce«às. valença e Vttónâ Mata (ICOM ). de acordo Com a cmvàdàs com suspeita de infecção por
da Ccmàwsta. ãsponibthdade cio eecursq. Se coronãvirus devem ser àcolhtchjS e .k

classificados em amarelo, deverão ckssmcados nsco ccMórme PrOtOCdo
O estabelecwnento de fluxOS cie sègutr o mesmo fluxo. informac'ão ao de Ti,ítamento da Síndrome Respw !.ê:ü"'
acesso e manejo chntco dos indwkiu- CIEVES e submissão à Cèntrai ràtõna Aguçja Gràvê (SRAG): ú"-®
os com susOe¢ào ou confirmação de Estadüal dê RegtAacão (CER/D1 "'í; [à
infecção pelo CoronâvWUs REG) para transferéncía de àcordO 2. Dcwérâ ser realizada a coleta das ·-'4
(20}9-nCoV). bem como as unidades com a rede hosrNEalar existente. amostras respiratórias, oral ou nàsaL e . %
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encaminhadàs conforme fluxo e em COnfo""mdãdê com o :')rOto(:olc' de .saúde, (iii) atendimento de forma

determinado peio protocolo de estabelècido 'ntegra| e eàúãmme e (IV) acomçjdn-

vigilância em saúde: hamento dos casos suspêítos com '
Por hm, ratthc:a-se a |mDortàncÉa aos projèto terapêutico singuW. Além

3, A institUçâo deverá {nftjrmar ao servCo$ de saúdê imo|ementarem dtsso. torna-se funcjamental a
CIEVS pQr telefone e e-mad: mecanismos e rotmas que contem- organização. pelos gestores municÈ- :

pIem: (l) eswatégias de prevenção, (ii) pats e hosmtatams. cie um processo
4. Ê imprescindível QUè o hospitàl garantiò do aco|himentD com classth- comumcacional com o CIEVS e a
realize o manejo clinico do çnaciente cação de nsco a todos os indMduos SESAB, bem como a divulgação do
de âcordo com a gra'vídade do caso que ptocurârem os estabelecimentos fluxo de acesso proijosto

.

' SAÚDE Sk,, ,
, ,

;S. . 'K'-,,. .

Alagoinhas Alagoinhas Hospital Regional Dantas Bião Flávia Barbosa 75- 3422.5564
Bârreiras Barreiras Hospital do Oeste Ivanildo Santos 77- 3612.9412 '

Hospital Municipal Professor
ç" i B'umado Brumado Abdoulaye CoUbaW 77-3453.8705

y~ p - Magalhães Neto
Camaçari Camaçari_ Hosrita| Geral de Camaçari Mg Del Carmen Moleiro 71-3621.4388 _

i Cruz das Almas São Félix Hospital Nossa Sra. da Pompéia Edson Barbosa 75-3438.3900
'Feira de Feira de Hospital Geral Cleriston Andrade josé Carlos Pitangueiras 75-3602.3312 l

q

Santana_ _ Santan,a_ Hospital Estadual da Criança Mareio Lima 75-3602.03,20 l

Guanambi Guanambi Hospital Regiorial de Guanambi Paula Luisa Barros 77-3451.6060

flhéyí____ . ._,._r. Ilhéu' _4 Hospital Regional Cost; do Cacau Renata Cardoso 73- 3235 536.6_ ,

. l Hospital Regional Mano Douradolrêce ! l'ece . Celso Rangel 74-3688.770b
, Sobrinhot" Hospita|=ie Luís Eduardo

Itabuna ) Itabuna - juvenal Maynart 73-3214.16'13 '
Magalhães

Itapetinga , Itapetinga Hospital Cristo Redentor Reinaldo Santos 77-3221,1000 '
,REGIÃO DE t"f' 'e, j:"

SAÚDE MUNICÍPIO E . ., NTATO

jequié ) jequié Hospital Geral Prado Valadares Poliana Oliveira 73-3528,7i08 '

juazeiro juazeiro Hospital Regional de juazeiro Hucilene Simões 74-3614.8350 l
Hospital Regional Deputado LuísQ Porto Seguro Porto Seguro ~ Thais Fraga Nunes 73- 2105,6494
Eduardo MagalhaesCw Ribeira do Ribeira do

Hospital Geral Santa Tereza Danilo Matos 75-3276.5100
Pombal Pombal

i Hospital Geral Ernesto Simões Filho Cristiana França 71-3117.1796
Hospital Geral Roberto Santos josé Adirnirço Lima 71-3103.8701 !

Salvador Salvador Hospital Professor Eládio Lassérie Ana Paula Xavier 71-3395.8488 !

Hospital do Subúrbio jorge Motta 71- 3217.8600 l
il Hospital Municipal de Salvador Gustavo Mettig 71-3202±5.00

Santo Antônio Sto Antônio Hospital Regional de Santo Antônio . ,
Fabio Renan 75- 3162.1402de Jesus de Jesus de Jesus

Seabra Seabra HospitaÍ Regiona|"d=paà'; Marcos Antônio Alabi 75- 3331 9400""
_.-__ ,Teixeira de Teixeira de Hospital Municipal de Teixeira de

. . . Allan Lobo 73-3011.0950 !Freitas Freitas Freitas · i
ÇVitória da Vitória da Hospital Geral de vitória da

. . . Geovâni Moreno

l 77-3424.2804

,Conquista . Conquista Congutsta
, __,,_,

3
m



ORIENTAÇÕES PARA O SERVIÇO
MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192):
MEDIDAS A SEREM ADOTADAS
DURANTE O ATENDIMENTO AOS
CASOS SUSPEITOS OU
CONFIRMADOS PELO NOVO
CORONAVIRUS (2019,/NCOV)

Corno componente pr&hospitalar
móvel, q Serviço de Atendimento
Móvel de Urgêncta - SAMU 192 tem
como objetivo chegâr MècQcêmente
ã vitima após ter ocorrido alguma
utuaçào de wgênc'íà OU emergência
de natureza cliimca ¢trúrgÊ¢a,
traumática, obstétrica. pediátrica,

psiqLHçjvi€a. énve Qütfâ.S, que possa

levâr a sofrimento. as $Eque|as ou

mesmo ã NíMté,

É Um sCrvéç.O ternlç)rt&hzado que

posBbclita a cada vitima um aten&-
mento no menor tempo possível.
inclusive com envios de médbcp

conforme a grav[dade go '.:aso.
podemos chamá-lo de atEn¢tmeríto
pnè-hospitàtar móvel primário
quando q pèdido de SOCOf'K) fOr

Oriundo de um cidadso ou de
ateMimento prê-hQspita|ar móvel
secundário mando a sdicttação
partii de um SCrviçO de saúde, no

qqja| O paciente já tenha recebido o

mimei'to atendimento neç=áriQ à
estabíhzaçâo do quadro de ürgêncià
,Kwèsentado, mas necessite ser
conduzido a Oútf13 semiço de
cqmçjlexÉdade para a continuidade
do tratamento. conforme grade de
teferència pactuada,

NO Estado da Bahia o SAMU i92
apresenta uma cobertura de 81.75%
da pQpúkKão, chsUibuidos em 279
municípios e conta com 19 Centrais
de Regulação de Urgêe1cla (CRU),
conforme disposto em tabela abaixo:

EEts=m=m ' üí8
SAMU Regional de Paulo Gessica Alves (75)3692-1020
Afonso

Ce' NORTE SAMU Regional de Senhor Patricia (74)3541-8309 /3541-3881 l 991470413
%" do Bonfim Cândida

SÀRÜ'"Reg&ame Jãzeiro "Lara Õ'i'Feira ií'i'igõ'gs'ee'9'i2/3612-3000
SAMu Regional de Kallynka (77)999839978 l 3613-9541

OESTE Barreiras/lbotirama Fonseca
SAMU Regional Santa Luciano 77-34834515i l 991200091
Maria da Vitória Pereira

SAMU Metropolitano de Adielm' (71)991610177/32021320
Salvador Nizarala

SAMU Regional de Monica (71)999431955/999812596/ 3362-7772LESTE Camaça',i ,, ,,

,, , ,,,,,,,,,, CQ'S!osq /7781 /3454-2224SAMU Regional de Santo Fernando
Antônio de jesus Mendon a (71 991717399 l (75) 36313411/ 6733 l

SAMU Regional de Teixeira Rozana Vaz (73)999782018 l 3291 1551 /3011-9712 j
EXTREMO de Freitas i

SUL SAMU Regional de Porto GrazÊIÈ" (73)988159839 l 3268-9652
Seguro/Eunapolis Cardoso

.*. I Ill l l m êKÍ ÍC, SAMU Regional de Celso Ribeiro (77)345i8739/988284012 l 999025452

~ Guanambi I I Ê

SAMU Regional de Regina (77)999894937 l 34411529SUDOESTE Brumado coqueiro

SAMU Regional de Vitória Geleaide de (77)98829 9734 l 3424-5684
da Conquista Oliveira

'CENTRO- SAMU Regional de . . .

NORTE Irecê/jacobina Sílvia Claudia (74)999891226 /39891226

SAMU Regional de Itabuna Rafaela 73-999449031/ 32148297
Caldas

SUL SAMU Re bnal de Ilhéus C omar Dias (73 999022236 l 3234-3350

SAMU Regional de Jequié Daniel Rabelo (73)988538024/35287500

CENTRO- SAMU Regional de Feira de Maiza (75)991325672 l 3612-4510
LESTE Santana Macêdo

SAMU Regional de Silvia Teles (75)991392665 l 34238281/34222114NORDESTE Alagoinhas
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OBJETIVO procurar um serviço de saúde mass transporte de paciente grave.
próximO da Sua rêsidènçia. c0m breW- susOeitó ou confirmado de infecção

Apresentar as onentações para o dade. A depender da eaOàcidade humana Dêkj 2019-nCcN. seja pata
Serviço Móvel de tjtgéncia - SAMU ooeracmnal cie cada sistema region-d g unidade noSpit'alar de referência
!92 quuito às mechdas a suem médico regulado' no.derá dec (I.:|r [jE:i· '3ecundàrlã qu terciária, ou ate ponto
adotadas dueante o atêndwneMo aos atendimento çvesencial, medàanke de embarqüe aéreo.. embora recor'-
casos suspeitos OIl ccmfírmàdos pelo êà4'Pé· de. suportc básico. objehvamo Mcendo que em não é uma
Novo CQTQnav{ru$ (ZQ19/nCoY)- captar precocemente o caso paca atribuição es t.abeleciW legalmente,

ccmFwmaçãQ diqgnõsttca em unídMe neste mQmento seno importante este
Cie referência pnmàrià da rede de apoio, considerando a expense das

ORIENTAÇÕES urgénciã do temtóriç): suas cauipes profissionais. Neste
Atendimento pela Cru do SAMU 192 caso. deverá ser avdtâda a diStânCtâ

b)No5 casos com gravidade' clinica. a ser percorrida e ã cobertura d e
Nos casos em que o usuário acionar dasstfieados como "amareio" ou USA no território region'al.
a CRU relatando Quèixa relacionada a "vermelho", o méchco F'egu|acjor podeta
síndrome gripet. 0 médico regulador dêcídw" jselo atendmento presencial. por fim, ratificamos a importãncla fjè
deveeçl aplicar o protocolo para mediante equipe de SUPQ'tê bàsÊco ou que ç) SCrviçO de Atendimento Móvel
definição de caso súspeito de avançadO. procedendo tegu$ação pa'a de Urgência esteja organizado e
infeccâò humana pcíq 2019-nCoV as unidades de referência secundáies pí"eparado pam atendimento dê um
estabelectdo pela Sec'etana de da rede de urgência do território. pará possível caso süspeito ou coMirmado
Vigilância em Saúde do Ministéno da tanto, q médico reguíadcr dCvCrá de infecçãQ humana pelo 2019-nCoV
Saúde (MS). conforme Boletim çQmurúcar prevéamente q !sêrv'ç0 dz' CD EpidemÊç}|óçµco n" 01 pubhcado nem

saúde ci® feferênaa para oncK q ca'u'.
janeiro de 2020. Qua| seja: suspetto Sèrá encamiMado.

Situação l: Febre E pelo menos um
smal ou smtoma resprrãtÓí1Q (tosse.
dlhculdade para respíràC bátwnento
das asas nasd§$ entre outros) E
hístónco de vtagem pata ãre@ com
trànSmSSãQ local, de acordo com à
OMS, nós úttirnos 14 dias anteriores
ao aparecimento dos sinais du
sintomas: OU

OBS: a notificação dó caso suspeito
deverá ser feita pelas unidades
pré-hospitalares fixas ou hospitalares.

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR
MÓVEL DO SAMU 192:

No caso do' atendimento presenc?ai do
paciente com suspeita de rifecçã3
humânâ pelo Novo Coronavtru$
·(2019-nCoV) aevem ser utilizadas as
seguintes medidas:

" Disponibi|fzar máscara C'rúrgícà pârã
os pacientês e acompanhantes:
· DisponibüHÍar os Epi preccmzados
pela ANVISA (ócubs de proteçãc? Cr.'
PFQtétor facial, máscara Cir(jrgCà,
avental impermeávê'l e luva de .pro€ed|-
mento: nçj çâsc8 de necessidade de
procedimentos que geren" aeros5(5is. a
.equipe deverá usar másCata N95.
· Realizar a 'higiene das mags eorientar
possíveis acoMpanhantes (áuaeim.isua
importância:
· Garantir a ventilação da ambu(ânáa
durànte o transporte:
" Limpar e désmfetà" todas as súper·
ffcies internas após'ã EealizacàQ do
àtendhiento, ütilizando áícooi a 7O%.
hiçKjclOrltO de .sócHO ou outro dèshfe-
tant:e mdtcado para este fim. cÓhkwme
procedimenlo Padrão
-POP, uMzado na mtirla,aQ sèrviço.

ATENDIMENTO'SEçUNDÁRIO

Nos casos em que 'à"üni&de de saúde
ou a Centtal Estadual de Regüfàção
solicitat aR¢Éio do samu 192 Râ@ d

is' ,' .ii:::.zi.

ATUALIZAÇÃO DE CRITÉRIOS DE
DEFINIÇÃO DE CASOS PARA
NOTIFICAçÃO DE COVID 19

Situação 2: Febre E pêb menos um
sinal ou sintoma resplratórjD (tosse.

dihculdade para respirar. bàtimento
das asas nasais entre outros) E
histÓrico de contàtQ próximo Ge caso
susoe'to Oara o Coronaviru$
(2019-nCov). nos últimos 14 dias
àntèrbrês ao apareamento dos
mais ou Sintomas; OU^túwh 3: Febre OU pelo menos

um sinal ou Sintoma respwatório
(tosse, chhculdade para rêsçjkàr.
batimento das asas nasats entre
outros) E contato p'óximo de caso
confirmado de Comnéivirus
(2019-nCoV) em laborâtório. nos
últimos 14 .dias aMeriores ao apareci-
mento dos sinats ou sintomas.

Q atual cenário epidemioKjgico da
c:wculação do Novo Coronavírus
(Covid 19), çonsiderâdo Emergènc:w
em Saúde pública de tmportànciâ
internacional e Nacional. tern levadv
as autoridades sanitárias de lodo c)
mundo. a ficarem alertas para
aumentar a .capacidade de detecçãç"k
de casos e adoção de medíadas
oportunas e adequadas.

Nesse sentido. o Ministéno da Sàúcj€:.
a partir de 24 de fevereiro de 2020
ampliou os critérios de definição de
casas suspeitos pela iMéccão dc
Novo Coronavírus CCQviâ 19). Além
da China. também estão incluídos
dentro da defimção de casos,
pessoas que apres.entem sina's e
Sintomas cIe infecção resçjiràtóriâ,
oríuMos do É?aeificõ Ohenral:
Austrália, Coreia'do Sul' e do Noute,
Camboja, Filiç»nas, japão, Mdasía,
vletttU Singapura: do Sudoeste
ÁsWÈÍ¢y0' Tailândia; da Europa Rália.
Alen7ànhà é,Frença: do Mediterrâneo
Oriental: (ran e Emirados Árabes
Unidos.

Desse modo, a Diretonâ de Vig|lâr§ctà
Epid#!mjo|ógl'ca da Secretarta de
Saúde do Estado da Bàhta, com
vistas a aumentar a sensibilidade cIa
vlgifãncia eptdemIo©çNa. a pam"
das onentações da Otgànização
MurWía'l àe Saúde e Ministério da
sàüde,|àtua!im .os critérios de
suspeição de eases:
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Após a aplicação do protocolo, em
situação que se caracterize como
caso suspeito, o médico regulador
deverá avàliãr as condições clinicas
do padente, classificando-as por
critério de gravidade, procedendo
da seguinte forma:

a)Nos casos sem çyavidade Clinica
Massificados Como "vêrdCi', O
Dáoente podetá sev onentado a
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Febre' e pelo menos um sinal/sintoma Histórico de viagem para área com transmissão local',

respiratório E de acordo com a OMS nos últimos 14 dias, anteriores ao

(tosse e dihculdade para respirar, batimento aparecimento dos sinais ou sintomas oy histórico de

i das asas nasais, entre outros) contato próximo' de caso suspeito de Covid 19 nos ,

últimos 14 dias aíiterioíes ao aparecimento dos sinais e l
sintomas.

t_.-_-.-.._. ..-----.......-..-....-__.-.__.___...._-__-. .._._.,__..-__—-—A
l Febre' O,U, pelo menos um sinal/sintomas ,E Contato µóximo com caso confirmado de Covid 19 em l

respiratórios laboratório nos últimos 14 dias, anteriones ao

(tosse e dificuldades respirar, batimentQ das apatecimento dos sinais e sintomas.
asas nasais).

' oode Mq Elresente em a|guns waentes |pv0m$. KEOSOS. lmu|"lQ$$Uprim©Qs ou ptMO usd do Nessas situações. a
CD w&açaQ CÍÍFil¢$ $m em cormderaçâü

' define-se como transrmssãQ beat confirmação laboratom) de de Cdw<1 59 #f)txé PC$$QQ$ com vWCub eçNdçm'ol®mo

Até o momento, 24/0212020, Chma, Cq'ow do Sul. do Norte, Camboja. pFiipina$, »PCO. Maláua.
Wetnà. SÈngaou'a TaitâÈr!cha, itàkã, Akmàwiha Frmça kjjn e Èm«àáQ$ Átàbês 'jcúdos
' estar a 2 métx9$. deneeo €s9 mesmo omttente. cxx Oerioáo Ou ccnúuo cmero com Huoos co'po"aÈs. sem

usq de cQwpamento de woteção indtviduat,

;í

, Caso suspeito que apresente resultado laboratorial incOnclusivo para Covid 19 QU téste positivo em ensaio i

d.e paf.7:c(jr(:mavirus. . ,. .,...

.. .. .. . . ... . _ .,...,.,....,..... ... _.__ _ .,. _ _
J

"6e:finiçt d" 'a5peõnnnii'à'ào:"" """""" "" ' k"j. "^' at' . ., ".,'""""" 'S·g" 'q

.%$"1 :.-,1 : .,'... .' ii".... "µ,h'?.:an- i '$g * ' "

i' individuo com resultado taboratorial conclusivo para Covid 19, MêPêndente de sinais e sintomas.

.:. .··... =:.· - , ,,. .Definkmo.,caaçm 'do:'%·à..-.'.w. 'y tj" ·
. CaS2,suseeit_o_cS?!n resultado !a,b.orat.o.r.i.al...neqaüvo ou confirmação |aboratQr.i.d.e.ara outro agente etio|gslic(j.

l DefinÍção de casá"êNMido: t iZ '
' Caso notificado que não se enquàdrãr na definição de caso suspeito. Nessa situação o registro será

' · ':X ::S'::': .

0 excluído da base de dados nacional.

NOTIFICAçÃO

¶

Ç .
r
7;

Todos. os indivíduos que se enqua-
d'em em casos susoeitos.
p'"cwáveis e cOrlhrr!)ã(joS, devem
ser notifiCãdOS imediatamente, até
24 horas. à ClEVS-Bahia pelo
e-mail
cievs.notifka@smde.ba.gov.br ou
pelos telefones: (71)3116-0018,
(71) 99994-1088, mcluslve aos
sábados, dommgos e feriados.

De$taca-se que as informações
devem Sèr ínsendàs na ficha çje
nOtifiCâçàQ, dispcmivei em:
http://bitjy/2019-ncov, utüizando
a CIDIO - B34.2 - 1MécçãO por
Coronavírus de locahzaçào não
especihcadà.

Orientações para Serviços de Saúde:
medidas de prevenção e controle que
devem ser adotadas durànte a
assistência aos caSoS suspeitos qu
confirmados de infecção pelo Novo
Coronavkus (Covid-Í9).

NOTA TÉCNICA N' 04/2020
GV|MS/GGTES/ANV|SA:
http://ponaf.anv{sa.gw.bt/docLjm)ents/
33852/271858lNota+T%C3%A9c:\tCa+
rl*oÁG2õZo+Gv|MsGGTEs-ANv|sA,'àb

598660-3de4-4fl4-8e6f?b934), 196là28

NOTA TÉCNICA N"O1íQOj8 GVIMS/G-
gtes/an'viSa: orientações gerais

para higiene das mãos em serviçoS de
saúde:

ww\\'2O.anvisa.g.Q.Y.br/SegUrancadop
ac ier)te/inçlex .pn'p/DUbliçacoes/ite
rn/'notatéCnicà-n -Ô1-20!8-gvims-ggt
es-anvisa-QF!entacoes-geraÊs-para-h
lgler¥e-das-mao.s-e.m$.ervicos-de-sa
üde-2

Pmtocolo para Enfrentamento do
COVLD 79 em Portos, Aeroportos e
Fronteiras Atualizado
em 6 de fevereiro de 2020
httrj"//po'rta|,anvisa.gQv.b'/docuwÈer1
t$/219.2O1/4340788/Protocolo+simf>
lifmado"Cormavirus"O6 "
O2-'eµ·isa'õ+nna|+3_diagramado2'·%
2Bi%29.pdf/lc97fbd6-8af8-4()e9-9c
ee-56803803c4b4

- I :1 .· '·-.. pt' · ..-. '.—-- ---. .
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE

CD

FERNANDO GOMES
Prefeito Municipal
FERNANDO VITA

Vice-prefeito
UILDSON HENRIQUE NASCIMENTO

SecretáriQ M unicipa! de Saúde
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1. Introdução
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Considerando a emergência em organizar os proces sos de trabalho para o

enfrentamento ao COVID-19, bem como medidas de proteção e contenção de propagação da

transmissão do Corona vÍrus (2019-COVID-19), a Secretaria de Saúde de Itabuna, por melo de

seus departamentos e parcerias, elaborou o PIano Municipal de Contingência contra o novo

Comna virus (2019-COVID-19).

O Plano Municipal de Contingência contra o novo Corona virus (2019-COVID-19)

apresenta nesta edição aspectos gerais da doença recomendações técnicas e a estruturação

dos serviços de Vigilância a Saúde, Rede de Assistência a Saúde Municipal e Rede Hospitalar

Pública e Privada.

Na construção deste instrumento foram envolvidas as seguintes áreas técnicas:

Vigilância Epidemiológica (VIEPI), Imunização, Vigilância Sanitária (VISA), Laboratório

Municipal de Saúde Pública. Departamento da Atenção Básica (ATB), Departamento de Alta e

Média e Complexidade (DMAC). Núcleos de Educação Permanente da SMS e SAMU (NEP'S),

Departamento de Compras e Licitação. Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU).

Assistência Farmacêutica e Assessoria de Comunicação.

Definiu linhas de frente, encaminhou formação do Comitê de Enfrentamento ao COVID

- 19, e vem somando esforços para trabalhar na proteção da população Itabunense.

Segue definição e orientação dos fluxos e COndutas a serem mplementados para

norteio e condução da situação.
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2. Vigilância à Saúde

2.1.VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA

2.1.1. objetivo Geral

Promover ações de prevenção e controle da doença oportunamente (seguindo
dtretrizes do Ministério da Saúde) com o objetivo de minimizar riscos e dados a comunidade.

2.1.2. objetivo Especifico:

· Definir estratégias e mecanismos de cooperação entre as áteas técnicas e outros;

· Aquisição de matérias e insumos para efetivação das ações de Vigilância
Epidemiológica, Assistencial. Atenção Primária e UPAi

· Notificação e monitoramento em tempo oportuno dos casos:

· Suporte laboratorial em consonância com as normas técnicas do Ministério da Saúde
(MS);

· Definir fluxo de assistência segundo classificação dos casos( Ministério da Saúde);

· Elaborar notas técnicas de acordo ao comportamento épi¢emtoiógico dos casos;

· Encaminhar informação diária dos casos para setor de çomumcação dâ Secretária de
Saúde:

· Instalar sala de Situação:

· Formar CorrMê Municipal de Combate ao Corona virus.

2.2.1. Características Gerais da infecçãç) para Corona virus (COVID-19)

ICq

2.2.1.1. Definições de Caso e Agente Etiológico (vigilância)

As ações descritas a seguir são embasadas no conhecimento atual sobre o novo
Coronavírus (CODlV-19) e estão em consonância com as orientações do Ministério da Saúde e
da Organização Mundial da Saúde.

Os documentos citados, aiém de outras atudizàções. podt:m ser encontrados nos sites
oficiais. https://www,whQjnUemergerIcie$/diseases/nQvd-coronàviru.s-.20 19
h.tKL$ '?i}o.Êttí|arqUlyos2.S,a,ude&v.br,'

Todo Cl caso suspeito de Infecção Humana pela fiqvo Coronavírus (CODlV-19) deve ser
tratado como um alerta. A tomada de decisão será realizada após discussão conjunta entre
Odos os entes envolvidos (município, estado e Anvisa — áíeas de portos, aeroportos e
%nteiras e Ministério da Saúde).

As ações pertinentes devem ser desencadeadas a partir da definição de caso suspeito
de Infecção Humana pelo novo Coronavírus (CODlV-19). que rio momento atual é:

2.2.1.2. DEFINIÇÕES DE CASO SUSPEITO:

· Situação 1 - VIAjANTE: Febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório
(tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro. congestão nasal ou
conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de 02"
95%, sinais de cianose, batimehto de asa de nariz, tiragem intercostal e
dispneia) E histgtiço de viagem Rata Z'ea-ç9'RMag'mi'saQ suStentada OU

C C
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$rea çom transmiSsão local nos últimos 14 dias antFzri',),res ao apareci,men!ç'
dos sinais ou sintomas;

· Situação 2 - CONTATO PRÓXIMO: Febre OU pelo menos um sinal ou
sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro,
congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta,
coriza, saturação de 02< 95%, sinais de cianose. batimento de asa de nariz,

tiragem intercostal e dispneia) E hiStÓricç) de ,con!ato próximo2 de caso
suspeito ou confirmado para o ÇOVID-19, nos últimos 14 dias anteriores ao

aparecimento dos sinais ou sintomas.

· OBSERVAÇÕES:
Z

j 1 Febre Z 37,8°C: Pode não estar presente em alguns casos como: pacientes
jovens, idosos. imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter
utilizado medicamento antitérmico. Nestas situações, a avaliação clinica deve
ser levada em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de
notificação.

j 2 Contato próximo: Cerca de 2 metros de um caso suspeito ou confirmado
por 15 minutos ou mais. Conviver no mesmo ambiente com o caso SUSPEITO
em ambiente de trabalho, sala de atendimento, aeronave ou outros meios de
transporte, escolas ou pré-escola. Ter tido contato eventual (horas) com caso
CONFIRMADO. Este contato inclui visitar ou compai"tilhar uma área ou sala de
espera de assistência médica.

Dentre as atualizações do cenário epidemiológico, o Ministério da Saúde incluiu novas
definições:

CASO PROVÁVEL DE DOENçA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)

· Situação 3 - CONTATO DOMICILIAR: Pessoa que manteve contato domiciliar
com caso confirmado por COVID-19 nos últimos 14 dias E que apresente febre
OU pelo monos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para
respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dMculdade para
deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de 02 < 95%, sinais de cianose,
batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia). Nesta situação é
importante observar a presença de outros sinais e sintomas como: fadiga,
mialgialartralgia, dor de cabeça. calafrios, manchas vermelhas pelo corpo,
gânglios linfáticos: aumentados, diarreia. náusea, vÔmito, desidratação e
inapetência.

G.
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i" CASO CONFIRMADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)
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· CRITÉRIO LABORATORIAL: Caso suspeito ou provável com resultado
positivo em RT-PCR em tempo real, pelo prolQcdo Chahté.

· CRITÉRIO CÜNICO-EPlDEMlOLÓGlCO: Caso suspeito ou provável com
histórico de contato próximo ou domiciliar com caso confirmado
Iabomtorialmente, que apnsentar fetm OU pelo menos um dos sinais e
:intomas respiratórios, nos últimos 14 dias após o contato, e para o qual não
oi Posslvel a investigação laboratorial específica,

k'.': :.-: .. .. -'.. à4.·
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CASO DESCARTADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19):
i

· Caso que se enquadre na definição de suspeito e apresente confirmação
laboratorial para outro agente etiológico OU resultado negativo para SARS-
COV-2. Para definição de caso suspeito, é importante salientar que: ) Além do

quadro clinico. a identificação da procedência e do roteiro de viagem nos
últimos 14 dias deve ser realizada de forma mais detalhãdã possível (pais e
cidade, número de vOos, datas, etc), l Devem-se levar em consideração os

países atualmente afetados pela doença elou contato com caso suspeito ou
confirmado do COVID-19, conforme definições a serem estabelecidas pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS) e ressalta-

se que essas definições podem sofrer alterações cáriamente.

Ao se definir um caso como suspeito, compele a quem acolheu o caso, em
cada nível de atenção à saúde, público ou privado:

j Proceder com o isolamento do_Racientematravés da colocaQo de máSSiara
çirúrAi£a e seAreAação em área comjjouca ou nenhuma circulação deRessoas:

j Notifi£a£ão do caso às autoridades eRidemio|óSlicas locais (TEL: (73) 3613-6442 E
(73) 3212-5970):

j Avaliar a_Slravidade do_guadro clinico e seSluir orjentações em re|a£ão ao
transeorte e internação dos casos suseeitos_çjraves de acordo com a reSlula£ão

local e Estaáual. Proceder a coleta de 1_LUMALamostra de swab;

" ,R,e,a!j,z,a,ryj,ev,amament,oAo.s_ço,n,t,a,c,t,a.n.t,es ç)u com,u,n,icantes, os quais deverão ser
acompanhados pelos próximos 14 dias a contar da data dCl contato:

j É importante que a equip0 de Atenção Básica do tèrritório deste paciente seja
informada do caso.

2.2.1.3. AGENTE ETIOLÓGICO

Coronavírus é uma família de virus que causam infecções respiratórias. O novo
agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China.

Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19). Os primeiros
coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em
1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na
microscopia, parecendo uma coroa

A maioria das pessoas se infecta com os coronavirús comuns ao longo da vida.
sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum
do virus.

Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus
229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1. No cenário atual estão sendo testados
nos laboratórios de referência outros tipos de coronavírus conhecidos e que podem ser
detectados em pacientes testados para SARS-CoV2.

É importante diferenciar o resultado para não gerar medidas desnecessárias.

Dúvidas devem ser sanadas com as autoridades. Os tipos cie coronavírus conhecidos
até o momento são:

· Ajpha coronavírus 229E e NL63;
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· Manter os ambientes ventilados:

· Realtzar a limpeza e desmfecçâo das superfícies dos ambientes utilizados pelos

residentes:

· Realizar a limpeza e desinfecção de equtpamentos e produtos pàrã saúde que tenha

sido utilizado na assistência ao msidente;

· Disponibilizar material de higienização adequado a seus residentes, tais como sabão

liquido, gel alcoólico, saboneteira (para o gel e para o sabão liquidci) e toalhas de

papel:

· Os profissionais devem lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo

menos 20 segundos, respeitando os cinco momentos de hjgàenização e se não houver

água e sabonete, usar desinfetante para as mãos à base de álcool:

· Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados Coin frequência;

· Suspender pontualmente as visitações se houver constálaçãQ, pelo profissional de

saúde, de visitante que eventualmente apresente skítoma sugestivo de Covid-19,

registrando-se no livro de ocorrência, a fim de preservar os idosos residentes;

· No período de circulação do Coronavírus no município, se q residente apresentar febre

de 37,5" ou mais, tosse, coriza, fraqueza severa ou falta de ar, o residente deve ser

imediatamente isolado, devendo os profissionãiS de saúde encaminhar para o Hospital

mais próximo, O paciente e a equipe acompanhante devem sempre usar uma máscara.

Após a transferência pâra uma institwção de saúde, limpar e aesinfetar completamente

a área onde a pessoa idosa residente permaneceu:

· Evitar o contato direto com fluidos corporais, principalmente cis orais, ou secreções

respiratórias e fezes. Usar luvas descartáveis para fo.rnecer cuidados orais ou

respiratórios e quando manipulat fezes, urina e resíduos. Realizar a higiene das mãos

antes e depois da remoção das luvas,

2.2.4. Estação Rodoviária, Shopping Center e Cinema

3.

· Manter a limpeza e higienização dos carrinhos transportadores de bagagens, corrimão
das escadas, cadeiras de espera, baleão de vendas de passagens presentes na

rodoviária:

· Manter a rotina diária de ámpeza e higienização das saías vip Clã rodoviária;

· Necessidade de aquisição de VãSD coletor com tampa e pedal nos sanitários e

higienização dos mesmos;

· Disponibilizar material de higienização adequado aos clientes e funcionários, tais como

sabão liquido. gel alcoólico. saboneteira (para o gel e para o sabão |iquido) e toalhas

de papel;

· Enfatizar a obrigatoriedade do fOrnecimento de sabonete liquido elou álcool em gel

(70%), a fim estimular a correta higienização das mãos:

:
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· Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies dos ambieMes utilizados pelos

clientes e funcionários:

· Monitorar o abastecimento de água potável em todos os estabelecimentos:

· Manter a limpeza e desinfecção de todos os ambientes:

· Recomendar a Limpeza e higienização dos brinquecos da area de lazer infantil do
sMpping:

· Restringir o atendimento a clientela nas lojas:

· Ao término do casa sessão. as poltronas do cinema devem ser higienizadas.

2.2.5. Velórios e Funerárias
.r

~

· Manter a limpeza e higienização dGs ambientes:

· Disponibilizar material de higienização adequado aos clientes e funçiQnáriçj$, tais como

sabão liquido, gel alcoóltco. saboneteira (pma o gel e para o sabão liquido) e toalhas

de papel:

· Não é permitida a presença de pes3(jas durante o velório onde q óbito está rdaaoriado

ao covid-19, com relação às mortes pot outras causas, só é permitido o máximo de 10

pessoas na área do velório.

2.2.6. Academias de GinásHca

" Orientar os estabelecimentos de Academia le Ginástica, que tomem as seguintes

medidas:

· Elaborar e executar o Plano Interno de Prevenção a ser disponibilizado aos

funcionários que trabalham no estabelecimento:

· Prover dispensadores com preparações alcoólicas para a higiene das mãos (sob as

formas gel ou solução) nos ambientes do estabelecimentci e estimular a higiene das

mãDs após contato com secreções respiratórias;

· Prover condições pam higiene simples das mãos: lavatório/pia com dispensadQr de

sabonete liquido, suporte para papel toalha. papel toalha, lixeira com tampa e abertura

sem contato manual:

· Manter os ambientes ventilados;

· Realizar a limpeza e dzsinfecção das superfícies dcs ambientes utilizados pelos

clientes e Nncionários:

· Realizar a limpeza e desinfeoção de equipamentos; .

° Disponibilizar material de hiçjienização adequado aos clientes e funcionários, tais corno

sabão |íquido, geí alcoólico, saboneteira (para o gel e para o sabão líquido) e toalhas

de papel; , G

~W~
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.==='Os funcionários devem lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo

menos 20 segundos, respeitando os cinco momentos de higienização e se não houver

água e sabonete, usar desinfetante para as mãos à base Ce álcool;

· Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados Com frequência;

· Suspender as atividades do cliente dentro do estabelecimento se houver constatação

de que o mesmo eventualmente apresente sintoma sugestivo de Covid-19;

° Após a retirada do cliente do estabelecimento, limpar e desinfetar completamente a

área onde o cliente permaneceu, bem como os equipamentos que ele utilizou:

· Evitar o contato direto com fluidos corporais, principalmente os orais, ou secreções

respiratórias e fezes. Usar luvas descanáveis para fornecer cuidados orais ou

respiratórios e quando manipular fezes, urina e resíduos. RèdiZâr a higiene das mãos

antes e depois da remoção das luvas.

2.2.7. Consultórios, Clinicas Médicas e Odontológicas e Laboratórios de Análises

Clinicas

O Covtd-19 propaga-se via gotículas respirâtórias, contato direto com secreções
infectadas, e por isso, os seguintes cuidados são recomendados aos profissionais desses
serviços de saúde:

· Dicas de Prevenção Geral:

L '

k

j Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar;
j Utilizar lenço descartável para higiene nasal:
j Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
j Não compartilhar objetos de uso pessoal:

Limpar regularmente o ambtente e mantê-lo ventilado:
j Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar antisséptico de

mãos a base de álcod 70%:
j Deslocamentos não devem ser realizados enquanto a pessoa estiver com sintomas.

Z

C4J
· Dicas de Prevenção Especifica:

j Usar a máscara N95 ou, em caso de continuar usando a máscara habitual, tnNá-la a
cada duas holà$ pam evitar a penda de eficácia;

j Reforçar o uso de jaleco descartável ou de tecido, luvas descartáveis a cada consulta e
limpeza dos óculos de proteção (recomenda-se desinfetar e higienizá-|o a cada
procedimento):

j Lavar cuidadosamente as mãos antes e depois de tratar os pacientes;
·1 Prover condições para higiene simples das mãos: lavetório/pia com dispensador de

sabonete liquicjo. ák»o1 gel 70%, suporte com papel toalha. lixeira com tampa e
abertura sem contato manual:

j Após cada consulta, limpar e desinfetar imediatamente todas as superfícies e ambiente
de trabalho:
Ter precauções redobradas no manuseio cIe modelos e moldes odontológicos
assegurando a sua efetiva desinfecção:

F" m ::<. ·.
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j Seguir rigorosamente todos os procedimentos universims de esterMzação e

desinfecção;
d' Procurar manter todas as sUperficfe$ dos cc)nsu|tóri·.)5/c:|ir)|cas permanentefnenlu

limpas e desinfetadas devido ao fato que d virus pode ser transportado pelos aerossóis

e consegue sobreviver nessas superfícies por mais de nove dias:

j Como medida preventiva adicional, é importante ressaltar que, antes de iniciar a
consulta, deve-se evitar atender pacientes suspeitos de serem portadores do virus:
Salienta-se que a definição de caso suspeito relativo ao Covid-19, nesta data, resulta
da conjugação de critérios clínicos e epidemiológicos, devendo ser considerada

suspeita:

j Qualquer pessoa que tenha viajado pam alguma das áreas afetadas, 14 dias antes do
inicio dos sintomas;

j Qualquer pessoa que, nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sintomas, tenha
estado em contato próximo com um caso provável ou confirmado:
Qualquer pessoa com sintomas clínicos compatíveis com uma infecção respiratória,

com febre, tosse, dispneia.

2.2.8. Salão de Beleza, Barbearia, Centro de Estética, Estúdio de Tatuagem e Serviços
Congêneres

l

a
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"" Dispor de pia lavatório, dispensador de sabão liquido, papel toalha, coletor para lixo

com tampa e acionamento por pedal e saco plástico, para higienização de mãos

provida nas salas de atendimento ao cliente;

j Colocar cartaz na recepção ou entrada do estabelecimento alertando os clientes com a

frase: "LAVE AS MÃOS",

j Lavar as mãos frequentemente com água e sabão liquido por, pelo menos, 20

segundos:

j Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência com álcool 70°:

j Os profissionais devem utilizar EPl's (máscara. luvas):

O profissional ao usar a luva não toque em superfícies ou equipamentos corno
telefones, maçanetas e portas. as luvas devem ser trocadas a cãdà cliente:

j As bancadas fixas ou móveis para apoio das atividades devem set higienizadas

frequentemente;

j No caso dos profissionais que apresentem os sintomas não devem comparecer no

estabelecimento.

4
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2.2.9. Unidades Básicas de Saúde Municipais

j Enfatizar a obrigatoriedade do fornecimento de sabonete liquido elou álcool em gel

(70%), a fim de estimular a correta higienização das mãos (Let Estadual 13.706/2017):

Recomendar que os dispensadores de preparações akoõiicas para as mãos devem
ser instalados em pontos de maior circulação, tais comc" recepção/sdã de espera,
corredores de acessos às salas de procedimentos/atendimentos:

j Orientar quanto à importância de manter os dispensadores de sabonete liquido,

suporte de papel toalha abastecidos e lixeiras com tampa por acionamento por pedal
nos lavatórios e banheiros;
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q Estimular o uso de lenços de papel, bem como seu descarte adeqüado:
j Sinalizar que a realização de limpeza e desinfecçãç) das supedicies das salas de

pmedimento/atendimento e demais espaços da unidade (utensilios, equipamentos e
móveis) apôs o uso, diminui os riscos à saúde. Preconiza-se a limpeza das superfícies,
com detergente neutra seguida de desinfecção (álcool 70% ou hipodorito de sódio);

d Monitorar o abastecimento de água potável em todo q estabelecimento;
j Coibir o compartilhamento de copos e vasilhas, esUmulando o uso de recipientes

mchviduâis para d consumo de água, evitando o contato direto da boca com as

torneiras dos bebedouros;
Orientar a manutenção dos ambientes arejados por ventilação natural (portas e janelas

abertas);
j Proibir atividades que envolvam grandes aglomerações em ambientes fechados,

durante o período de circulação dos agentes causadores de síndromes gripais, como o

novo coronavírus (COVID-19):
Avaliar a disponibilidade de Equipamentos de Proteção Individual — EPI adequados.
tais como: protetor ocular ou protetor de face, luvas, capotei aventall jaleco, máscara
N95/PFF2 (ou outras máscaras COm eficácia minima ria fi|tra|ção de 95% de partículas
de até 0,3µ tipo N99, NIDO ou PFF3), sempre que realizar procedimentos geradores de

aerossóis.
j Verificar existência e disponibilidade de normas e rotinas dos procedimentos adotados

na prestação de serviços da atenção phmária à saúde de pacientes suspeitos e

confirmados:
j Fomentar a elaboração de cartazes de orientação sobre a correta lavagem e

antissepsia das mãos para serem nxados em locais de fácil visualização.
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2.2.10. Estabelecimentos de Ensino Públicos e Privados

j Enfatizar a obrigatoriedade do fornecimento de sabonete liquido elou álcool em gel
(70%), a fim estimular a correta higientzaçào das mãos; (Let Estadual 13.706/2017);

j Recomendar que os dispensadores de preparações alcoólicas para as mãos devem
ser instalados em pontos de maior ci'culação, tais corm: recepção, cQmdoFes de
acessos à saía de aulas e refeitório;

j Orientar quanto à importância de manter os dispensadores de sabonete liquido,
suporte d0 papel toalha abastecidos e lixeiras com tampa por acionamento por pedal
nos lavatórios e banheiros:

j Estimular çjè uso de lenços de papel, bem como seu descarte adequado;
j Sinalizar que a realização de limpeza e desinfecção das superfícies das salas de aula e

demais espaços da escola (dasses, cadeiras, mesas, aparelhos, bebedouros e
equipamentos de educação física) após o uso, diminui os riscos à saúde. Preconiza-se
a limpeza das superfícies, com detergente neutro, seguida de desinfecção (álcool 70%
ou hipoclorito de sóclio);

j Monitorar o abastecimento de água potável err, todo o estabelecimento;
j Coibir o compaMhamento de copos e vasilhas, estimulando Cl uso de recipientes

individuais para o consumo de ágüa, evitando o contdu direto da boca com as
torneiras dos bebedouros:

j Recomendar a Limpeza regular de brinquedos com água e sabão;
j Orientar a manutenção dos ambientes arejados por veMilâçãQ natural (portas e janelas

abertas):
·e Proibir atividades que envolvam grandes âgkunerações em ambientes feçhadQs,

durante o período de circulação dos agentes causadores de síndromes gripais. como o
novo coronavírus (COVID-19).
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2.2.11. Estabelecimentos que Comercializam Alimentos
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j Elaborar e executar o Plano Interno de Ações de acordo o fluxo operacional:

j Hábitos de etiqueta respiratória: Sempre que tiver um quadro febhl, de tosse ou espirro
procurar proteger sua face especificamente com o cotovelo e nunca com as mãos, e se
utilizar as mãos procurar lava-las imediatamente com água e sabão a cada 30 minutos
por 20 segundos e fazer uso do álcool gel a 70% (Lek Estadual 13.706/2017):

j Os virus são inativados pelo álcool a 70% e peto cloro. deste modo preconiza-se a
desinfecção com uma destas soluções após realização da limpeza,

j Se a superfície apresentar matéria orgânica visível recomenda-se que o excesso da
sujidade seja removido corn pano absorvente e posteriomiente realizar a limpeza e

desinfecção desta;
j Evitar o contato físico: a forma de cumprimentar o outro deve mudar, evitando

abraços, apertos de mãos e béijo$ no rQ$tO.
j Só deverão usar máscaras quem estiver gripado ou suspeita do coronavírus;
j Evitar contato COm pessoas que estejam com sintomas 'da gripe:
c Disponibilizar todos os insumos necessários (lenços de papel, sabão liquhjo asséptico,

papel toalha, álcool gel) aos clientes e funcionários da empresa:
c Limpeza e Higienização em superfícies e equipamenlos: água e sabão e fazer uso de

hipoclorito;
j Limpar e higienizar objetos tocados com frequência (maçaneta, celular, caixa de

atendimento, mesas e cadeiras. etc):
j Os cdetores de resíduos devem ser dotados de tampa e acionados com pedal sem

contato manual:
j As instalações sanitárias devem conter o Kit Higiene e é$tât supridas de sabonete

liqwdo inodoro, toalhas de papel, álcool gel a 70% e papel higiênico:
j Manter o ambiente arejado e ventilado por ventilação natural:
j Restringir o atendimento a clientela;
j Após a salda do cliente do estabelecimento, limpar e higienizar completamente a área

onde o cliente permaneceu, bem como os objetos que ele usou.
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2.2.12. Drogarias

j Orientar aos pacientes/clientes do grupo de risco (lista anexa,), que evitem ir à farmácia
e que busquem indicar familiares, amigos para fazer a compra dos medicamentos;

j Incentivar a aquisição de medicamentos pelo serviço de "disque entmga". evitando
aglomerações nos estabelecimentos farmacêuticos:

j Estimular o pagamento em cartões de crédito/débito evitando contato com notas:
j Restringir os Serviços Farmacêuticos. dispostos na RDC 44/09, apenas para situações

de urgência/emergência;
j Reduzir a aglomeração dentro dos estabelecimentos, mantendo somente 50% da

capacidade total no interior da farmácia (nunca exceder um número maior do que 05
pessoas). A entrada dos demais deverá set controlada, permitindo o acesso à medida
que forem saindo os pacientes/clientes:

4' Manter distanciamento minimo de 1,5m entre os clientes/pacientes no balcão de
atendimento e na fila de pagamento

d' Estabelecimentos que possulrem cadeiras de espeEa deverão intercalar a

disponibilidade dos assentos (sugestão de isofãr com fita adesiva e aviso, naquelas
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que não deverão ser utiiizadas). Ex.: no caso das longarinas de 3 lugares, fechar a

cadeira do meio;
j Manter álcool gel em todas as bancadas de atendimento, caixa de pagamento e em

pontos estratégicQs dentro da área de autoatendimento;

':

j Disponibilizar máscaras cirúrgicas para os Farmacêuticos/atendentes e pacientes do

grupo de risco que, obrigatoriamente devem utilizàr erlquanto estão aguardando
atendimento:

«

:
i ;

. 'm ·
+ '

j Solicitar que o pacientekfiente preferencialmente traga sua caneta, não c»mpartilhar a
caneta do Farmacêutico/atendente, ao disponibilizar caneta para uso comum dos
pacientes, realizar a higienização da mesma com álcool de 70%, e orientar que utilizem
o álcool gel ao final do atendimento: )

Fixar o canaz anexo na entrada da farmácia - GRUPOS DE RISCO'

jp

> População indígena aldeada ou corn dificuldade de acesso:
> Gestantes:
> puérperas (até duas semanas após o parto):
> Ccianças
> Pneumopatias (incluindo asma):
> Cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica):
> Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme):
> Distúrbios metabólicos (incluindo diabetes mellitus):
> Transtornos neurológicos e do desenvolvimento que possam comprometer a função

respiratória ou aumentar o risco de aspiração (disfunção congênita, lesões medulares,

k

l

epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, AVC ou doenças neuromusculares);
> Imunossupressão (neoplasias, HlV/aids):
> NefrDpatia$ e hepatopatias:
> Obesidade (especialmente aqueles com índice de massa corporal - IMC z 40 em

{
l

adultos): *

> Pacientes com tuberculose de todas as formas, i
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3. Atenção Básica

3.2. Acolhimento

Presença de um profissional de saúde (ACS, nutricionistas, odontólogos·f educador
físico, dentre outros profissionais de saúde) EXCLUSIVO no acclhimmto e identi icação de
pacientes com febre elou sintc>máticos respimtHios e en=minh3mento para sala de
isolamento para triagem de CASO SUSPEITO.

3.3. Saia de lsolàmento

A Unidade Básica de Saúde deverá, dentro de cada realidade, dispor de uma sala
exciUsiva para acolhimento dos sintomáticos respiratórics e isolamento dos casos suspeitos,
mediante protocolo do Ministério da Saúde. A identificação dos casos suspeitos deverá ser
realizada pelo médico elou enfermeiro do serviço. Seguir os critérios de proteção respiratória e
higiene das mãos conforme Referênciâs.

3,4. Identificado Caso Suspeito - Fluxo da Vigilância Epidemiológica

.
k

É'

é
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3.5. Medidas para evitar aglomerações

· Dentro da realidade de cada serviço, orientar distância entre um paciente outro de no
minimo 1 metro. bem como i3 disposição das cadeiras;

· Sempre que posslvel, orientar aos clientes que compareçam às consultas sem
acompanhante:

· Suspender atividades coletivas programaMs, no untamo, deve-se enfatizar a
ne«ssidade das orientações de precauções na sala de espeta pelos profissionais das
equipes;

· Atendimentos eletivos devem ser suspensos:
· Semente realizar procedimentos e atendimentos que possam evitar risco de ampliação

de mo'bidade e mortalidade.
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3,6. Orientações da Coordenação do PACS/PSF

· Fazer parte do acolhimento na UBS;
· Considerando a disponibilização dos EPls adequados conforme o procedimento

operacional n 002 de 18 de março de 2020, esta coordenação se dispôs a triar os ACS
portadores de doenças crônicas e maiores de 60 anos e dsPOnibüiZâ4OS para atuar
em trabalho domiciliar formando grupos de transmissão das nformações fornecidas
para prevenção e orientações para evitar que a população procure o serviço de saúde
desnecessariamente, também participando de equipes de Ca// Center orientando a
população quanto ao fluxo de atendimento dos clientes suspeitos e seus comunicantes;

· Considerando que não exista EPls suficientes para todos ce. profissionais, os outros
profissionais fora da categoria de risco deverão seguir alertando em rede social, via

F
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WhatsApp à população com informativos necessários a prevenção. assim como
orientações sobre o fluxo de atendimento e isolamento dDmtcl|iar, além de atualizar
cadastros inconsistentes no sistema e-sus:

· O ACS devidamente amparado por uso de EPls adequados pode realizar visita para
monitoramento de pacientes de síndrome gripal, ou visita domiciliar para orientação.
sem EPI ele pode mapear no território os casos coMrrnados, auxiliando as equipes
com monitoramento por telefone.

G

3.7. Orientações da Coordenação Saúde Bucal

· Fazer parte do acolhimento na UBS;
· Atendimento de urgência e emergência nas unidades;
· Suspender atividades Coleüvas;
· Atenção e rigor ao protocolo de esterilização e limpeza dos instrumentos e

equipamentos;

· Atendimento via e-mail e telefone nas unidades e ou o profissional que quiser fornecer

S

í
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seu número:

· Pré-consulta: no caso de paciente sintomático desmarcar e orientar a procurar
assistência médica:

· Antes da consulta deverá ser feito Cl questtonário;

· O modelo do questionário deve estar em todas as unidades:

· Caso seja necessário o tratameno deverá ser feito com medidas de extremas, isso se
o paciente respondeu não para todas as questões:

· Profissionais com sintomas de gripe devem ser dispensados:

· Evitar cumprimentos:

· Pedir ao paciente para fazer bochecho peróxido de hidrogênio a 1%, para reduzir a

t
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carga salivar dos micróbios orais. l
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4. Média e Alta Complexidade

Rgestruturaçào da oferta de serviços nas unidades de referência

· Estratégias iniciais:
j Suspensão dos atendimentos programadoSagendados até seçjunda ordem.

j' Manutenção atendimento por telefone e via aplicativo para acolher dúvidas e fornecer

orientação aos usuários com "perfil para cada unidade referência e aplicativo (08:OOh

as 18:OOh - Segunda a Sábado).

4.2. Definição do perfil das unidades:

CAPS IA - Usuários do SUS vivendo na infância e adolescência em acompanhamento

para transtorno mental severo e recorrente que apresentam quadros compensados.

CAPS AD - Usuários do SUS em tratamento para dependência de substâncias

psicoativas que apresentam quadros compensados.

CAPS ll - Usuários do SUS adultos e idosos em acompanhamento para transtorno

mental severo e recorrente que apresentam quadros compensados.

AMBULATÓRIO PSICOSSOCIAL - Usuários do SUS em acompanhamento ambulatorial

para transtorno mental leve elou moderado e que apresentam quadros compensados.

4.3. Medidas adotadas

· Implantar do serviço de enfermagem reguladora na base do SAMU 192 visando o

atendimento das ligações em decorrência da COV1D-i9 (experiência viável, bem

sucedida em Recife);

· Os profissionais atenderão inicialmente das 07 às 19h, as ocorrências referentes ao

COVID-19 reduzindo a procura pelos hospitais e ProíitO atendimen!os e diferenciando

estas chamadas das outras normalmente atendidas pelo SAMU visto que o número de

ligações aumentou substancialmente comprometendo a regulação médica para as

outras ocxmências:
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· B0ta coronavírus OC43 e HKU1:
· SARS-CoV (causador da Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS ):

i i': i

·¥

ii'.;

· MERS-COV (causador da Síndrome Respiratória do Oriente Médio ou

MERS):
· SARS-COV-2: novo tipo de virus do agente coronavírus, chamado de
coronavlms, que surgiu na China em 31 de dezembro de 2019.

ZZZ AÇÕES DE VIGILÂNC1A EPIDEMKjLÓGICA:

· Emitir recomendações para o controle da doença:
· Realizar e apoiar coleta de material de caso sUspeito;
· Encaminhar amostra para o LACEN;
· Produzir e divulgar boletins epidemiológicos:
· Realizar investigações e coleta de material de todos os casos graves;
· Monitoramento diário das notificações e resultado de exames expedidos pelo

LACEN:

· Atualizar diariamente as informações e encaminhar ao gabinete do Secretário
de Sãúdé para tomada de medidas pertinentes;

· Divulgar definições de vigilância e critério de suspeição diante de novas
evidências e recomendações do Ministério da Saúde;

· Apoiar tecnicamente o ge$tQr de saúde para tomadas de decisões';
· Orientar serviços para notificação imediata de casos graves;
· Monitoramento e acompanhamento dos casos suspeitos prováveis e ou

confirmados em dcmicilio sem indicação de internamento, orientando
precauções de transmissão respiratória;

· Construir e divulgar o fluxo de notificação.

2.2.VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Diante da emengéncia de saúde pública do novo Coronavírus e Com base nas
recomendações do MS e OMS, a coordenação de Vigilância Sanitária apresenta seu plano de
contingência para q enfrentamento do vírus. vale salientar que, as medidas a serem adotadas
dèVêrão ser proporcionais aos riscos vigentes. Considerando as ccmstantes atualizações
dísponibiIizadas pela OMS e MS, este plano está sujeito a ajustes decorreMes da sua utilização
prática e das mudanças observadas no cenário epidemiológico e sanitário.

2.2.3. Instituições de assistência a grupQs de risco (Instituição de Longa Permanência
para Idosos e Casas de Apoio ao Paciente Com Câncer)

Orientar os estabelecimentos de Instituição de Longa Permanêmia para Idosos e Casas
de Apoio ao Paciente Com Câncer, que tomem as seguintes medidas:
Elaborar e executar o Plano Interno de Prevenção a ser disponibilizado aos profissionais que

trabalham na Instituição:

· Prover dispensadores com preparações alcoólicas para a higiene das mãos (sob as

formas gel ou solução) nos ambientes da instituição e estimular a higiene das mãos

após contato com secreções respiratórias:

· Prover condições para higiene simples das mãos: lavatório/pia com dispensador de

sabonete Hquido, suporte para papel toalha. papel toalha, lixeira com tampa e abertura

sem contato manual:
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· Remanejar insumos e profissionais das unidades que seus atendimentos
suspensos para os atendimentos do COVID-19, gâràntindo condições de trabalho às

equipes.

· Adquirir EPlS necessários para garanur a seguremça dos trabalhadorês (conforme NR

32 - riSCOS biológicos) e da população (listagem anexada)

· Ofertar transporte sanitário e assistencial direcionado ao COVID-19.

· Expansão de leitos hospitalares bem como de terapia intensiva, bem corno aumento da

capacidade instalada para atendimento de urgência e emergência como estratégia de

retaguarda ao COVID-19.

C
A

· Plano emergencial para contmtação de pessoas em caso da efetiva expansão dos

leitos de assistência hospitalar (médico, enfermeitú, técnico de enfermagem,

fisioterapeuta, farmacêutico, biomédico, psicÓlogo, .auxiliares de administração,

recepção e serviços gerais).

· Recomendar o fechamento dos abrigos de idosos para visitas, do terminal rodoviário,

das academias ginástica, do cinema e do shopping, permanecendo apenas serviços

essenciats farmácias . supermercado e praça de alimentação considerando o

distanciamento de 2 metros entre as mesas.

· Recomendar funeral sem aglomerações.

· Sugerir redução da frota de ônibus públicos, bem como sohc[tae a empresa a higiene e

desinfecção dos ônibus diariamente.

· Solicitar apoio das empresas de transporte com plotagem educativa no fundo dos

ônibus em circulação.

· Ação educativa (video com ropresentaMes de entidades da sociedade civil organizada

sobre o uso adequado da rede de saúde).
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6. Núcleo de Educação Permanente

Considerando a Educação Permanente uma ferramenta de suma importância na busca

por mudanças de práticas, levantamos ações pontuais para trabalharmos com a população.

Iniciamos nossa abordagem ccmsiderando que

· Os profissionais de saúde necessitam de reforço nas nomias de biossegurança:

· A população idosa é o grupo de maior risco de complicações da doença;

· Onde a letaluiade é significativamente maior do que em indivíduos com comorbidades:

· O risco de complicações é maior nas pessoas dependentes com c»morbidades

múltiplas, particularmente os idosos frágeis, que devem ser

monitorados rigorosamente pelo sistema de saúde.

CDnduziremcjs ações de orientação vdtadas pam este grupo. para os cuidadones, em

locais de longa permanência, Como asilos, etC, sènsibilizando. oS ACS a monitorarem e às

equipes de saúde a estarem atentas a prestar o cuidado atentando para garantia de atenção às

necessidades no âmbito domiciliar, evitando a circulação dasta população nas vias públicas.

Contamos com o apoio das IES/IFT para confecção de informações, frentes de atuação

em educação permanente, apoio aos SèrviçOS, O Comitê da Mlegração Ensino-Serviço-

Comunidade, integra sua força de trabalho no enfrentamento,
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Dentre as ações, listamos

· Higienização: lavagem das mãos, banho no leito voltado Pârà cuidadoms, limpeza dos
domicílios;

Orientar às equipes das unidades de saúde:

· Realizar diagnóstico situacional das pessoas idosas do teMt&io:
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· Identificar na planilha de registro coletivo de pessoas icjjsâs as que são
dependentes que possuem comorbidade múltipla:

· Identificar na planilha de registro coletivo de pessoas idosas as que possuem
comorbidades múltiplas organizar a planilha de registro coletivo relacionando todos os
idosos da área de abrarigência a partir da estratificação de risco, iniciando a relação

dos nomes do maior risco para o ménor:

· Para as equipes que já usam o IVCF-20, organizar a planilha de acordo com a
Classificação Clinico Funcional e Sociofamikir, iniciando a relação dos nomes pelo
idoso frágil, em fragilização e robusto, cruzando com a estratificação de risco das

comorbidades;

· Elaborar plano de ação para a realização das atividades segunM a estratificação
de risco;

· Realizar orientações nos domicílios sobre medidas protetivas:

· Checar se a pessoa idosa, cuidador e família entenderam todas as or|entações:

· Ensinar a técnica da lavagem das mãos:

· Chamar a atenção para que os idosos e familiares evitem que os pacientes saiam
de suas residências para se dirigirem às Unidades. evitando
aglomeração:

· Disponibilizar o telefone da UBS para qualquer necessidade que o idoso tiver;
· Entregar medicamentos sempre que possível no domicilio evitando a presença do

hcíosd ou familiar na unidade:

· Visita Domiciliar:

j As visitas domiciliares devem ser mantidas;

j O papel do ACS neste momento é muito importante, principalmentè para a

comunicação adequada dos Cútdados, esclarecimento de dúvidas e apoio às

pessoas e famílias:

" Utilizar todos os profissionais disponíveis para a realização das visitas domiciliares

de fôrma que todos os idosos. cuidadores e familiares, da área recebam as

orientàções em um menor espeço de tempo:

j O ACS e demais profissionais dêvêrn manter o distanctamento preconizado de

1,5m: não é necessário adentrar nos domicílios, podendo pérmanecer no portão.

· Se porventura a pessoa idosa chegar até a unidade de saúde:

vI Priorizar o atendimento;

j Classificar a gravidade da síndrome gripal;

j Resolver a demanda o mais rápido possível para que possa deixar a unidade de

saúde:

c Em casos de maior gravidade. transferir para o serviço de urgência du hospitalar

de referência:

j Entregar medicamento com distanciamento preconÍzado na fila de espera;
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j Realizar as orientações de medidas ProtêtivâS e checar o entendimento. 7
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C) 7. Referências

Seguir recomendações de tais Referências (senão enviadas pâra todas as Unidades
Básicas de Saúde):

BRASIL. ProtocoiQ de Manejo Clinico do Coronavírus (CQvici Saüciei Secretàriâ de Atenção
Primária à Saúde (SAPS). Brasilia. Disponível em:
ttttp't'íT¥}t}|$3lT1edico8.go4.bT/jf¶]ages/p rõtocolo manejo clinico APSzpdf.

Nota Técnica da SESAB - novo Coronavíms, N° 01 de 16/03/2020.

POP 001 l 17 de março de 2020 da SESAB - Fluxo de atendimento de casos suspeitos de
ÇOVID-19 nas Unidades Básicas de Saúde.

POP 002 l 18 de março de 2020 da SESAB - Orientação e Visita Domiciliar do Agente
Comunitário na situação de Pandemia pelo Novo Coronavit"us.

POP 003 l 19 março de 2020 da SESAB · Atendimento OdontológicQ a população durante
a pandemia COVID-19 na Atenção Básica.
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Anexo i

NOTA TÉCNICA DAF N" 01/2020

{ Assunto: Estratégias nas Farmácias da Rede Municipal de Saúde para contenção de casos da

} doença pdo Coronavírus 2019 (COVID-19) - Medidas não FarmacolÓgiCas
L

Destinatários:

· Departamento de Atenção BáStCâ,

· Depanamemo de Média e Alta Complt:xl(jade:

· Departamento de Vigi|âlIcÊa em Sàúdt.:,

· Todas as farmácias da Rede Municipal de Saúde

_
C Considerando:

· A declaração de pandemia do Coronavírus - 2019 conforme anunciado pela

Organização Mundial de Saúde;

· As recomendações de medidas não farmacdóçjicas para o combate ao Coronavírus,

do Ministério da Saúde:

· O plano de resposta para farmácias privadas e públicas da Atenção Primária do

Conselho Federal de Farmácia:

Orientamos que todas as Farmácias da Rede Municipal de Saúde implantem as medidas

estratégicas abaixo relacionadas, visando a contenção de casos da doença pelo

Coronavírus 2019 (COVID-H):
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HIGIENE E LIMPEZA

1. Ampliar a frequência da limpeza da Farmácia, principalmente maçanetas, corrimão e

piso locais com grande Mixo de pessoas (pacientes/colaboradores). ctjm álcool 70% ou

solução de água sanitária.

2. Evitar aglomeração no ato da dispensação de medicamerMs.

3. Disponibilizar álcool em gel em pontos estratégicos na farmácia (ex. entrada, guichês

de atendimento),

E

4. Colocar informes (em locais estratégicos - ex. entrada, guichê de Atendimento)

solicitando que os pacientesjfunoonãrios utilizem máscara de proteção, caso

apresente qualquer um dos sintomas de gripe/reshiado (como tosso e espirros).

O uso da máscara de proteção ê recomendado às pessoas que apresente qualquer um dos

sintomas de gripekesfriado (como tosse e espirros). O uso da máscara somente ê efetivo se for associado

a hábitos de higiene, entre eles a lavagem frequente das mãos com água e sabão ou higienização com

álcool em gel, Após o uso da máscara, é in)presclndt¥el descartar em local adequado e higienizar bem as

mãos.

Fonte' sam e Vígüânce Sanitária - Mtnistério da Saúdo

DOCUMENTAÇÃO

C Ç] 1. Para as Farmácias da Rede Básica de Saúde:

j Fazer prorrogação automática da validade da prescriçãD de medicamentos de

uso continuo por mais 60 dias, passando de 120 para 180 dias (6 meses) a

validade das prescrições, de forma que os pacientes não necessitem ir às

unidades de saúde providenciarem a renovação da proscrição. Esta ação visa

contribuir com o esvaziamento dos serviços de saúde, que poderão focar em

casos de maior urgência e evitar a exposição desnecessária doS pacientes.

j Para que a estratégia tenha êxito, os Agentes Comunitários de Saúde

deverão comunicar os pacientes que não será necessária à renovação da

sua prescrição. Porém, caso algum paciente esteja com as taxas

descompensadas elou sintomatologia não usual deverá procurar atendimento

na Unidade de Saúde de origem.
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2. Para Farmácia Pública Municipal:

"S

" Nas prescrições de insulina NPH elou Regular também haverá a prorrogação

em sua vahdade para 180 dias (6 Mèses),seguindo as mêsmas orientações do

item anterior:

j As prescrições de medicamentos de controle especiai continuarão a seguir as

determinações legais da Portaria SVS n° 344/1998, até que haja algum

posEcionamento instituído dos órgãos competentes quanto à extensão da

validade das prescrições em período de pandemia.

j Será suspensa a exigência de Atividade Educativa elou atendimento nas

Unidades de Saúde para retirada das Tiras Reagentes de Glicemia Capilar.

j Caso esteja vencido. será renovado automaticamente por mais 180 dias o

cadastro dos pacientes no Programa de Automonitoramento Domiciliar de

Glicemia Capilar.

DISPENSAçÃO DE MEDICAMENTOS
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j Dispensar medicamentos de uso contínuo para até 02 meses de consumo aos

pacientes. de acordo com o estoque cjisponivel,

y A gestão do estoque é fundamental para que não faltem medicamentos para os

pacientes que serão atendidos no final do mês. Assim, a unidade sera responsável por

avaliar quais itens poderão ser dispensados para mais de um mês. a depender da

autonomia de estoque da unidade:

j A Divisão de Assistência Farmacêutica está providenciando a distribuição urgente de

medicamentos para maior autonomia das unidades;

j As unidades deverão fazer a gestão de filas para atendimento na farmácia para evitar

aglomerações.

Na Farmácia Pública Municipal será limitada a entrada de até 10 pacientes ao

mesmo tempo para atendimento;

j Quando possível, aumentar a distância social entre as pessoas (ldea|mente para no

minimo 1 metro) e manter o ambiente arejàdo.

'l Apenas em casos estritamente necessários, será permitida a entrada de

acompânhànte por paciente na farmácia, para evitar aglomerações.

C- O

GESTÃO DA UNIDADE

j A Rextbihdade de atendimento dos pacteMès fora do horário de pico contribui para o

combate ao Coronavírus:

,,, , ,- ·. ,n'mLw=mm
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y' Ativar 100% dos guichés das unidades, sempre que possível, priorizando a demanda

de atendimento ao paciente em detrimento das demandas internas da unidade, a fim

de diminuir o tempo de espera do paciente.

j Elaborar pIam de contingência para casos de afastamemci cie colaboradores por

motivo de saúde, durante a pandemia.

j Cancelamento de férias e licenças dos servidores lotados na Divisão de Assistência

Farmacêutica;

j Reduzir o deslocamento laboral: incentivar a realização de reuniões virtuais e cancelar

viagens não essenciais.

i
i
i,
Ç
,.

Wanderlei de Souza Machado júnior
Divisão de Assistência Farmacêutica
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Anexo il — Fluxo da Vigilância
Anexo III - Fluxo para Unidades
Anexo lV - Enquete para Comunicação
Anexo V - INFORMAçÕES E RECOMENDAÇÕES ÀS EQUIPES DAATENÇÃO

BÁSICA
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U que e (j cnronul'iru5:'

Os coronavírus são uma grande família viral, conhecidos desde meados de 1960, que causam
infecções respiratórias em seres humanos c cm animais. Geralmente. infecções por coronavírus
causam doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum. Porém.
alguns coronavírus podem causar doenças gra"es cQm impacto em termos de saúde pública.C) como já verificado com a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARSL identificada cm 2002,

," 0 e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS). identificada em 20 12.

Qual é a di/èrença entre q novo carumwirus paru as outrus virus?
A doença provocada pelo novo coixmavirus chama-se COVID-I9, sigla cm inglês para
'"coronavírus disease 2019" (doença por coronavírus 2019, cm tradução livre). Os primeiros
casos foram registrados inicialmente na China, no final de 2019. Há registros em outros locais
do mundo. com casos de mones.

Existe i'ucina pata prepenção ck) curuncwiru.'?
Até o momento, não. No entanto, cientistas ao redor do mundo, coino as equipes do Instituto
Butantan. em São Paulo. já iniciaram pesquisas pam desenvolvimento de vacina. Ainda é
precoce indicar sc c quando ela cstará disponível.

Quuis on ,\'mlumas do coronuvirus?
Os sinais e sintomas clínicos são principalmente respiratórios, semelhantes aos de um resfriado
comum. Podem também causar infecção do trato respiratório inferior. como as pneumonias.
Os principais sintomas são:

· Febre;
· Tosse;

Cl O · Coriza;

· Dificuldade para respirar.
O que é q °'µeriodo de incubação ":'
Período de incubação consiste no intervalo entre a data de contato com o vírus até o início dos
sintomas. No caso do COVID-I9, já se sabe que o virus pode ficar incubado por até duas
semanas (14 dias), quando os sintomas aparecem desde a infecção.

Como ocon'e (t tranxmi,ecão do coronavírus?
As investigações sobre transmissão do now cnronavirus tünda estão em andamento. Neste
momento está estabelecida transmissão por cL)n[:lt(' COll) secreções. A transmissão pode ocorrer

dc fôrma continuada. ou seja. um intèctado pelo virus pode passá-lo para alguém que ainda não
foi infectado.
A transmissão costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas,

como:
· Gotículas de saliva:
· Espim;
· Tosse;

Av. princesa lsabed, 878 - São Cmtano. Itabuna - BA, CER~288 CNPJ n°' 08.218.991jujol«
Fone: (73) x18 -4903 ~: pknejamentosaude,itabunaegmail.com
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· Cararm
· Contato pessoal próxüno. como toque ou aperto de mão cum pessoa ti) limada:

· Contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido dc con iato com a buca, nariz ou
olhos.

.Alguns virus são altamente contagiosos, como o sarampo. que e iransnutído por aerossol
(partículas no ar). com proporção de transmissão de uma para até 18 pessoas, em média. O

conhecimento já rcgistrado sobre os coronavírus indica que eles âprcsentarn transmissão de uma

para até três pessoas.

O coronuvirus pode matur?
O óbito pode ocorrer em virtude dc complicações da infecção, como por exemplo,
insuficiências respiratórias. Os dados mais recentes da OMS (OIgãnização Mundial da Saúde)
indicam taxa de letalidade de 2 a 3% dos casos confirmados.

( 'omo se prevenir contra o COV7D- /9?
As principais orientações são:

Cobrir boca c nariz ao tossir ou espirrar;
0 · Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

· Evitar tocar mucosas dc olhos, nariz e boca:
· Não compartilhar objetos de uso pessoal;
· Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado;
· Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar antisséptico de mãos à

base de álcool:

· Deslocamentós/viagens não devcm ser realizact& enquanto a pçsSoa CSl1\ cr doente;
· Quem viajar aos locais com circulação do virus deve evitar contmo com pessoas doentes,

animais (vivos ou mortos), além dc evitar a circulação cm mercados dc animais e seus produtos.
Como é u prewnçüo ccmlru (p curonuvirus puru us pn?/ksionai$ dê ,suúde?
Profissionais dc saúde devem utilizar mcdidas de proteção padrão para contato c gotículas
(máscara cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos de proteção)- Para a realização de
procedimentos que gerem aerossolização de secreções respiratórias como intubação. aspiração
de vias aéreas ou indução de escarro, deverá ser utilizada máscara Cie precaução por aerossóis
tipo N95.

O quejàzer em caso de sintomus?
Assim que surgirem os primeiros sintomas, o paciente deve procumr (j serviço de saúde mais

(D próximo da sua residência. O profissional vai avaliar se os sintonms podem indicar alguma
probabilidade de infecção por coronavírus, coletar material pata diaznóstico e iniciar o
tratamento.
A infecção apresenta manifestações clinicas parecidas com as de c.mtros virus e não existe

tratamento especifico pam infecções por coronavirús arC o momento. Dessa foma, no caso do

novo coronavírus é indicado:

· Repouso:
· Hidratação (ingestão de bastantc água ç líquidos):
· Medidas adotadas para aliviar os sintomaq, conforme cada caso, como: liSO dc medicamento

para dor e febre (antitérmicos e analgCslcus ), lixO de un)!(!|lic:!th'r no quarto; tomar banho
quente pam auxiliar no alivio da dor de garganta e tosse.
Pacientes com sintomas mais intensos podem x'cr hL)sl"'lt;l!|/al,l¶ '·. '\ cit' finiçào compete ao
médico responsável pejo caso.

Como éfeitu c) diagn(h/ico do ('OVID-19?
O diagnóstico é feito com a coleta de materiais respiratórios (aspiração de vias aéreas ou coleta

de secreções da boca c nariz). O procedimento dcve ser realizado para todos os casos suspeitos.

Ay- pmc»sa Isabel 578 - Sãc¥Ca€¥t~, Itabuna - BA, CEP: 4m7-288 CNPJ n' 06.21&991mm5
f (73) 3618 -4903 Eimú. p!anejamentosaude.itabuna@gmail.com
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.'\> al])(m]",,ls são encaminhadas com urµência para o Laboratório Central de Saúde Pública
ll-accU definido pejo Ministério da Saúde para cada região.
Qual é a dejtínição de caso noti/ícudt):'
Caso comunicado no sistema de monitoramento do Ministério da Saúde, abastecido dirctamente
pelas prefeituras. Pacientes com febre e pelo menos um sintoma respiratÓrio, como tosse,
dificuldade para respirar.
Além disso, C nccessário histÓrico de viaµxn em área de transmissão local, dc acordo com 3
OMS ou Ministério da Saúde. nos últimos 14 dias anteriorinente ao aparecimento de sintoinas.
Quul è (l (le/ínição de caso slt$peüc):'
Caso comunicado no sistema do Ministério da Saúde que se enquadra na definição estabelecida

; pela OMS. Lembrando: pacicntes que apresentam sintomas respiratórios, como febre c tosse e '
viajaram para a China ou pais com transmissão no território; pacientes que contataram alguém
que viajou para este(s) destino (S) ou teve contato com um caSo suspeito ou confirmado.

O que é c) °'comun/cunte " de um cl1.b'() c()n/ír/nu(/o;'
Comunicantes próximos são familiares, profissionais de saúde que tenham prestado
atendimento desprotegidos e pessoas que possam ter tido contato próximo com o caso
confirmado . pam COVID-19, '
Os comunicantes não são considerados casos suspeitos se nãO apresentarem febre associada a
sintomas respiratórios como tosse, coriza ou dificuldade para respirar.
Quul é a de/ínição de cavo provável?
Caso comunicado no sistema do Ministéno cIa Saúde que se enquadra nas definições
estabelecidas pela OMS. mas apresentou resultados não conclusivos para os exames realizados.

F

Nesse caso, os laboratórios dc referência farão rcanálisc. i"
,,

d'

Quul é u dt'/'/niçà) de C(l5O con//rnl(l(b"

Caso comunicado no sistema do Ministério da Saúde que se enquadra nas definições
estabelecida pela OMS, e apresentou resultados conclusivos para os exames realizados, com
positividade para o novo coronavirüs.

Quul é a dcliniCü) de cuso desc(lrud():'
Caso comunicado no sistema do Ministério da Saúde que se enquadra nas definições
estabelecidas pela OMS. mas deu negativo para o novo coronavírus.

Qitul é a de/íniçà) de cusu erc/uído:'
Caso comunicado no sistema do Ministério da Saúde que se não se enquadrou nas definições
estabelecidas pela OMS.

Por auê é impüname o município jaer a n(m/íc(lção dentro de 24 hórus? Quais providências
c) pr(?nssiona/ deve adotar?
A notificação é importante para que os gestores de saúde realizem q moMtoramento e as ações
recomendadas, como coleta adequada de amostras para diagnóstico.
O C'OV1D-l9 é de notificação compulsória imediata, ou .veja. qualquer caso suspeito elou
confirmado precisa ser registrado no sistema oficial do Ministério da Saúde.
Onde é µmive1 consultar números de.casos .wspeitos e c()mrnla(k)s na Bahia?
Nos canais oficiais da Secretaria da Saúdc do Estado da Bahia. Não divulgue conteúdos que
não tenhaní sido produzidos por fontes confiáveis. Evite a disseminação de fake news.
Sites indicados:
ww'wsaudejxi.gov.br
Facebook: @sau(le¥ovba
Twittec (u)Situ,d,eµovba
Instagram: :",saudeg('vba

Av. Phncesa babel 678 - São Cmano. Itabuna - BA. CEP: 45607-288 CNPJ n"- 08.218.99110001-95

Fone: (73) 3818- 4903 Emati. pIanejamentosaude.itabunaègmai|.com
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( )i/,/í//H\ ,', ,'hura/(;ri()s públicos fazem () exunw cIe c/e/ecçiM 1',/ /kthia '
Õ dittgnwtico de in1ecçik» vidis pode ser realizado por I[]úrnei¢)s laboratórios, públicos ou

privados. Porán, cm qucstõcs dc saúdc pública, corno ocorre coni o CC)VID-19, C preciso que
os exames sejam realizados pelos Laboratórios Centrais (LACENs) definidos pelo Ministério

da Saúde. Na Bahia, a referência é o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia, que tem
expertise. capacidade técnica e recursos suficientes para fazer as análises de casos suspeitos no

Estado.

Quuis suiüu us ha%l)ifai.s cIe r¢/èrència:'
A rede esiadml de saúde está preparada e organizada para receber os casos. A população deve
procurar o serviço de saúde mais próximo dc sua residência. caso tenha os sintomas da doença.

Cabe ao médico dessa unidade avaliar e definir se é necessário encaminhar a um hospital de

maior complexidade, que seja referência para ateoder os casos graves.
Os hospitais de referência para o tratamento de casos gravc: estão listados no Plano dc
Contingência, que está disponível no link www.saude.ba.gov.bdcoronavirus
O qííe uma pes:coa com sintomas deve,/àzer"'
Procurar o serviço de saúde mais próximo dc sua residência, como um Pronto Atendimento.
para análise inicial. Se o quadro for eompativcl cQm a definição de caso, esse serviço de saúde
deverá seguir o fluxo estabelecido pela Secretaria da Saúde do Estado.

Casos suspeitos têm sido manticibs em isolamento domiciliar. O que 1.53'0 signuíc(l?
O isolamento familiar é uma conduta prevista pelo Ministério da Saúde e que pode ser indicada
pelo médico. a depender da condição clinica do paciente. Consiste basicamente em manter a
restrição de cuntatos com pessoas e ambientes cxtemos, para evitar a circulação do vírus.

No isolíímt'nk) doniici//ar, ç/úài.\' cuidados o paciente deve ter?
Nessa condição. o pacienW dcvc ser mantido cm casa, rucebendo cuidados como hidratação e
repouso. Os familiares dcvem tomar as precauções já indicadas, como evitar compartilhamento
dc objetos pcssoais, contatos com secreção do paciente c higienização constantc das mãos e do
ambiente.

Diante da cun/irnlaçã7 dos primeiros casos na Bahia. quais µrovidéncius u Se.xab tomou?
A Secretaria da Saúde do Estado mantém o monitoramento e a vigilância do cenário local e
acompanha os cenários nacional e internacional, com interlocução com todos os órgãos dc
saúde envolvidos. Eventuais mudanças podem ser realizadas com base em critérios técnicos e
definições da OMS e do Ministério.

O qui' as pessoas que tiveram c(miat() com pacientes $üs/x'ilQs devem./azer?
Valem as dicas básicas dc cuidados dc prevenção e prestar atenção cm cventuais sinais ou
sintomas. Caso aconteça, é fimdamental procurar um serviço de saúde.

É recomendudò o uso de máscara,c de prnteçüa?
No momcnto. não há recomendação para uso de máscaras para a população em geral. Quem
estiver saudável, não precisa se preocupar. Mas iodos dèvem, sempre. làzer a higienização das
mãos coin água e sabão ou álcool gel, e evitar contato com mucosas dc nariz, boca e olhos.
São cuidados simple& importantes e que devem ser diários pam prevenir qualquer tipo cIe
doença.

. .Que cuidut/us cleve lomur quem um /r(m.%7'()'1t' pub/ícu. Ct)/rl/j utu "1/.\. ,'/"è/í5 l' n/í'/ro:'

Não é ncccssário usar máscaras, no momento. As rccomcndaçõcs são para cada pessoa seguir
e repassar a amigos e familiares as dicas de prevenção, sobretudo a higienização das mãos.

Haverá medida de restrição ou bloqueio u ptmous com .¥in/unlas vindas de outros países?
Até o momento, o governo federal não definiu medidas nesse sentido. Qualquer decisão
envolvendo fluxo internacional depende das autoridades federais.

Av. Prirmsa isabel 678 -São Cào¢ano. Jtàbuna CEP: 45607-288 CNPJ n": Q82i899MXM-95
Fone: (73) 3618 -4903 Emehl: pknejamentosaude.itabuna@gmail.com
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/-Xl"í' t,'l.f:/u)lcl medida de m(mi[()run7en/o de /em/jeru/lu'u de /)e.s.\nu.y' vindas da China ou de
outro puiS com registro cb C(W/D-l9?

Segundo o Ministério da Saúdc. não há impacto efetivo cm fazer a medida da tcmpcratura na
cntrada no pais, até porque as pessoas podem chcgar ao Brasil sem sintomas.
O foco é instruir o sistema de saúde, público ou privado. para identiticar prontamente os
pacientes que podem se enquadrar ctn casos suspeitos.
A Anvisa está trabalhando com a orientação dc passageiros c pacientes para a busca por serviços
de saúde diante de qualquer suspeita.
O surgimí'nk) do virus no China é associado a mercados abertos com comércio dê animais.
Eu8ie u/guma resn'içCo para (isfeiras livres, por exemplo?
No momento não. conforme o Centro dc Vigilância Sanitária (CVS) estadual. A recomendação
é que as pessoas prezem pela higiene pessoal e dos alimentos que vão consumir e preparar,
corno sempre.

Há restrições para comprar mercàdnrius vindus de países cmn cu3'(l¶' u7l!/írmaà).4 da doençu?
O vÍrus tem vida de 24 horas. Tudo que vem da China, por exemplo, demora mais que esse
período para chegar ao Brasil. Por enquanto, não há indícios ou evidências de que seja
necessária evitar a importação de produtos.

Quul ê a orl?'nt(lC'(io do Eviado du Bahia para quem tem viagens marcadas para China ou
ouiros /xiises com registro da doença?
O Ministério da Saúde orienta que viagens para a China ou países corn transmissão do virus
sejam realizadas apenas em casos de exttemu necessidade. EsSa rccomendàção vale até que c)
quadrD todo esteja bcm definido.
Como o ccnário internacional do coronavírus C dinâmico, o Ministério esiá atualizando as áreas
com transmissão local de acordo com as informações da Organização Mundial da Saúdc (OMS)
Quuis (is níeclicks (ldaludas com pessous que chegam em /xw/as e (l('n)µ)r/os du Bahiu vindas
de pcús'es am negisiros da doença?
A atuação cm portos c aeroportos é responsabilidade da Anvisa, que está trabalhando de fôrma
integrada com a Secretaria. Um paciente detectado com sintomas antes do desembarque será
abordado pela Anvisa, que aciona o serviço médico desses locais e a vigilhcia para que a
equipe avalie o paciente ainda a bordo.
Os aeroportos estão veiculando mcnsagcns em mandarim, inglês e português com orientações
sobre sintomas e medidas para evitàr a transmissão,
A Saúde estadual continuará orientando os profissionais de saúde para que estejam atentos a
possíveis casos suspeitos, sigam os protocolos estabelecidos pam manejo de pacientes.
notificação de casos. diagnóstico e tratamento. e especialmente que reforceni as orienrações à
população sobre as medidas de prevenção.

SITUAçÃO NA BAHi.',

( bniu c) ,e¢jl'erno c/u Buhici vent (lcon//jcln/7(n1(/r) c) cn'utiçu c"/C1 (/('k'/7çu (' que medidas /Òrani

u(lo/a(/(l.s ,1/,' ,) m,)menl,);'

A Vigilância EpidemiolÓgica Estadual diante do cenário ['pld¢mio|Ógico da Introdução de um
novo Coronavírus cm humanos vem sc articulando junto ao MinistCrio da Saúdü' COE
COV1Dl9 e demais áreas da SESAB e áreas afins no intuito dc adoção de medidas oportunas
para o enfrentamento do COV1Dl9 através das seguintes ações:

Av pnmésa Isabd, 678- SaKjr Cmtmo, Itabuna - BA CEP: 45607-288 CNPJ N: ..

Fone: (73) 3618 -4903 Emaü planejamentosaude.itabuna@gmall.com
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· ,'\rticul.içao com a equipe técnica da ANVISA no intuito de padronizar as medidas sanitárias a

, serem adotadas em pontos de entrada, portos e aeroportos flente aos casos suspeitos e
confirmados dc COVID19:

· Articulação junto ao Conselho das Secretários Municipais dc Saúdc da Bahia (COSEMS/BA).
l para elaboração e divulgação da Nota técnica n" 02 DE 2020 que determina a obrigatoriedade

! da colocação c disponibilização de equipamentos dispensadores de Álcool gel por panes de
estabelecimentos comerciais que prestam serviços diretamente a população no estiado da Bahia,
Disponível em wwwsaudeba.gov.br/coronavirus;

· Monitoramento diário dos casos notificados, por meio de rumor, telefone elou c-mail
institucional, como também a REDCAP que é plataforma do Ministério da Saúde pam
notificação dos casos suspeitos dc C'OVIDI 9:

· Acompanhamento diário dos contactantes por meio de monitoramento rt'alizado pela vigilância
epidemiológica municipal. onde é elaborado um relatório diário sobre a situação e estado dos

mesmos;
· Elaboração de Nota técnica sobre orientações sobre o serviço móvel dc urgência (SAMU):

sobre medidas a serem adotadas durante o atendimento aos casos suspeitos e confirmados de
COVIDI9. Disponível em www.saLlde,ka.go\'.br~nnvin|s;
Acompanhamento dos casos confirmados, quanto ao tratamento e vigilância do isolamento
domiciliar elou hospitalar:

· Treinamentos junto aos profissionais de saúde, da Atenção primária e da Atenção
Especializada;

· Treinamento para os técnicos de vigilância epidemiológica dos Núcleos Regional de Saúde
(NRS) para que treinem as Bases Regionais de Saúde (BRS) e municípios;

· Organização da rede hospitalar para o recebimento dos casos que necessitarem de
hospitalização;

· Publicaçõcs de Boletins e materiais educativos, nota técnica e notas informativas. Disponivcl
em ywuz,Same.ba,gov.l)r/coronaviru$;

· Mobilização junto a outros setores fora do âmbito da saúde para as ações de controle e
enfrentamcnto do COVID-I9: Corpo de bombeiro. SEC. ANVISA entre outros.

· Vigilância laboratorial através do painel viral pelo Laccn-ba. cmitindo os resultados cm tempo
oportuno.

Na Bahià qual o plano da Sesub paru eviiar a exNnsão da doença?
Foi elaborado um Piano Estadual de Contingências para Enfrentamento do Novo Coronavírus
- 2019-n CoV divulgado para toda a rede estadual e municipal de saúde e encontra-se disponívelO©

no link www.saudebagov.br/coronavirus. O mesmo tem como objetivo geral preparar a
resposta rápida c coordcnada para cnfrcntamcnto do Novo Coronavírus no estado da Bahia.
Entre as ações, destacam-sc:

· Coordenar as ações de vigilância cpidemiológica, vigilância laboratorial e atenção à saúde para
enfrentamento da epidemia.

· Desenvolver estratégias e mecanismos de cooperação entre as áreas técnicas.
· Assessorar e acompanhar a atualização dos Pl:ínos Municipais de ("(Íntingências.

Fortalecer a organização e a infraestrutura du SUS-BA e CÍc1» denials íti\ eis de resposta para u
enfrentamento de situações dc emergências dc saúde pública dn \ irus 201 9-nCoV.

· Estabelecer cstrat@ias de Comunicação dc Riscu.
· Assegurar a distribuição de insumos disponibilizados pelo Ministério da Saúde e ou Estado.
· Reduzir complicações, internações e óbitos, decorrentes das infècções pelo virus 2019-nCoV.

Sobre a Micareta de Feira de Santana, quul u opiniãr da Sc'.vab .r'uhré a realização du evento?
Confira abaixo o texto completo com resposta da Sesab ao Ministério Público de Feira de
Santana, após questionamento sobre o assunto:

Av. Princesa Isabel 678- São Caetáho, Itabuna - BA CEP: 45607-288 CNPJ n': 0821&991j0001495

Fone: (73) 3618-4903 e~ pIanejamentosaude.itabuna@gmail.com
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l:'m /'l"/'ç 'ski (u) sdiciiado tk) Q/icib 11° 77/2020- 2" /'JES', /n/()rm(lmm" que as coronavírus são

uma ampla família de virus que púkin cutisar desde regria(los comuns até Sindrüines
ReSp/ral(;ria$ Agudas Graves (SARS). Em humanos pode ser trunsmitido princjpalmente pelas

,
gotículas respiratórias (tosse e espirros) e por contato (jnãos e objetos contaminadog
afetandn principalmente pessoas com baiXa imunidade ou idosos.
A OMS' orienlu que devem ser eviiudos ao máximo o contã/o com pessoas com sintomas
respiruiórios e xituaçõea' que us exµmham ao riscu de infecção, e süu recomendada¶ mudanças
de hábitos diários enquanto durar (l propagação da doen("a, iuís como: eviiar cuniprimentar
as pe.'mas com as mãos, manter uma distância & aµuxiniadamente l metro entre as jx!3'soãs
quundo fora ab ambiente domiciliar: evitar coniato com pcm'oas com sintomas respiratórios:
evitar iocüi.\' com agla~rações humanay, permanecendb mais tempo em casa. ou saindo para
lugares aberios. cum vemilação umpla: .Ê
Segundo a Análise de Cenários · ('OVID-ISL publicada em 12í'03.'2020 (anexo), os sinais e "
sinlomus clínicos referidos são lmnci/kdmenlc' N'spirutórios, coim) R'bre. tosse e di/ícu/dade
paru resµirw. Q now c()runuriru$ possui capucidude de se dt'cw/'/icur (muhiplicar c) iotal de -:

' k "

casos por lOx) u cadu 7.2 dias em média. '· ''"7
Nu análise db;" eSpec'ia/imu$, u questão centrul não é;omeme (j taut du mortalidade da Cbvid- '" -,,,
19, mas a wlc cidade cum que a mesma gera pacienes graves levundo os sistemas & suúde a
receber unia demanda muito acima & sua c'apacidade de atendê-la adequadamente. Nesse " :,".
mesmo documento ê analisado que, se extrapolarmos esta velocidade de multiplicação no
cenário brasileiro, u partir cib momento em que o Bmsil possuir 50 casos (süuaçào aiua/L 8EW
pudemos chegar a mais de 4 mil casos em /5 dias, e cerca de 30 mil cacos em 21 dias:

;, '.
0

o Considerancb essa projeção. pudemos entender melhur o nacional dus medidas restritivas
adotadas na .China e qgoru nu há/ia.

o Cmsideranab o cenário epideniioLóg/co mundial com a OMS decretundo a COV/D-/9 uma
pandemiu: à';

o Considerundo que o Brasil já wm n()ti/íc(tn(/o casos autõc1ones em u/gumas áreas de seu "j
k

territÓrio nucional: - .z
3 Considerundo que o virus já circula no Estudo da Bahia, apesar de resirúo e ainda não se

r '-'
con/ígurur em área de transmis.vão c()nlunit('iria,'

. ,d Considerundu que em várias partcs do mumb. os even(os colelivay iem sido $u$pen$o$:
o Comiderando que uma micarela da magnitude du & Feiru cie Santana, reúne cerca de l milhão ;.

de pessoas de várias panes do estado e do país, cou/ígurundo%w em Evento de Massa:
o Cbnsiderando que a micuretu & Feira de Santana ocorrerá na 16"semunu epidemiológica do '©O ano (23 a ",?7 de abril), coincidindo cum u curva ascendente exµ)nenci(l/ de casos µrevistapara ':i

ocorrer no pais;
A Secreiaria de Sàúde do Eiiado da Bahia, vem mançfemar o .wu emenditnento de que a
Micareta de Feira de SÇt7nlan(l aumenta exp(mencialmen/(' o rikco de transmissão do novu *
colv)nav/rus na Bahia. .Z'

"-tatE N

Na oportunidude, manifestamos nossas prolesk)s de estima e consideração. í
Nos hospitaic es/a(/uuis houve (l/,s!uma ntudun<'a no pr()/oc()lo de menjimento com reiação a : "
cacos 51LS7'('ih)s du doençu? (") que' está senda /èi/o' ne.í'w.s ha'pituis '"
O Ministério da Saúde publicou o Protocolo de Tratamento do Novo Coronavírus (2019-nCoV) È
onde foi divulgado para toda a rede Estadual. no qual orienta a seguir o mesmo protocolo de
atendimento dos casos de 1nl)uenza e de Síndrome Respirai&ia Aguda Grave (SRAG). l'

E'
q..

$1
:
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/'rt'ciM) \ub('r iumbém se há cums suspeitos l'e/aci()nudm an cu.bulnt'nlo que houve no hoíel

lkai. l'/// hacaré. Um abs casos c()t!/irmado.b' em São Paulo é de um convidado que eslava neste
c(ls(nnenk). Há hósµ'des. func/onúrios do hotel ou outros cQní'i(lad(js com suspeiius de ter

coniraido c) virus?
' O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) tomou conhecimento

hoje (12), onde imediatamente acionou a equipe técnica do Núcleo Regional de Saúde (NRS)
Sul para realizar a investigação em conjunto com a vigilância municipal. Até o momento não
há casos suspeitos na Bahia.

l

lPara mais informações. clique aqui. l

f Fontes: Sesab, Ministério da Saúde e OPAS
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Mp cria Grupo de Trabalho para acompanhar àçgês de enftentarhento dt¥coronaNrus na Bahia

A procutaC:-:j --geral de justiça Norma Angéfm CXvalcanu chou am GrupO de

Trabalho \G T) cxira acompanhar as ,jçn'" , cit enkentàmento do coTon&¥{ru$ (Sars- l
, . :, ' ·. .,', .¥-..· u -k:

.."í"'"' " ' --"' COv-2) Rq estado da oma e da doeAça pd uvcmula par ele, a Ccmd- 19. a aruaçáo &
CT fão discutida e deRnídá em seuhíâo realizada na tarde de hoje. doa 12, erme a

" pç), o pmcúeadw-geral Mjunto Paulo Ma«elu Costa, a pc'ocwadota-geral Adjuma
d

" -" para assumos juridkm wanda valbraci Kgmitedo. o chefe de gabinete, promotor

de justiça Pedro Maja, o $ecmàriç)-g¢Ta|. promotor de JuStiça AdexaMre Crua It. os
çoordenadwes de Centro de Apho Opetacioml que integram o Grupo.

O ato guts mmiiwtà CT Será pubhc.ído amanhã, din ) 3. no Diário Ofkial de jUstiça
Eletrômco (OK). a mstmúçâa do Grupo w bayt!Fa na Nora 1écmca Conjunta N' l do ·,"
Conselho N.tcáoruíf do MõrNsEertc PÚlÁtu.' (CNMP), de 26 de fe'veretro de 2020. que '.' ·
Iomece elementos para a Muã<àU coordenàda ¢íq MP no xômpànhjmento das

ch'versas JçÕCb tealizadas pda 0gilãna ¢a em Saúde. O GT stttà pela caorÚemdo:a do Centro de Apoio Operimonat de Defesa
da Saúde CCesau}. ptomçkw,a de Justiça Kathy Medrado, e cQtnposto pElOs mordemdores dos Centto¶ de Segurama púHKa e
Dde$a Socía) (CcospL prumcnue de ksuça Luís Alberto P\E!feica Criminal (Caoccfm). Womotür de justiça André Luis Lavigne. da Criança t j!
Adolescente (çaoca), promotoca de jusuca Máma Rabdo: de dwekos Humanos (CÀodh), pcomotot de justiça Edvaldo vwas, e de

'iEducação. ptomucor de Justiça Adako OQwâcjo. i"ambém parucípou da reuniX o supermtendente de Gestão Adminmraúva Fredetko
Soares.

,

C' sê'"

no ato, o MP t.femca Quê. até ontem (l l), a Secretam Estadual de Saúde (Se$abg hav:a c'oM'rmado uês casos de corOnavirus na Bahia e
wuardavà tewftiu10$ |abDsMenjjs sobre ¢ã3QS Yusp'Eüos. Demeá também que. antem. ò OuµnkuK& Mundiai da Saúde (OM$)' dedaeou

que da çqv'kj- 19 no mundo pode ser càt"acrtti2jda como pMKii~;

Cecom/MP - Telefones: UI) 3103-0446 , 0449 ' 0448 l 0499 l 6SO2
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Consumidor l 16/03/2020 - 16:04 Redator: George Brito (DRT-BA 2927)

i Coronavírus: MP solicita maior fiscalização pntra aumenio abusivo de preços l.

de álcool gel e máscaras '.

O Ministério púbjico estadual expediu hoje, dia 16, oficios à Superintendência de ProtêçãQ e t

! Defesa do Consumidor (Procon· BA) e à Diretoria-Geral da Coordenadorià de Proteção e Defesa ,
È do Consumidor (Codecori) cIe Salvador para que os órgãos mrensifiquem a fiscalização nos

: estabelecimentos que comercializam produtos utilizados contra a disseminação do coronavírus,
k

, como máscaras, luvas e ákool gel, entre outroS. ,,

Segundo a promotora de justiça 1'hdma Leal, autolà dos ofícios, a preocupação é evitar "a ação
de oportunistas" por meio do aumento abusivo de preços e de estoque de produtos para forçar

o aumento. A promotora solicita que qualquer irregularidade no fornecimento ou no aumento

dos preços dos produtos, além de outras situações ilegais ou abusivas, seja imediatamente

, C , comunicada ao Centro Operacional de Defesa do Consumidor (Ceacon) do MP.

Cecom/MP - Telefones: (71) 3103-0446 10449 l 0448 l 0499 l 6502
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Coronavírus: MP pede para resort de itacaré informai nome e residência de
funcionários presentes em festa com hóspedes contarninados
O hotel Txai Resort, localizado em lcacaré, ofici,ído Pdu Mmisttmo Publico estadual para que

informe, em cinco dias, u nome e (j local de re:sidêncià Cie U.KÍC'S os func|L)rlàr]os que trabalharam

em evento ocorrido no estabelecimento no último dia 7. Segundo o promotor de justiça Thomás

Raimundo Brito, hóspedes que estiveram no evento contraíram coronavírus, conforme exames

realizados e cujos resultados foram divulgados posteriormente. No oficio, encaminhado nesta

terça-feira, dia 17, o MP solicita ainda que o hotel informe Se os trabalhadores foram

submetidos a exames para saber se foram ou não contaminados.

O promotor de Justiça também encaminhou oficio à Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) para

que informe, dentro de cinco dias. se existe alguma medida prevista para controle de

temperatura e verificação dos sintomas, nas rodoviárias e rodovias CIOS municípios de Itacaré e

Maraú, em relação às pessoas provenientes de áreas onde já houve a chsseminação ccmunitária

da Covid-19. O oficio foi encaminhado ontém, dia 18. Thomás Brito lembra que os dois

municípios são destinos turísticOs de "intenso movimento". Já à Secretaria Municipal de Saúde de

Itacaré, o promotor solicitou, em oficio expedido hoje, dia 19, que informe em 72 horas se

algum dos presentes no evento do Txài Resort reside na cidade e, caso seja residente, se foi

testado, como também seus familiares, para coronavírus. O promotor também solicitou à

Secretaria, à Prefeitura de Maraú e ao Núcleo Regional de Saúde Sul, ligado à Sesab, que enviem

em 72 horas q$ respectivos PIan'os de Contingência para enfrentamento do coronavírus.

Festa adiada e outras medidas

C©

Em atenção aos ofickjs do MP, a Prefeitura de ltacaté decretou que a partir das I 7h de hoje, dia

19. esrá suspensa por 30 dias a entrada de Ônibus, micro--Ônibus, vans, barcos e outros tipos de

veículos turísticos no município. Foi decretado também que está suspensa, a partir de amanhã,
dia 20, a entrada de Ônibus de transporte intermunkipal e interestadual. A Prefeitura suspendeu

ainda todos os eventos festivos agendados até maio, incluswe o '4" Festival de Forró de Itacaré',
adiado para o período de 4 a 6 de setembro, e as aulas escolares.

Cecom/MP - Telefones: (71) 3103-0446 l 044Ç) l 0448 l 0499 l' 6502
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CD

Coronavirjs: Grupo de Fiscalização do Sistema Carceráio debate situação de
presos
A situação emergencial dos presos POr conta da panderma do novo coronavírus (Sars-Cov-2) foi

debaúda em reunião extraordinária do Grupo de Monitoramento e Hscalização do Sistema

Carcerário (Gmf), que aconteceu na manhã desta quinta- feira, dia 19. Os coordenadores do

Centro de Apoio Operacional de Segurança pública e Defésa s«ia1 (Ceosp) e da Unidade de

Monitoramento da Execução da Pena e Medidas de Segurançâ do MP (Umep), promotores de

justiça Luis Alberto Vasconcelos e Edniundo Reis, paruc|param do encontro, que atende a

Resolução n" 62 do Conselho Nacional de justiça (CNJ).

Foi deliberado que o grupo encaminhará, à Mesa Diretora da Corre baiana, sugestão para que

seja avaliada a possibilidade de edição de ato normativo conjunto regulamentando as situações
elencadas durante as discussão desta manhã. A reunião foi presid,cia peio desembargador pedro

Augusto Costa Guerra e contou ainda com a presença de juízes mtegrantes do Grupo, além de

magistrados representantes da Corregedoria-Geral de justiça e da Corregedoria das Comarcas

do Interior, representantes da Defensoria pública e da Secretaria de Administração Penitenciária

(Seap).

"com informações da Ascom,tTjBA

CecomMP - Telefones: (71) 3103-0446 l 0449 l 0448 l 0499 l 6502
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NOTA TÉCNICA n' 01

GASEC/COVID-19

%

CQ

A Bahia registrou 10 (dez) casos confirmados de COVID-19, não sendo percebida a transmissM

comunitária até o momento. As ações de contingenciamento do avanço da doença requerem

alto grau de informação e articulação dos órgãos públicos, serviços de saúde e sociedade.

a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBl) defende que pacientes com casos leves de

coronavírus devem permanecer em isolamento dOrNCiliar e não devem procurar assistência

médica imediata, exceto nos casos de agravamento do quadro de saúde, como febre,

desconforto respiratório, baixa de saturação, tendo em vista que a superlotação dos pronto

atendimentos e emergências dos hospitais aumentaria o risco de transmissão e

sobrecarregaria os serviços de saúde.

A SBl divulgou em nota, publicada no dia 12 de março, a orientação de que sejam cancelados

qu adiados eventos com grande aglomeração de pessoas e isolamento respiratório domiciliar

de viajante internacional que regressou de pais com transmissão comunitária por 07 (sete)

dias.

A medida de contenção ideal seria reduzir a mobilidade da população e evitar aglomerações de

pessoas. No entanto, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) vem a partir desta nota

orientar aos serviços de saúde do Estado sobre alguns aspectos relevantes ao funcionamento

das Unidades. A saber:

1. Realizar treinamento sistemático quanto à Fíigienização das mãos, uso de epis, manejo

clinico, coleta de material para análise laboratorial e notificação cIos casos suspeitos;

2. Disponibilizar álcool em gel 70% em todos os setores da unidade:

3. Recomenda-se a manutenção das boas pÁlicas de atenção ao parto e nascimento,

com ênfase na amamentação e contato pele a pele;

4. Suspensão das cirurgias eletivas no período de 60 (sessenta) dias, a contar a partir do

dia 18/03/2020;

5. Diminuir o fluxo de pessoas nos grandes ambulatórios, a partir da reorganização das

agendas de consultas, redirecionamento de pacientes para Qutros pontos de atenção,
ii

4g Avenida, 40Q, Centro Administrativo da Bahia (CAB) l Sàlvador - BA l CEP: 41745-900

contato: (71) 3115-4156 l E-mail: $a!$.a$sesso'ía@saude.ba,gov.br
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.

priorização das consultas e procedimentos para casos imprescindíveis e compatíveis

com o perfil de serviços ofertados pela Unidade;

6. Os profissionais de saúde das Unidades poderão ser convocados para desenvolver

atividades de matriciamento a outros pontos de atenção a partir de orientações sobre

condutas clinicas e dúvidas correspondentes à sua expertise;

7. Restringir terapias e/ou atividades em grupo;

8. Limitar a quantidade de visitantes para apenas 01 por paciente de enfermaria/dia,

organizando a visita de forma a diminuir o quantitativo de pessoas circulando na

Unidade, podendo ser em dias alternados por setor do hospital.

9. Suspender a visita a pacientes nas UTI's por 90 dias, garantindo aos familiares a

informação da condição clinica do paciente através de boletins diários;

e 10. Permitir acompanhantes apenas para pacientes menores de 18 e acima de 60 anos e
gestantes, ou com orientação de necessidade através de relatÓrio do médico

assistente. Para estes pacientes que possuírem acompanhantes, a Unidade deve

suspender as visitas diárias;

11. Restringir visitas de paciente em observação;

12. Ficam suspensas por tempo indeterminado as férias e licenças estatutárias passiveis de

gozo oportuno dos servidores públicos estaduais que atuam nos serviços públicos de

sUde do Estado da Bahia;

13. Todo servidor estadual que retornar do exterior, seja por gozo de férias ou eventuais

licenças, deverá efetuar comunicação imediata à Secretaria da Saúde do Estado da

Bahia e permanecer em isolamento domiciliar por 07 (sete) dias, mesmo que não

apresente qualquer sintoma relacionado ao COVID-19, devendo aguardar orientações

da referida Secretaria.

C©
Mais informações em www.saude.ba.Rov. br/"corm!a:jirus.

Salvador, 16 de março de 2020

4' Avenida, 400, Centro Administrativo da Bahia (CAB) l Salvador - BA I CEP: 41745-900
Contato: (71) 3!15-4156 l E-mail: sai5.assessoria@5aude.ba,kov.br
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia
.m

Às Unidades da Rede Própria

i
NOTA TÉCNICA n" 03 i

GASEC/COVID 19

Considerando o compromisso de manter as orientações atualizadas sobre o

enfrentamento ao COVID-19, seguem destaques:

1- Comunicamos às Unidades, Instituições de Ensino Superior selecionadas a partir do

Processo Seletivo Editais 001/2019 e 002/2019 e instituições de erísino técnico que as

atividades de estágios obrigatórios e não obrigatórios estão suspensas

temporariamente, para os cursos técnicos e de graduação (níveis médio e superior) no

âmbito dos Estabelecimentos de Saúde da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, em

atendimento ao Decreto Estadual n'19.529/2020 que regulamenta as medidas

temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do coronavírus (SARS COVID 2).

Considerando o inciso ll do Art, 7" do referido Decreto, tem-se que em função dos

casos confirmados de coronavírus nos Municípios de Salvador, Feira de Santana e Porto

Seguro, ficam suspensos, pelo período de 30 (trinta) dias:

||- as atividades letivas, nas unidades de ensino, públicas e particuÍares, a serem

compensadas nos dias reservados para os recessos futuros.

2- Em função do elevado número de solicitações de exame que vem sendo

encaminhadas para o LACEN sem indicação ou critério epidemiológico,

comprometendo assim o estoque dos insumos necessários às testagens, reforça-se os

critérios de eleição:

Os testes serão realizados para pacientes vindos do exterior, que tiveram contato direto

com casos confirmados ou vindos de São Paulo, Rio de janeiro e Brasília;

Casos considerados urgentes para têstagem:

a) Suspeitos Covid19 internados;

b) Suspeitos Covid19 com quadro de SRAG;

C) Pessoas com febre triados nos Aeroportos, Portos e nas Estradas;

d) Gestantes suspeitas de Covid19

2
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iS Secretaria da Saúde do Estado da Bahia

A seguir, dispõe-se sobre orientações sobre cuidados que deverão ser adotados em

todas as farmácias de dispensação de medicamentos do Componente Especializado no

Estado da Bahia (Fimae, Centros de Referência, NRS)

Obs: já foram emitidas as notas 01 de 1§CEY20, destinada às Unidades da Rede Própria,

e nota 02 de 17Á)a/20, destinada às Policlínicas.

Assistência Farmacêutica no Componente Especializado

Cuidados que deverão ser adotados em todas as farmácias de dispensação de

medicamentos do Componente Especializado no Estado da Bahia (Fimae,

Centros de Referência, NRS):

· Orientar aos pacientes do grupo de risco (lista anexa), q ue evitem frequentar a farmácia

e que busquem indicar representantes para fazer a retirada CJüb medicamentos;

· Buscar adequação dos espaços - salas de espera - fluxo de pacientes e adoção de

medidas de biossegurança, das unidades de atendimento de pacientes transplantados,

imunodeprimidos (diabéticos, renal crÔnico, pneumopatas crônicos, HlV+), idosos,

crianças menores de 5 anos, gestantes, portacjores de doenças respiratórias, etc. (vide

lista pag.2);

a. Reduzir a aglomeração dentro do ambiente fechado da recepção,

mantendo somente 50% da capacidade total no interior da farmácia

(nunca exceder um número maior do que 30 pessoas). A entrada dos

demais deverá ser controlada, permitindo o 3"essd à medida que forem

saindo os pacientes atendidos;

b. As cadeiras de espera deverão ser intercaladas (sugestão de isolar com

fita adesiva e aviso, naquelas que não deverão ser utilizadas). Ex.: no

caso das longarinas de 3 lugares, fechar a cadeira do meio;

· Manter álcool gel em todas as bancadas dos atendentes e na mesa de recepção para os

pacientes que adentram o serviço;

· Disponibilizar máscaras cirúrgicas para os atendentes e pacientes do grupo de risco que,

obrigatoriamente, utilizem enquanto estão aguardando atendimento;
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"A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia

· Realizar dispensação para 2 ou 3 meses, dos medicamentos informados pela DASF - com

estoque disponível;

· Solicitar que o paciente preferencialmente traga sua caneta, não compartilhar a caneta

do funcionário e disponibilizar caneta para uso comum dos pacientes e orientar que

utilizem o álcool gel ao final do atendimento;

· Fixar q cartaz anexo na entrada da farmácia.

*Grupos de risco:

· população indígena aldeada ou com dificuldade de acesso;
Ç" ^ ° gestantes;

' S

· puérperas (até duas semanas após o parto);

· crianças <5 anos;

· adultos (Z60 anos);

· pneumopatias (incluindo asma);

· cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica);

· doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme);

· distúrbios metabólicos (incluindo diabetes mellitus);

· transtornos neurológicos e do desenvolvimento que possam comprometer a

função respiratória ou aumentar q risco de aspiração (disfunção congênita,

lesões medulares, epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, AVC ou

C, Ç) doenças neuromusculares);
· imunossupressão (neoplasias, FHV/aids);

· nefropatias e hepatopatias;

· obesidade (especialmente aqueles com índice de massa corporal — IMC z 40 em

adultos);

· pacientes com tuberculose de todas as formas.

Salvador, 17 de março de 2020.

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
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,4," q Sea"etaria da Saúde do Estado da Bahia
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Mode|Q¢gimpresso

CONTROLE

CORONAVÍRUS
C Caso você se enquadre num dos perfis abaixo, evite frequentar a farmácia, buscando

noméar um representante.

Não tendo como evitar, soiicit€ máscara na recepção.

Usuários que fazem parte do grupo de risco de complicações, que deverão utilizar

máscara:

È "
È
i

g'
Ê

2. Idoso;

3. Imunodeprimido — Ex.: transplantados, pessoas vivendo com HIV+, portadores

de artrite reumatoide, e outros;

C Q

4. Pessoas em tratamento de câncer;

5. Portadores de doenças respiratórias;

6. pessoas com sintomas de gripe;

7. Diabético;

8. Renal crônico;

9. Crianças menores de 5 anos;

10. Gestantes;

11. Mulheres que tiveram filhos até duas semanas.
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DECRETO N" 13.608
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D E C R E T O N° 13.608, do 20 de março de 2020

Declara Situação d0 Emergência no âmbito do
Município de Itabuna, afetado por Doença
Infecciosa VIral - COBRADE 1.5.1.1.0, conformo a
Instrução Normativa do Ministério da Integração
Nacional n" 02, d0 20 do dezembro de 2016, para
fins de prevonção e enfrentamento à COVID-19, q
dá outras providências.

4-h,

:

Y..

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, no uSO de suas awibuições Kga:s;

amparado no que dispõe o art 6°, da L.t:: Orgàmca do t.lúmcipio de ltaouna - LOMI e,

CONSIDERANDO que a saúde ê chreito de todos e dcvêr du Estado, garantido

mediante politicas sociais e econõmicí¥; que visem à redução do risco de doença e de

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços pam sua promoção,

p'oteção e recuperação, na forma do an i96 da Constituçâo Federal.

CONSIDERANDO a ciassdicação pela Orgamzaçào Mundial de Saúde, m dia 11 de

março de 2020, como pandemia do Novu Coronavírus;

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgentê de medidas de

prevenção. controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pUblica, a fim de evitar

a disseminação da doença.

CONSIDERANDO os nscOS da 'jtssemínação do nove oacon:ívims, mdéstia que já

tem casos confirmados no Estado da Bahia. q E!a[em.jg!mliQuas£sma[jaMlnkjRaLsk

ssmgz^^n2a,L!Êç~ggniççLAQAnsúsm!mçdQlQgimÀmyanásLM!msmmknmL

CONSIDERANDO ainda, finalmente. a decisão do Govemàdor do Estado da Bahia,

nos termos do Decreto n° 19.549, de 18 de março de 2020, de adotar medidas emergenciais

para enfrentamento da disseminação do coronavírus.
l
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mr=ie
CONSIDERANDO confkmação em 19 de mmço de 2020. de caso de coronavírus

em Itabuna e o rfsco iminente de sua disstwninàção;

DECRETA:

i
È-

i

f.
i'
i

i

Art. 1" - Fica declarada Situaçàa de Emergência em todo o território municipal, em

virtude do desastre dassificado e codificado como Doença Infecciosa Viral - COBRADE

1.5.1.1.0, conforme instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional n" 02, de 20

de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento ò COV1D-i9.

Art. 2" - Fica autorizada a mobilização de kxbs os órgãos municipais, no âmbito das

suas competências, para envdat esforços no intuito de apoiar as ações de resposta ao

desastre, reabihtação do cenário e roccmstmção.

Art. 3" - Para fins do art 1" deste Decreto, no àmbdo do Poder Executivo Municipal.

cor.Meram-se serviços púbkcos essencmis as atividades rêWbnadàs à segurança. saúde,

proteção e defesa civil, fiscalização e ârrecadâção.

Art, 4" - Ficam suspensas as férias ou licenças dos serviçbres das áreas essenciais

estabelectdas no art. 3°, devendo os servidores afastMos se reapresentarem em atê 72

horas,

Art. 5" - Fica suspenso o funcionamento q atividades de s'íc pptncjs. galerias, bares.

restaurantes, academias de musculação. dança. ginástica. clubes sociãís. igrejas, eventos

sociais, pditicos, congressos, convenções, seminários, festas, fOrmaturas, comemorações,

indústrias e fábricas, cursos, atividades bancárias e ckj comércio em geral, induindo o

coméroo estabelecido nos bairros, a parur da primeira hora de sábado. dia 21 de março de

2020. pelo prazo de 15 dias ou até nova ddiberàção-

t
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABÜNA

Parágrafo-Primeiro — Fcam suspensas as atividades mk·rnas e atendimento ao

público na sede da Prefeitura dD Município de Itabuna, excetuando-sê as atividades da

Secretari3 Municipal de Saúde e órgãos de fiscahzação.

Parágrafo-Segundo - O descumprimento do ora determinado ensejará o

cancelamento ou suspensão de alvará. licenças e perrriissões de funcionamento. sem

prejuízo de fechamento forçado e résponsàbHização da pessoa jurídica e física no âmbito

cível, criminal e administrativo

Art. 6" - Ficam autorizadas a Secretaria Municipal de SustentabthdMé Econômica e

Meio-ambiente, Secretaria Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito e a Guarda Civil

Municipal a procederem a fiscalização e imputação das sanções ora estabelecidas, podendo

solicitar apoio pohcial,

Art. 7°- Fícea exoe®onado da vedação do ârbgo 5° deste decreto, o funcionamento

de f8rmácia, mercados, postos de gasMna, lojas de deMNery supermerc»dos, padarias e

estabelecimentos de saúde.

Ari. 8" - Os servidues públicos com idade superior a 65 (sessenta e unco) anos.

gestantes e pessoas com diabetes Ou hipertensão comprovada por laudo medico e pericia

médica a ser realizada perante o departamento médico da prefeitura, devcmão executar suas

atividades remotamènte, poi pram indeterminado.

Art. 9° - O disposto no aligo 8° não é apdicável aos Sécrêtános e exercentes de

cargos comissionados ou de ocxífiança. dirigentes e demais servidores públicos municipais

imprescindíveis à manutenção dos serviços públicos essenciais ou lotados nos órgãos de

combate e prevenção ao novo Cc«jnavirus.

Art. 10 — FiCá a Secretaha Municipal de Saúde autorizâca a cealizar processo de

dispensa de licitação. devidamente jUshhcacfo, ccjm devida dem:)m"trd;ãa da economicidade

da despesa juntando coleta de preços u formalizando-os em atenção aos requisitos kgaía

somente se por outro meio hcilalório não puder satisfazer a necessidade da admirustmção.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

com (undamento no inciso lV, art. 24 da Lei 8.666/93, diante da necesMade emergencial de

aquisição de produtos, insumos, serviços, material de |impgza e expediente. não amparados

por kotações já existentes, exclusivamente para combate ao novo Coronavírüs.

Parágrafo-Único — Ckver-se-á priorizar a aq'.jislçào por meia dos certames

hdtatórios já em vigor ou por meio de 'egistro de preços, industve com a adesão a atas de

outros entes. quando cabível.

Art. 11 — Fica a SccMaria Municupal de Saúde autodzada é! pmmover a encampaçã'â

ou ocupação de móveis, bem corno o confisco e requisição de medicamentos e material

penso iMispensávais ao oombate ao novo Coronavírus, mediante processo administrativo,

ato expresso e justificador, para Kàtamento. combate e isolamemo de casos suspeitos ou

confirmados. que por outra manêira nàQ puderem ser supridos.

Art. 12 - Aplica-se este Decreto à Fundação de Atenção a Saúde ltaWna - FASI.

fundação pubfica municipal gestora do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães - HBLEM.

Art. 13 - Fica o Secretário de Segurança, Transporte e Trânsito do Municlpb -

SESTTRAN autorizado a editar decreto para reduzir, disciplinar, retornar ao horário normal

ou paralisar parcial ou integralmente o serviço de transporte COklrvO urbano,

Art. 14 - Este Decreto entra em vigor na data de sua pubhcaçâo e prockmQ efeitos

enquanto pBrdurar o estado de emergência em saúde. causado pela Comnavirus, previsto

na Lei Federal n° 13,979. de 06 de fevereiro de 2020.

Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário, especmlmente, o Decreto n°

13.607 de 19 de março de 2020-

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPÁL DE ITABUNA, em 20 de março de 2020.
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Vlce-Ptef0ito nD execciào do cargo de PrefeitO

MARIA ALJCE ARAÚJO PEREIRA
Secretária de Governo
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 051-S/2020 l
l

l
ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 023-S/2020

OBjETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O

TRABALHO DE COMBATE E TRATAMENTO DA PANDEMIA DO
CORONAVIRUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL l

DE SAÚDE

_

COTAÇÕES



ATACADÃO DO PAPEL l : S':

VS MARGALHO COMÉRCIO DO PAPEL ME

CNPj: 22.053.304/0001-50

FONE: (73)4141-1687

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

AO SETOR DE COMPRAS

CREF: ORÇAMENTO DE PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIO QTDE VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 TNT ROLO 50M BB 26 R$ 75,00 R$ 1.950,00

2 ACETATO UND 26 R$ 30,00 R$ 780,00

3 CAIXA ISOPOR 13L UNO 18 R$ 13,99 R$ 251,82

4 CAIXA ISOPOR 21L UNO 24 R$ 24,99 R$ 599,76

5 FITA ADESIVA 45X25M UNO 200 R$ 2,50 R$ 500,00

6 ARQUIVO MORTO PLASTICO UNO 50 R$ 4,90 R$ 245,00

7 PASTA ELASTICO PLASTICA 4CM UNO 100 R$ 3,50 R$ 350,00

8 PASTA ELASTICO PLASTICA OFICIO UNO 100 R$ 1,99 R$ 199,00

9 CAIXA MULTIBOX UNO 10 R$ 29,99 R$ 299,90

10 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX 1 R$ 34,50 R$ 34,50
" 11 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX 1 R$ 34,50 R$ 34,50

12 MESA PLASTICA COLOR UND 8 R$ 59,00 R$ 472,00

13 CADEIRA PLASTICA COLOR UNO 32 R$ 27,00 R$ 864,00

TOTAL: R$ 6.580,48

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

ITABUNA, BAHIA, 07 DE MAIO DE 2020

\

V MARGALHO
k
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COLOR PAPELARIA E MAGAZINE LTDA
CGC: Q2090472/0001-08 - F: 3211-0312

0 %

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
AO SETOR DE COMPRAS
REF: ORÇAMENTO DE PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇAO UNID QTDE VALOR UNIT VALOR TOTAL
1 TNT ROLO 50M BB 26 R$ 78,00 R$ 2.028,00
2 ACETATO UND ,26 R$ 36,00 R$ 936,00

L 3 CAIXA ISOPOR 13L UND '18 R$ 14,00 R$ 252,00

4 CAIXA ISOPOR 21L UND 24 RS 26,00 RS 624,00
5 FITA ADESIVA 45X25M UND 200 RS 3,00 R$ 600,00
6 ARQUIVO MORTO PLASTICO UND 50 R$ 5,50 R$ 275,00
7 PASTA. ELASTICO PLASTICA 4CM UND 100 R$ 4,00 RS 400,00
8 PASTA ELASTICO PLASTICA OFlCl UND 100 RS 2,50 RS 250,00
9 CAIXA MULTIBOX " UND 10 R$ 36,00 R$ 360,00
10 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX 1 R$ 39,00 R$ 39,00
11 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX 1 R$ 39,00 R$ 39,00
12 MESA PLASTICA COLOR UND 8 R$ 65,00 RS 520,00 ,
13 CADEIRA PLASTICA COLOR UND 32 RS 30,00 R$ 960,00

TOTAL: RS 7.283,00
VALIDADE DA PROP : 30 DIAS '

.r"...l"

C"validade da propo ta' 30 dias

ITABUNA, BAHIA, 07 E AIO DE 2020 ' ' '90472/0001-08 "J e
0

.

" . .. OK PAPQÂRIA E MAGAZ|NE
" · LTDA.
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f
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PRAÇA ADAMI, 25, CENTRO, ITABUNA - BAHIA, CEP: 45.600-020
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 051-S/2020

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 023-S/2020

OBjETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O

TRABALHO DE COMBATE E TRATAMENTO DA PANDEMIA DO

CORONAVIRUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE

r

TERMO DE REFERENCIA



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CGCICNPj: 08.218.99110001-95 l.' ; . 83

TERMO DE REFERENCIA

N° DOTÊR"MO:"" "" " D'ATA: 07/05/2020

' requ|s|ta"Ntê"deparTã"mento DE VIGILÂNCIA A S'ÀÜDE

l _ ._ __ _ _ _ _ . _

. ._ ,.._
1. OBJETIVO -,- "" ' ' ". "i

O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisiçao de MATERIAL DE EXPEDIENTE para os
l TRABALHO de COMBATE E TRATAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, conforme quantitativo e

l condiç.ões especificados neste Termo de Referência,

l 2. justifíCãTNa ""'"" "F ' ' "'= ; '
,? , ,"

l 2 1. A so||c[tação justifica-se, devido a situação decretada como Estado de Emergência no Município de

Itabuna, Decretos n° 13.608 de 20/03/2020, com alterações promovidas pelo Decreto n" 13.609 de
21/03/2020, como medida de combate e prevenção, face a confirmação de contaminação por COVID-19 no
município, ainda considerando a necessidade de fortalecimento dos serviços ambulatoriais e hospitalares do
SUS para responder à situação emergencial, e a situação demanda o emprego urgente de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação

€) da doença, bem como a prevenção e cuidados com os servidores da saúde na linha de frente no combate à
doença no município.

' 2.2 A ESCOLHA DO FORNECEDOR: Devido à necessidade dos materiais de expediente para atender as l

demandas administrativas nas ações de combate a pandemia do coronavírus, haja visto que a cidade possui
vários casos confirmado e diversos casos suspeitos, havendo ainda, a necessidade de envio de amostras

) para o Laboratório Central - LACEN. na cidade de Salvador-BA, diante disso, a escolha do fornecedor V S l
MARGALHO COMERCIO DO PAPEL se deu, por possuir estoque e disponibilidade de entrega imediata dos
materiais abaixo relacionados e estando a contratação no menor valor.

L -- — - -- — - - _---- _ - __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ ___ __ _ _ . _ j

""3. cR|TÊRiõWEÃcE|TA¢Ã"TDo 'OBJETO

· O material deverá ser entregue, no Almoxarifado Central da Saúde, sempre das 08:00h às 16:00h, o qual
l formulará o pedido, através do setor responsável.

· O prazo de entrega dos materiais será imediato após a solicitação da Secretaria de Saúde.

· Os materiais devem ser entregues em embalagens não violadas.

' · Os materiais devem ter prazo de validade igual ou superior a 12 meses.

Ç 4. DÃ"CLÁSSíÊ|CA¢Ã5DÒS#NS E"FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4.1 Trata-se de bem comum a ser contratado diretamente, por dispensa de licitação, coâ íjicio Ro art. 4° da
! Lei n° 13.979/20,

l" 5. DEFINÍ"çÃO Dõs"MATERÃjs"""

' " iTENÍ J: """ "" " ""Di"sCã MÍNÃ¢KT" " "" " " " " " il"i6"" " "QUÃNT "

i " 01. l BOBINA DE TNT____ _

_ _

' UND 26

! 02. |"FOÍÀÃ dêãCetato "" "" " "" " " " """ ""cru""" " "2T " " l

l _ 03" "rAí%uETsõÁ3R13 L|TRÕS""""'""""_j""" uNo " iã"" "

04. CAIXA DE ISOPOR 21 üwos'" " UND " " 24"" """ !

05._ FITA ADESIVA 45 X 25 M " UND 200"j

06. ARQUIVO MORTO UND 50 ""
ir 0;. ! PASTA ELÁSTICO PLÁSTICA 4CM UND 100



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CGC/CNPj: 08.218.99110001-95 l' ': BC

08. PASTA ELASTICO PLASTICA F ClO UND 100

09. " ' CAIXA MULTIBOX UND 10

10. " CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX 01
l _ .
l 11. CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX 01

12. MESA PLÁSTICA COLOR UND 08

13. CADEIRA PLÁSTICA COLOR UND 32

l "6. DAS OBRIGÍ"AÇÕES

6.1. OBRIGAÇÕES" DA CONTRATADA

a) A atender O(S) pedido(s) da contratante no prazo estipulado na autorização de fornecimento;
b) Entregar o produto com a marca com que concorreu no processo licitatório;
c) A fornecer produtos de qualidade;
d) O produto entregue deverá estar rigorosamente de acordo com o que foi especificado na Proposta, bem

C como com o que foi solicitado no presente Edital;

e) Em caso de devolução d.o Produto, por estar em desacordo com as especificações, todas as despesas
serão atribuídas ao fornecedor;
f) A licitante fica ciente de que se houver incompatibilidade de suas informações, com as características
apresentadas pelo produto, estará sujeita às sanções previstas na legislação vigente e a não substituição pelo
produto adequado será considerado como recusa da entrega.
g) A manter um preposto, aceito pela contratante, para representá-lo durante a execução do contrato;
h) A responsabilizar-se pelos danos que causar à contratante ou a terceiros durante vigência do Contrato;
i) A cumprir fielmente todas as condições estabelecidas no contrato:
j) A manter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação;

6.2. OBRIGAçÕES DO CONTRATANTE

a) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo,

10 (dez) dias da assinatura;
b) Realizar o pagamento pela execução do contrato;
C) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no
prazo legal. j

4w
7. INDICAÇÃO DOS CUSTOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

" Unidade Gestora Fonte Projeto/Atividade Elemento de Despesa

1019 14 2406 339030

8. PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS

8.1. A entrega dos produtos dar-se-á, IMEDIATAMENTE e este vigerá desde a assinatura até o prazo de 6
meses. Salvo alterações ou sanções motivadas por descumprimento do objeto. Indicar a origem dos recursos.

9. FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

9.1. Como forma de acompanhar o cumprimento detalhado da entrega dos itens contratados, assim como a
sua designação adequada, a diretoria solicitante recomenda a Sr. JADSON DOREA - 5µnção:
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE como Ge$N contrato

a ser gerado. \g$4rN6
9.1.1 - O Gestor de contrato deverá:

. .tOf\\ 'a) Solicitar ao Depto de Licitações e Compras a cópia do referido contrato;
b) Identificar no presente contrato, quais itens dizem respeito à sua solicitação; '"b"'"
c) Dar baixa em sua via de contrato a cada requisição emitida ao setor Administra.ivo, çhantendo o saldo
atualizado.
d) Observar se os itens recebidos conferem com o solicitado e constante do contrato.

l

_
j
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

l, PROCESSO ADMINISTRATIVO l
N° 051-S/2020

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 023-Sl2020

OBjETO: AQUISIçÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O

TRABALHO DE COMBATE E TRATAMENTO DA PANDEMIA DO
CORONAVIRUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL

l DE SAÚDE

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO



E 8€ Itá§y'siµ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CGCICNPj: 08.218.99110001.95 d l' 'í . 92·

Itabuna, 07 de maio de 2020.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAçÃO DE EMERGENCIA

De acordo com a SITUAÇÃO DE EMERGENCIA declarada pelo pais e pelo município, em razão da
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-nCoV-2), tornou-se necessária a CONTRATAÇÃO
EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS TRABALHOS DE
COMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA, em caráter de emergência, em razão das limitações da rede do
nosso município, devido a quantidade de pessoas que possam ser acometidas.

A presente contratação baseia-se no DECRETO FEDERAL 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e no
DECRETO MUNICIPAL 13.608 de 20 de março de 2020, que decreta:

Art. 1° - Fica declarada Situação de Emergência em todo o território municipal, em virtude do
desastre classificado e codificado como Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme Instrução
Normativa do Ministério da Integração Nacional n° 02, de 20 de dezembro de 2016, para hns de prevenção e
enfrentamento à COVID-19.

C Art. 10 - Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a realizar processo de dispensa de licitação,

devidamente justificado, com devida demonstração da economicidade da despesa, juntando coleta de preços
e formalizando-os em atenção aos requisitos legais, somente se por outro meio licitatório não puder satisfazer
a necessidade da administração, com fundamento no inciso lV, art. 24 da Lei 8.666/93, diante da
necessidade emergencial de aquisição de produtos, insumos, serviços, material de limpeza e expediente, não
amparados por licitações já existentes, exclusivamente para combate ao novo Coronavírus.

Parágrafo-Único - Dever-se-á priorizar a aquisição por meio dos certames licitatórios já em vigor ou
por meio de registro de preços, inclusive com a adesão a atas de outros entes, quando cabível.

Outrossim, a Lei n". 1 3.979/2020 e alterações, no artigo 4', possibilita a contratação direta:

Art. 4° É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde oública de importância internacional decorrente do
Coronavírus de que trata esta Lei. § 1° 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 Coronavírus.

C Que é o caso da presente contratação, SENDO ASSIM:

Tendo em vista a necessidade imprescindível da aquisição destes materiais essenciais, de forma a
proporcionar aos profissionais de saúde, pacientes assintomáticos ou não, segurança no enfrentamento do
COVID-19, venho pelo presente, já verificada a possibilidade de viabilização de contratação direta
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS TRABALHOS DE COMBATE E PREVENÇÃO DA
PANDEMIA, AUTORIZAR a V.Sa. a abertura do processo com a empresa V S MARGALHO COMERCIO DO
PAPEL, devido a situação de emergência, conforme decretos.

Sem mais para o momento, apresentamos nossas sinceras saudações.

Ate nciosam ente,

UILDSON EN QUE N . CIMENTO

Secretário unicipal de Saúde

Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
:.
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O povo, nosso orgulho.

Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 051-S/2020
l

l

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

DISPENSA DE LICITAçÃO N° 023-S/2020

OBjETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O

TRABALHO DE COMBATE E TRATAMENTO DA PANDEMIA DO
CORONAVIRUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE

r

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



, MUNICIPIO DE ITAB(JNA[,'i ii µ .· fundo municipal de saude de itabuna

0 0 BAHIA .' (' : , g';
O 08.218.991/0001-95NOTA DE PRÉ EMPENHO N° 0000241/2020 - LIBERADA

~8 LAN0iW»

n ·¶W

Exercicio ' 2020 Fdia ' 0000397
Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Dala :07/05/2020 Data Rel'.: 07/05/2020 Valor: 6.580,48

Órgão : 10 - SECRETARIA DE SAÚDF

Unidade Orçamentária : 1019 - FMSI - FUNDO MUN|¢'IPAL DA SAUDE DE ITABUNA

Função " 10 - Saúde
Subfunção : 302 . Assistência Hospitalar e Àmbulatorial

Programa :0025 - assistência à saúpe de alta e média complexidade

Projeto/Atividade : 2,406 - ENFRETAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE COVID-I9

Eimemo Despesa :33903000000 - Material de Cansumo
Fonte de Recurso : 14 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS

Favorecido : , CNPJ/CPF :

Bairro : Cidade :

Enckreço : Uf:

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DE PAPELARIA PARA O COMBATE AO COVID

Saldo Anterior Ficha 40.500,00 Valor Pré Empenho 6,580,48 Saldo Disponível 33.919,52

(seis mil quinhentos e oitenta reais e quarenta e oit'o centavos )

N° Requisição :

N' Processo :

Modalidade : Dispensa

Ob,i¢hj '

S('BE|.I!:MENTO

339()3('|(.) MH) - Mmerial de |isçri(ó|'io, Ekpç(]è¢i1êc 6.580,48

LANÇA MEN'I'OS

N" 1)éhihr Vahn ('réditu VMor

Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes

o 1 52291010000000 - E'REEMPENNJS EMiTIDÕS 6 580,4ò 622120200òôõõõ - CREDITO k'REEMPENNDõ 6,580,4à
Q 1 62211010300000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.58(1,48 62291010000000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR 6.580,48

L()ca|/l)ata/Assilla(uras

ITABÜNA, 07 de maio de 2020

,M,, µ""' " "
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATlVO N° 051-S/2020

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 023-S/2020

OBjETO: AQUISIçÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O

TRABALHO DE COMBATE E TRATAMENTO DA PANDEMIA DO

CORONAVIRUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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@"":S:" " " '"""" REQUERIMENTO DE EMF?RESRiO -

Sea a "a da Micro e Pequena Empresa " " " -

Sec a l de Raaonalização e Simplificação " " " " - - . . ,
Departamento de Registro Empresarial e |nteOraçào " " " " " "

NÚÚERQ DE \DENTJF1CAÇÃO DO REGISTRÕ DE EMPRESA - NIRE DA SEDE NIRE DA FILIAL (ptmncNet somenle se ã1o relerenlt' a hhalp : , ".
W

xxmcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx".±xxxxxxxyux.x _ _ _ _ _ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7- ':

NOME DO EMPRESARIO (co«1eto sem abcewa1wâ$) ,

VERONA SILVA MARGALHO '" l
_ _ . . _

NACIONALJDADE ESTADÕ CIVIL

BRASILEIRA ' CASADA -

SEXO REGiME DE BENS (sê casado)

FEMININO " COMUNHÃO PARCIAL DE BENS --
_,., . .

FILHO DE (pai) (Mc)

,JOSE ROCHA LIMA E SILVA · _ VALDETE PEREIRA E SLVA "
, ._ . __...__. ._ . _.nascido EM (cata Ge nascimento) IDENTIDADE número Orgào emtssot UF Cpf .' núme«»

26/10/1969 _, __ tQ381734846 SSP IBA 502 770 815-?2F

EMANCIPADO POR (fôrma a emancipação - sQm#ntg em caso de rrwnot)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxuxxxxwx XXXXXXXXXXXXXXXXX)(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXUXXXUXXXX

DOMICUJADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) NUMÉF?0

RUA ADOLFO MARON _

COMPLEMENTO ' BAIRRO/DtST RITO
já

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CENTR O
_._ . ._ - -_. ._.. _ .__ .-MUNICÍF4O

110

,CEP

: 45600060

[IQ "
|{UH jem ÇNb0Rdwlb

l

Ui'

ITABUNA BA
...

'declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro cIe

,empresário e requer à junta_c.omercia| d,o.Est?do da Bahia, , .
' CÓDIGO DO ATO DESCRIÇÃO DO ATO , CÓDIGO DO EVÈNTQ DE SCRIÇAO DO EVENTO

,080 INSCRIÇÃO
t__ _, CÓDiGO DO EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO CÒDEGÇj QC) LVÉNK) DESCRIÇAO DO EVE N"O

: XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX l XXXXXXXXXXXKXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKX
r -
: NOME EMPRESARIAL

iv $·MARGALHO COMERCIO DO PAPEL "
._ ,._... ..___.___..-__ .LOG'RADOURO (rua, av, etc,) Inumerc'

AVENIDA PRINCESA ISABEL ,1340

COMPLEMENTO : BARRQ/DlSTRIFO CEP QÇK1NYC Uci M4f¥çim¢·aã ,utm» ¢mmeumj

COMERCIAL ISÃO CAETANO ,45607127

MUNiCÍPK) l UF PAiS ÍCORREIO ELETRÔNICO Ía4naf|)
b

ITABUNA 'BA BRASIL ' ntadavíel@hotmail com

valor lX) Capital - RS VALOR DO CAPITAL (pot enenso}

30_000,00

CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

C

DATA

(C NAE Fiscal)

Atiwdade Principal

4759899 "'

Atividades Secundárias

4646002

4647801 '

4649402

4649499 '

4651601

DE lNÍCiO DAS ATIVIDADES

XX/XX/XXXX

Trinta Mil Reais

. DESCRIÇÃO DO OBJETO

COMÉRCIO VAREjISTA DE ARTIGOS DE uso PESSOAL E DOMESTICO
COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE uso PESSOAL E DOMESTICO l
COMÉRCIO ATACADiSTA DE ARTIGOS DE ESCRiTÓRtO E QE PAPELARIA l
COMERC|O ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE iNFORMATiCA j
COMERC|O ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE uso PESSOAL E ocmÉsnco '
COM RClO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOALCOMÉRC|O VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

COMERC|O VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
COMERCIO VAREJISTA DE JORN/US E REViSTAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DoMIssANljÁRlos
CO%RCtO VAREjISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESS RIOS
CO!\AERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPMMENTÕS DE INFORMÁTICA
COMEROO VAREJISTA DE MOVEiS ,

l

'
NÚMERO DE INSCRIÇÂO NO CNPJ |"""N¥EHÊNCiMjE sm ¢µg";y8. M "u'"" ·'" uso DA JUNTA COMERCIAL 'l

OEPENDENTE DE' "
xxxxxkxx i NIRE anlenor uf autorização 1 - SIM

âOVERNAMENTAL 3 - NÃO

KXXX XXX X , ____- __I

Data [IA ASSINATURA ASSINAT DO EMPRESARiO

hj'"v"~ ,,,,,,, ,.,
DEFERIDO ' AUTENTICAÇÃO

i PUBLJQUE-SE ARQUIV ·SE l

r ""

. n" txmzüm

µ/l9lk -
, Requ,e mento E!etçõn|co,,,81§00e002016á7,

Página 1 Gê 3

httPs://webmail.prefeituradeitabuna.com.br/roundcube/?_task=mai1&_framed=1&_frame=1& mbox=1NBOX& uid=3035& part=2& action=get&_e,..
1/1_
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL -l l' '; g';

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSGRIÇAO COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO '^m DE ABERTURA
22.053.304/0001-50 16/03/2015
MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

V S MARGALHO COMERCIO DO PAPEL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE

ATACADAO DO PAPEL ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados

' anteriormente
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDS e fitas
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.61-0-01 - Coçnércio varejista de livros
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e su primentos de informática

CÓDIGO E DESCRIçÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURÕ NUMERO COMPLEMENTO

R ADOLFO MARON 110 ""***"""

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF

45.600-061 CENTRO ITABUNA BA

iT"v

ENHEREçO ELETR NICO TELEFONE

RITADAV1EL@HOTMAIL.COM (73) 3613-0752
K

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

Situação CADASTRAL DATA DA S|TUaçãÕ=Á5RÃÍ"'

ATIVA 16/03/2015

KAQTIVO DE SITUAçÃO CADASTRAL

S1TUAÇÃÕ ESPECIAL DATA DA SITUAçÃO ESPEQAL
********

l

l
t

i

l

.Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/04/2020 às 09:06:46 (data e hora de Brasília).
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25,'03,2020 https://servicos.cloud.el.mm.br/ba-itabu na-pm/services/certidao_impressao.php?tc=e&cd=EjFEEEIEHHj EGG&tpc=GE&tpccert=c

l' ; g. ç?
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

FAZENDA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

e

Número da Certidão Código Geral
0003671 1271452

Código Nome/Razão Social
V S MARGALHO COMERCIO DE PAPEL - ME

C.N.P.J
22053304000150 lnsc. Est. C.P.F R.G

Endereço
AVENIDA PRINCESA ISABEL, N°: 1380 -

SAO
AETANO ITABUNA BA

Prefeitura Municipal de Itabuna - BA, conforme preceitua o Art. 273 da Lei Municipal n° 2.173 de
1/10/2010 - Código Tributário Municipal, certifica para os devidos fins que, NÃO CONSTA DÉBITO
ertencentes ao contribuinte. E, para constar, foi extraída a presente certidão, cuja validade e de 90
Noventa) dias contados a partir da data de sua emissão.

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que
posteriormente venham a ser apurados.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Itabuna na
Internet, no endereço http://www.itabuna.ba.gov.br/

Emitida em 25/03/2020

Validade 90 dias
\~ u

Chave de Validação: 20200003671

Av. Princesa Isabel, N" 678
São Caetano
CEP: 45.607.001 - ltabuna-Bahia

\

\

https:/./se}vico5.doud.el.wm,br/ba-itabuna-pm/seNices/cenidao_impressao.php?tc=e&cd=EjFE EEIEH HJEGG&tpc=GE&tpccert=c
1/1 i
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IE i GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
4"' "

t .
d' t SECRETARIA DA FAZENDA

':..=à

Emissão: 18/03/2020 17:37

f' : . 93
Certidão Especial de Débitos Tributários

(Positiva com efeito de Negativa)

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código

Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N": 20200857934

RAZÃO SOCIAL

V S MARGALHO COMERCIO DO PAPEL

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

€1 123.312.035 22.053304/0001-50

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima

identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à

presente certidão Positiva o efeito de Negativa:

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICMS

6ÔO000D559/l9j - lnicial/PARCELAMENTO 600000.0589/19-8 - lnicial/PARCELAMENTO

600000.0598/1 9-7 - Inicia]/PARC:ELAMENTO 800000.1048/l9-l - lnicial/PARCELAMENTO

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na

Divida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da

Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 18/03/2020, ccmforme Portaria n" 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua

emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

0

Y

~' Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda,

47

PAG - l d: l RdCertidaoEspecial.rpt
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26/02/2020

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

" : : ]' ,'!

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: V S MARGALHO COMERCIO DO PAPEL
CNPj: 22.053.304/0001-50

€

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento ma¥k e suas filiais 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 n° 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 n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:50:52 do dia 26/02/2020 "hora e data de Brasilia".
Válida até 24/08/2020.
Código de controle da certidão: 27F5.8F2C.5380.2F77
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

C
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CAIXA
CAIXA ECONÔMfCA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 22.053.304/0001-50

Razão SociaW S MARGALHO COMERCIO DO PAPEL

Endereço: r adolfo maron 110 l centro l itabuna l ba l 45600-061

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:20/03/2020 a 17/07/2020

Certificação Número: 2020032005285806729084

Informação obtida em 27/03/2020 12:27:58

A utilização deste Certificado para os hns previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

hnps://consu|taGd.mixa.gov.br/wnsu|tacd/pages/consu|taEmpregador.jsf 1/1
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PODER JUDICIÁRIO
jUSTIçA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V S MARGALHO COMERCIO DO PAPEL
(MATRIZ E FILIAIS) CNPj: 22.053.304/0001-50

Certidão n°: 5817617/2020
Expedição: 04/03/2020, às 10:59:19
Validade: 30/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

«N

certifica-se que v S MARGALHO COMERCIO DO PAPEL

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

22.053.304/0001-50, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 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 atê 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: cndt@tst. jus.br

X
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PODERJUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE jUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA . l ' : l ' "

CERTIDÃOESTADUAL

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAçÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1° GRAU

C

CERTIDÃO N°: 004241680 FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça
(http://esaj-tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 15/04/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

V S MARGALHO COMERCIO DO PAPEL, portador do CNPj: 22.053.304/0001-50, estabelecida na R
ADOLFO MARON, 110, C ENTRO, CEP: 45600-061, Itabu na - BA. **"**"*"**""*'"***'********""""""'*"*********""**

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado elou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20

(vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quarta-feira, 15 de abril de 2020.

C)

004241680
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PREFEITURA DE

x€ Itak.y,nµ
Prefeitura Municipal de Itabuna

ESTADO DA BAHIA

b l

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 051-S/2020

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 023-S/2020

OBjETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O l

TRABALHO DE COMBATE E TRATAMENTO DA PANDEMIA DO

CORONAVIRUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE

MINUTAS



X€ ltabü'íià
O povo, nosso orgulho.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . l' : l' '"

CGCICNPj: 08.218.99110001-95

MINUTA DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. O23-S/202O

Nome do Contratado:

S MARGALHO COMERCIO_DO PAPEL _. _
NPjl CPF lnsc. Est. n°

22,053.304/0001-50
Endereço (Rua, Av., Praça. etc.)

RUA ADOLFO MARON, 110
BA|RRO: MUN1CÍPKJ UF:

CENTRO ITABUNA BA
CONTA BANCÁRIA

Banco: Agência: Conta Corrente:

Obje'o' AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O TRABALHO DE COMBATE E TRATAMENTO DA
PANDEMIA DO CORONAVIRUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

alor: RS 6.580,48 (Seis mil quinhentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos).

Caracterização da emergência ou razão da escolha do fornecedor e justificativa do preço:

A Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna efetivará contrato com a empresa V S MARGALHO COMERCIO DO PAPEL,
devido a situação decretada como Estado de Emergência no Município de Itabuna, Decretos n° 13.608 de 20/03/2020, com
alterações promovidas pelo Decreto n° 13.609 de 21/03/2020, como medida de combate e prevenção, face a confirmação d
contaminação por (SARS-nCoV-2) COVID-19 no município, ainda considerando a necessidade de fortalecimento dos serviço
ambulatoriais e hospitalares do SUS para responder à situação emergenáal e a situação demanda o emprego urgente de medida
de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença, ben
como a prevenção e cuidados com os servidores da saúde na linha de frente no combate à doença no município.
Temos em tela a possibilidade de contratação direta, com a hipótese de Dispensa de licitação, prevista Lei n°. 13.979/2020
alterações. Art 4° É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços. inclusive de engenharia, e insumos destinados a
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei, § 1°
dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo ê temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência d
saúde ública de im ortância internacional decorrente do coronavírus,

Dotação ÔRÇAMENTÂRIA
Unidade Gestora Fonte Projeto/Atividade Elemento de Despesa Valor R$

1019_

)

14

) _

2406 _ 339030 _ _! 6.580,48

BASE LEGAL
ARTIGO 4°, da Lei n°. 13.979/2020 e alterações.

Unidade SoHcitante' Diretor:

Departamento de Vigilância a Saúde

Emerson Luis Santos Oliveira
Diretor do Departamento de Vigilância a Saúde

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - JUSTIFICATIVA/ DATAI ASSINATURAS E NOMES doSNÊMCRÕS" "

Na forma da justihcativa apresentada pelo DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAÚDE, no presente termo de dispensa d
licitação, a contratação encontra em amparo no ARTIGO 4°, da Lei n°. 13.979/2020 e alterações, que fundamenta e autoriza,
om Dispensa de Licitação.

Comissão de LICITAÇÃO - justificativa

A comissão de licitação informa que a contratação foi realizada em caráter emergencial, haja vista a necessidade de compr
imediata dos referidos produtos, devido a dificuldade e escasses destes no mercado e preços acima do valor de mercado, devid
ao cenário atual de pandemia mundial do coronavírus.

Despacho Final do Ordenador da Despesa - Homo|ogação

Data

De ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO. XX/XX2020

Uildson Henrique Nascimento
Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
CNPJ N° 08.218.991/0001-95

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE ITABUNA

... i' ,1' i-;
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 023-S/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 051-S/2020

MINUTA DO CONTRATO N° XXX-S l 2020

AQUISIçÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O
TRABALHO DE COMBATE E TRATAMENTO DA
PANDEMIA DO CORONAVIRUS EM ATENDIMENTO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE SI
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A
EMPRESA V S MARGALHO COMERCIO DO PAPEL

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE ITABUNA, através do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE ITABUNA, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob n° 08.218.991/0001-95 com sede na

Avenida Princesa Isabel, 678, São Caetano, nesta Cidade de Itabuna, Estado da Bahia, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, o senhor UILDSON HENRIQUE
NASCIMENTO, brasileiro, casado, maior, portador da cédula de identidade n°. 03.844.678-22, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, endereço Rua David Maia, n° 419, Pontal, Ilhéus, Bahia,

C de outro lado à empresa V S MARGALHO COMERCIO DO PAPEL, inscrita no CNPJ/MF sob n°

22.053.304/0001-50, localizada no endereço Rua Adolfo Maron, 110, Bairro: Centro, Itabuna — Bahia, CEP:
45600-061, neste ato representado pela Sra Verona Silva Margalho, brasileira, casada, RG n". 03.817.348-46
SSP-BA e CPF sob o n° 502.770.815-72, residente e domiciliado na Rua Adolfo Maron, 110, Bairro: Centro,
Itabuna — Bahia, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO, de acordo com o Processo
de Dispensa Emergencial 023-S/2020, que se regerá pela Lei Federal 13.979/2020 e demais alterações,
mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

I- CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O TRABALHO
DE COMBATE E TRATAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, em conformidade com a coleta de
preços apresentada da qual decorre este termo contratual.

VALOR TOTALITEM DISCRIMINAÇAO UND QUANT UNITÁRIO

01. BOBINA DE TNT UND 26 R$ 75,00 R$ 1.950,00

02. FOLHA DE ACETATO UND 26 R$ 30,00 R$ 780,00

C, 03. CAIXA DE ISOPOR 13 LITROS UND 18 R$ 13,99 RS 251,82
04. CAIXA DE ISOPOR 21 LITROS UND 24 RS 24,99 RS 599,76

05. FITA ADESIVA 45 X 25 M UND 200 R$ 2,50 RS 500,00
06. ARQUIVO MORTO UND 50 R$ 4,90 R$ 245,00
07. PASTA ELÁSTICO PLÁSTICA 4CM UND 100 R$ 3,50 RS 350,00
08. PASTA ELÁSTICO PLÁSTICA ÓFÍCIO UND 100 R$ 1,99 RS 199,00
09. CAIXA MULTIBOX UND 10 R$ 29,99 RS 299,90
10. CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX 01 R$ 34,50 R$ 34,50
11. CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX 01 RS 34,50 R$ 34,50

l 12. MESA PLÁSTICA COLOR UND 08 R$ 59,00 R$ 472,00

13. CADEIRA PLÁSTICA COLOR UND 32 R$ 27,00 R$ 864,00
VALOR TOTAL............................................... RS 6.580,48 (SEIS MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS E
QUARENTA E OITO CENTAVOS)

II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a
seciuir especificacla:

DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA
Ünidade Gestora ! FÕnte 'l ' """ erojetoiAtividade l Elemento de Despesa '

1019 14 ENFRENTAMENTO 2406EMERGÊNCIA DE SAÚDE 339030

l
Prefeitura Municipal secretaria municipal de SAÚDE
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Ill - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

§ 1° - O Valor Global do presente contrato é de R$ 6.580,48 (SEIS MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS E
QUARENTA E OITO CENTAVOS).
§ 2" - Nos preços ofertados na proposta da CONTRATADA já estão inclusos todos os custos e despesas
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou
indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
§ 3° - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ao contratado ou crédito em conta
corrente, imediatamente após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura/Eletrônica e devidamente atestada a
entrega definitiva do objeto contratado.
§ 4° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
imediatamente devolvido para substituição elou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse
intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

lV - CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES PARA A ENTREGA DO PRODUTO E VIGÊNCIA
DO CONTRATO.

i'

t

a) O prazo para a entrega do objeto do presente contrato será IMEDIATO, após solicitação da secretaria.

~ b) A vigência do contrato será de até 6 meses ou com a entrega definitiva dos produtos, e poderão ser
prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da
situação de emergência de saúde pública.
C) A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor designado pela Secretaria de Saúde.
d) O material deverá ser entregue, no Almoxarifado Central da Saúde, sempre das 08:00h às 16:00h, o qual
formulará o pedido, através do setor responsável.
e) A entrega deverá ser efetuada com data programada e confirmação antecipada no local indicado pelo
município, ficando as despesas inerentes com frete por conta da Contratada.
f) O prazo de entrega dos materiais será imediato após a solicitação da Secretaria de Saúde.
g) Correrão por conta da Contratada todas as despesas inerentes ao cumprimento disposto do subitem anterior.
h) Os materiais devem ter a descrição da embalagem absolutamente compatível com a descrição da requisição.
i) Os materiais devem ser entregues em embalagens não violadas.
j) Os materiais devem ter prazo de validade igual ou superior a 12 meses.
k) O item não deve ser substituído. Neste caso, a unidade contratada assumira todo o ônus.

V- CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES

5.1 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das determinações contidas no instrumento convocatório, que aqui se consideram

C literalmente transcritas, bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:

a) A atender O(S) pedido(s) da contratante no prazo estipulado na autor|zação de fornecimento;
b) Entregar o produto com a marca com que concorreu no processo |ic]tatório:
c) A fornecer produtos de qualidade:
d) O produto entregue deverá estar rigorosamente de acordo com o que foi especificado na Proposta, bem
como com o que foi solicitado no presente Edital;
e) Em caso de devolução do Produto, por estar em desacordo com as especificações, todas as despesas serão

atribuídas ao fornecedor;
f) A licitante fica ciente de que se houver incompatibilidade de suas informações, com as características
apresentadas pelo produto, estará sujeita às sanções previstas na legislação vigente e a não substituição pelo

produto adequado será considerado como recusa da entrega.
g) A manter um preposto, aceito pela contratante, para representá-lo durante a execução do contrato;
h) A responsabilizar-se pelos danos que causar à contratante ou a terceiros durante vigência do Contrato:
i) A cumprir fielmente todas as condições estabelecidas no contrato e no edital;
j) A manter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação;

5.2. - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas no instrumento convocatório por determinação

legal, obriga-se a:
a) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10

(dez) dias da assinatura;
b) Realizar o pagamento pela execução do contrato;

2
Prefeitura Municipal secretaria municipal DE saúde
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C) Proceder à publicação resumida do
prazo legal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
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instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no

VI- CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

§ 1° - O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão ou
entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou a CONTRATADA às seguintes sanções prevista na Lei
Federal n° 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) Advertência;
b) Declaração de idoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com órgãos e
entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e Municípios por prazo
de até 05(cinco) anos;
C) Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Itabuna pelo mesmo prazo previsto na
alínea anterior;
d) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do objeto
não entregue;
e) Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia
subsequente ao trigésimo.
§ 2° - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de
outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.

C, § 3° - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
§ 4° - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências da CONTRATADA, junto à
CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização monetária.
§ 5° - Sanções previstas na Lei Federal n° 10.520/02, art. 7°:
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ticará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.
40 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais.

VII -CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e as
previstas na Lei n° 8.666/93.
§ 1°. A Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos
incisos l a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.

C § 2°. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos ll a XI e XV do art. 78 da Lei Federal ri° 8.666/93, não
cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização.

VIII - CLÁUSULA OITAVA - COBRANÇA JUDICIAL

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de
créditos, sempre que possível.

IX - CLÁUSULA NOVA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

§ 1°. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato,
§ 2°. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
§ 3°. O presente Contratc não poderá ser objeto de subcontratação. cessão ou transferência, no todo ou em
parte.
§ 4°. Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis com
os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições do Direito Privado.
§ 5°. A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução dos
serviços objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da
CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado à CONTRATANTE no prazo de
48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.

m
.g

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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§ 6°. Após o 10° hjécimo) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a CONTRATANTE, poderá optar
por uma das seguintes alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a CONTRATADA
pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de atraso,
respeitado o disposto na legislação em vigor.
§ 7°. A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, no Diário
Oficial do Município, conforme Lei Federal 8.666/93,

X - CLÁUSULA DECIMA - DA LEGISLAçÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO E OS CASOS

OMISSOS (art. 55, inciso XII).

A legislação aplicável a execução deste contrato e os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições
constantes das Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93 e legislação posteriores, nos princípios de direito público e,
subsidiariamente, com base em outras leis que prestem a suprir eventuais lacunas.

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Como forma de acompanhar o cumprimento detalhado da entrega dos itens contratados, assim como a sua
designação adequada, a diretoria solicitante recomenda o Sr. JADSON DOREA - Função: COORDENADOR

C DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, como Gestor do contrato a ser gerado.

§ 1° O Gestor de contrato deverá:
a) Solicitar ao Dept° de Licitações e Compras a cópia do referido contrato;
b) Identificar no presente contrato, quais itens dizem respeito à sua solicitação;
C) Dar baixa em sua via de contrato a cada requisição emitida ao setor Administrativo, mantendo o saldo
atualizado.
d) Observar se os itens recebidos conferem com o solicitado e constante do contrato.

XII -CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO

O presente contrato é vinculado ao termo de dispensa constante no processo administrativo e a ficha de

programação orçamentária da contratada.

XIII - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - FORO

As partes elegem o Foro da cidade de Itabuna, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

C E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma napresença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achadas conforme.

Itabuna, XX de XXXX de 2020

MUNICÍPIO DE ITABUNA - CONTRATANTE
UILDSON HENRIQUE NASCIMENTO

Secretário Municipal de Saúde

V S MARGALHO COMERCIO DO PAPEL
VERONA SILVA MARGALHO

(Fornecedor)

4
Prefeitura Municipal SECRETARIA municipal DE SAÚDE
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N° 001/2020 - PROJUR

EMENTA: Parecer Normativo. Aquisição de beats,
F

serviços e insumos. Erífrentaniento da Pandemia '
causada pelo coronavírus (COVID-19). Contmtações.
Procedimenlas. Lei Federal N° 13.97912020. Medida l
Pruvisória N" 9262020. Decreta 11° lO.O24/202à l

0 '
C'

SINOFSE

Em resposta à gtãve situwção epidemiológica de alcance global, foi editada em 06 de fèvereiro de
202(L a Lei Federal n"l3.979 que "dispõe sobre as medidas para eíy/'remamento dá emergência
de saúde pública de inlporlância iniernacionu/ decorrerue do coronavírus responsáwl pelo surto
tk 20/9". Dentm as medidas estabelecidas pam enfrentamento de tal situação. o artigo 4° da Lei
n"13.979/2020 estabeleceu hipótese cxecpcional e temporárÍa de dispensa de licitaçM para
aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfi'entamento da emergência de saúde
pública decornente do coronavírus.

l rata-se, com efeito, da criação de uma nova hipótese de dispensa de licitação, ainda que
temporária. que se soma às demais estabelecidas no arL 24 da Lei 8.666/93. Somando-se a isso.

0 em 20 de março de 2020 foi editada a Medida Provisória 11° ')26/2020 que alterou a Lei n" 13.97'L

de 6 de fevereiro de 2020. para dispor sobre os procedimentos para aquisição de bens, s¢wíço3 e
insumos destinados ao enfhentamento da emergência de saúde pública já inenámada, com
desiaquc para a redução pela metade dos prazos a serem adotados nos procedimentos licitatórios
na modalidade de Pregão, seja eletrônico ou presencial.

X

Considerando que os anigos 4° a 4°-1 da atual redação da Lei n" 13.979L2020 aplicam-se a todas as
G'slerds federativas União, Estados. Distrito Federal e Municípios.

('onsidemndo. ainda. a possibilidade da existência de processos e expedientes administraúvm

rec(jrr¢ntes ou com caráter repetitivo eni que sçjam s.uscitadus consultas a esta procuradoria sobre
questões com os memios pressupostos de tàto e de direito para os quais seja possível
est:tM!écer uma orientação jurídica unifOrme, .justifica-se a elaboração do presente parecer
m·rmativo a fim cIe permitir o atcndilner)tt? das exigências legais a partir da adoção das
recamendaçôés formuladas na presente manifestação. '

iMe'fekura Municipal de lwbum Av. pnhcma L$ãHd, 678 - cmuqaBnmil ~m/-W,çw§na
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De inicio, convém destacar que compete à Procuradoria Administrativa prestar consultoria sob o
prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à conveniência e à
oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera discricionária do
administrador público legalmente competente, tampouco examinar questões de natureza
aniímitemente técnica. administrativa elou financeira.

Ademais. entende-se que as manifestações dsí Procuradoria Administrativa são de natureza
opinativa e, portanto, não são vinculantes para o gestor público, o qual pode, de forma

justificada, adotar orientação contrária ou diversa daquela emanada da consultoria jurídica.

Ou sçjm o presente opinativo, como simples orientação jurídica. tçm natureza obrigatória, porém.
0 não vinculante e visa auxiliar a Administracão Pública na tomada das decisões que atendam

primordidmente o interesse público.

.DA FUNDAMENTAÇÀO

Umlorme disposto na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores a Adlninistração Pública cíc\ c

sdecionar com quem contratar. definir as condições de fàto e de direito no intuito de obter sempre

a proposta mais vantajosa, subordinando-se aos princípios legais. Nesse sentido, enrende-se por

proposta mais vantajosa aquela em que a prestação do serviço pelo panicular sc adéqua e satisfaz

ao interesse público, além da Administração assumir prestação menos onerosa com a melhor

qtialidade do serviço.

Portanto, a ausência de licitação somente se admite por exceção e, tão somente. nos casos
indicados em lei. As exceções encontram respaldo constitucional e nas definições legais da Lei dc

Licitação e Contratos Administrativos. Neste contexto, surge a Lei Federal 13.979/2020 que
0 insútui normas especificas para aquisição de produtos e serviços em regime emergencial para

ações diretas de enfírentamento ao novo coronavírus por meio de dispensa de licitação e na

modalidade pregão, com conteúdo especifico para tal momento.

AssÍm, examinada a matéria à luz da Lei federal n° 13.97912020, externamos as recomendações a
serem seguidas pelos órgãos da administração direta e indireta do Município de Itabuna para a

F c'urreta contratação direta mediante dispensa de iicitação para aquisição de bcns, serviços e
insumos de saúde, destinados ao enfrentamento da pandemia da doença do coronavírus (COVIl)-

19).

l )ito isso. enumera-se as principais prcm 15n$x l uri,1 icat. q lil' !; )r'll' ' :1 1 l ,. .t.1.í» i:ii l Ui l" i-,k" , . ,· :!
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a) da dispensa de licitação tratada na lei n"l3.97912020

A dispensa de licitação disciplinada pela Lei n°l3,97912020 inaugul.l uma hipótese especifica de

umtratação direta com uma finalidade precisa: c) necessário enfrentamento da situação decorrente

da ameaça representada peia C:OVl1)-19. A dispensa tratada pela novel legislação, além dc

possuir destinação especifica, se caracteriza por ser temporária, ou seja, somente pode ser
invocada enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente do coronavírus.

Note-se que as contratações diretas a serem éntabuladas no âmbito da Lei n° 13.979/2020 não se
confúndem em absoluto com as contratações emergenciais tipicas, seja pelo procedimento

0 ditèrmciado tratado pela norma, seja pela aplicação direcionada e temporária. O art: :," da Lei

n" f 13-979. de 2020, delimita o universo de aplicação para as contratações rekcinnadas ao
en rentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavírus, assim como disciplina seu funcionamento:

An. 4" É dispensável a licitação para aquisbção de bens, serviços, inclusive de
cngenharia, e insumos destinados ao enhntamento da elnc%ên¢ia de sUde
pública de importância internacional dccorreme do coronavírus de que traía esta
Lei. (Redação dada pela Medida Provisória n° 926, dc 2020)
§ l" A dispensa de licitação n que se refere o caput deste artigo é temporária e
aplica-se apenas enquanto perdurar a emeOencia dc saúde pública dc importância
internacional decorrente do coronavírus.

A nomia não abarcou expressamcnte a possibilidade de utilização da nova hipótese de
dispensa no caso de necessidade de contratação e execução de obras de engenharia. sendo

possível afirmar que a aplicação da dispensa restringe-se a:
0 a) bens;

b) serviços. incluindo os de engenharia c
© c) insumos de saúde.

() escopo da Lei n.13.979/2020 cinge-se. pomnto, a bens. insumos, serviços e serviços de
engenharia. As obras de engenharia não foram contempladas e poderão, se for o caso, serem
disciplinadas em futuras alterações normativas. Ressalta-se que a dispensa de licitação em '

idestaque na Lei Federal têm vigência contida, isto é, somente podendo ser utilizada no período l

c"nquanto durar a situação de emergência.

b) presunção legal cIe atendimento das c(m(liç'"'cs para a dixpêns:í

O aniEo 4°-B da Lei n. 13979/2020, estabelece. de tórina taxativa. nos incisos l a lV . :
todas as condições que se presumem já atendidas. São elas:

l. ocorrência de situação de emergência;
2. necessidade de ponto atendimento da situação de emergência; · ".
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3. existência de risco a segurança das pessoas. obras. prestação de serviços.

equipamentos e outros bens,públicos ou particulares; e
4, limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.

Com efeito, em face da grave e urgente calamidade pública que assola o pais e o mundo, decidiu a
Lei, cm observância ao principio da eficiência insculpido no an. 37, caput da CF/88, quc
não seria razoável exigir que o gesior público declinasse, em cuda um dos processos de

aquisição, os fatos e circunstâncias que são dc conhecimento público e notório.
Ocorre. no entanto, que tal presunção, embora desobrigue o gestor público de apresentar
repetidamente, e de foma prévia4 as justificativas da emergência e da necessidade da ,
contratação, implica a sua responsabilizaçek) caso sobrevenha prova cm sentido contrário. ou seja

0 le que as circunstâncias fáticas que fundamentaram a contratação por força desta

© autorização legal especifica carecem de veracidade.

Dito isso, conclui-se que a simples compra de um medicamento elou apanelhos de saúdes ou
hospitalares, por exemplo, não é suficiente pc'r si só para que c) Estado deixe de realizar o
procedimento de licitação com base na Lei Federal 13.979/20, sendo necessário que demonstre
que us bens e os insumos desejados sejam comprovàdmiente adequados para combater a situação
&comnte da Covid----l't Neste sentido, opinou a AG(J - Advocacia Geral da União, em recente
parecer sobre o tema:

(..j para a ccmliguljçao da contratação dima Gnl¢rE¢nclal por dispensa dc iicitaç:ào.

devem ser preenchidos os ú¢ guimcs prcssupostos:

à) Demonstração concreta e èfèth'a de que a aquisição de beris e msumos de saúde
serão destinados ao enfiuntamento da emergência de saúde pública de impmümia

internacional decorrente do coronavirus;

b) DemÓnstmção de que contratação é via adequada e efetiva para eliminar o riscü.

0 1)cssa forma, a celeridade buscada pelo legislador. ao passo que mitiga algumas exigências

pmistas na sistemática da Lei n° &666/93, impõe ao gestor público o dever de cautela e de
apuração das circunstâncias fáticas que orientam pam evcntuà! contratação direta sob tal
fundamento.

Yak ressaltar que a permissão aqui estudada não admite interpretações extensivas, de modo que

o' requisitos acima elencados devem observados pelo Podcr Público no momento da contratação.
sob risco de incorrer em improbidade administrativa.

C) da ampla divulgação das informações

Atenta aos deveres de transparência e ampla publicidade cIas atividacics d:i Admimstraçàí' Pública.
a l..ci n° 13.979i2020 determina que as contrataçc"'es realizadas por meio da habilitação legal nela
prevista deverão ser imediatamente disponibilizadas em site oficial e.'pccific:O.
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A disponibilização imediata das informações sobre tais contratações ê de extrema importância.
não só para a própria Administração, uma vez que permitirá que órgãos e entidades públicas
saibam o que os outms estão contratandu, e como estão contratando. como também para que as
mstâncias de controle, e mesmo o cidadão, possam monitorar essas contratações emergenciais "

cum maior facilidade, sendo certo que toda contratação retilizada pela Administração é uma
contratação que deve atender a interesses e necessidades públicas.

Nesse sentido. o § 2°. do mencionado an. 4°, estatwlece que essa divulgação na rede mundial de
computadores deverá obedecer, no que couber, as exigências do art. 8", § y, da Lei de Acesso à :
lnlõrmação (Lei n" 12.527/2011), apresentado, ainda, "o nome do contratado, o número de sua '
inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contràtual. o walor e o respectivo processo de

contratação ou aqúisiçào". í

d) não exigência de estudos preliminares pum as contratações de bens e serviços comuns.

A Lei cii) apreço. após modificações do Poder Executivo, passou a não exigir. para contratação de
"ens e serviços comuns, por meio da dispensa nela prevista, a elaboração de estudos preliminaws

K

pela Administração contratante.

Os estudos prévios são, em regra, a primeira fase do planejamento de uma contratação pública,

que visa a análise da necessidade de contratação. viabilidade ('inclusive, técnica) da contralaçã'k

seus impactos ambientais e fornecer elementos para o Muro projeto básioo ou termo de referência

umtõrme an. 6°. IX. da Lei n" 8.666/93. ,

Buscou-se. portanto, a simplificação do lmcedin1ento quando a contratação dima destinada ao

enfrentamento da emergênçia dc saúde pública proveniente do coronarvírus tiver como objeto

txms c serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
0 ('hidivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado (conforme parágralõ

único. do art. r. da Lei n" 10.520/2002L

e) da admissão dc termo de referência básico e de projeto básico simplificados.

A Lei n° 19.979/2020, alterada pela MP n° 926,'2020, admite, em scu aii. 4°-E. que, para as

cuntrataçòes para enfretamento da situação emergencial causada pelo coronaviru& a apresentação
de tcmo de mferência simplificado e projeto básico simplificado. A observação a ser realizada C

rio sentido de que o dispositivo se refere às "contratações", não apenas às dispensas de licitação
Asqin). não obstante entender ser nece3sària a c;Lr;|acri"uíção d() objt'to a xci coiumtado, a Lei n"

l ;.97q/2020 permite a realização dc termo ,ie referência siny'lilicado c projeto básico
ximpliticado, evitando. pois. que a excessiva complexidade da (k)cumcn[açãú) pré-contratual venha

m' um entrave a elètividadc das contratações, evitando-se. pois. a ína.joração dos danos causados
pela covid-l9.
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f) possibilidade de contratação de equipamentos usados

Considerando o cenário de emergência internacional, bem corno a escassez de bens e
equipamentos novos em face do crescimento mundial do surto. restou estabelecida de foma

expressa a possibilidade de aquisição de equipamentos usados na contratação de bens e

scrviços. Dessa forma. a legislação moderniza o escopo das contratações que tem em sua '
concepção rotineira o empreY de produtos novos Necessário se fàz enfatizar que a legislação não

descuidou da qualidade dos equipamentos a serem contratados m medida cm que apontou
expresmnente a wsponsabilidade do fornecedor pelas plenas condições de uso e de

funcionamento do bem a ser adquiri&

©O B) contmtos com vigência de até 6 meses

Por fôrça do artigo 4"-H. da Lei n. 13.979Q020 restou estabelecido o prazo de até seis
meses para duração dos contratos. bem como a possibilidade de proriogação das contratações por
sucessivos períodos enquanto perdurar a necessidade de enl"rcntamento da situação dc
cmcrgência de saúde pública. No ponto. se afasta radicalmente. diante da especialida& da nom .
ifS discussões sobre a pK)$$ibi|idad¢ ou não d¢ prorrogação inerentes us contratações cmcrgenciais

disciplinadas pelo artigo 24. IV , a Lei n. 8.666/93. Diz o art.4°-H que:

Art. 4"-H Os contratos regidos por em Lei t¢fàO jmzo de duração de até seis mescs e
poderão ser prorrogados por períodos' sucessivos, cuquanto perdurar a necessidade
de enfí'entamento dos efeitos da situação dc emergèncta dc saudê pública.

lmponante observar que o encerramento do estado de emergência não acarretará a rescisão

abrupta dos contratos alusivos aos procedimentos regidos nesta Lei. Isto porque que os

eventuais efeitos da situação de emergência serão sentidos por mais algum tempo e aqueles' "
0 que porventum foram acometidos pela enfermidade não podem ser abandonados sem o

© cuidado necessário. Cite-se:

Art. 8° Esia Lei vigorará enquanto perdurar q estado dc emergência de saudê
internacional decorrente dci coronavírus resp<msávd pelo surto de 2019. cxceco
quanto aos contratos de que trata o art. 4"-H, que cSbUe«rào ao prazo de vigência neles
cstabdccidos.(Redaçào dada pela Medida Provisória n" 926. de 2020)

Aqui cabe fazer uma distinção, O An. 4°-H condiciona a prorrogação (e não a vi&ênçia contratual
cm si) à necessidade dc cnfrentamcn|(' da situação. Ademais. q art, X" c claro ill) prcser\ ar

\ ij;ència dos contratos quando encerrado o emdn dc emergêm' j,| I)c€xc m(kh). (b fim d.í
¢n~éncia (ou da necessidade de enfrentamento dos seu dettusí puderá eliminar a
possibilidade de novas prorrogações, mas não ufèta () prazo de 'h igèncm já estabelecido ou
prorrogado. muito menos é causa para a sua rescisão antecipada.
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h) da relativização da habilitação

O an. 4°-F, da Lei n" 13.939/2020 permite, ainda. que, excepcionalmente, a autoridade pública

competente, dispense, da contratada, documentação de habilitação. Será, possível, portanto. a

dispensa de "apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda o

cumprimcnto de um ou mais requisitos de habilitação, r~alvudos a exigência de apresentação

de prova de regularidade relativa à Seguridade SociM e o cumprimento do disposto no inciso

XXXIII do caput do art. T da Constituição".

i) da permissão para contratação com empresas impedidas

Nu inesmo espirito da permissão anteriormênte tratada - de relativização da documentação de
©O habi)itaçãor " as alterações formuladas pcla MP 1)° 926/2020 tomaram possíveis, na dispensa de

licitação pi evista na Lei 13.979/2020, contratãções de "'bens, s«viços e insumos de empresas quc

mçiam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o

Poder Público suspenso".

Aqui. o Legislador exigiu que o particular em questão seja q único fornecedor do bem ou serviço a

ser adquirido. Assim, ainda que a empresa sc encontre impedida, no momento da contratação, de

licitar ou contratar com o Estado. para fins obter soluções ao enfretamento da situação de

emergência, será possívcl rmjizar sua contratação.

Í) dhpensa excepcional da estimativa de preços

("ontòrme previsto no § 2° do an. 4°-E. excepciomilmente, será dispensada a estimativa de preços.

mediante justificativa da autoridade competente. A realização cIá esiimativa de preços não

O :lnPede a contratação pelo Poder Público por valores superiores que deconam de oscilações

x'asionadas pela variação de preços, o que deverá ser justificado nos autos do processo de

© comratação (an- 4°-E. §3").

A Cotação de preços deverá obedecer as seguintes regms: a) Verificação de preços no Portal dc

Compras do Governo Fedemj; b) pesquisa publicada em mídia especializada: C) sítios eletrônicos

especializados ou de domínio amplo; d) contratações similares de outros entes públicos: ou e)

pesqutsa realizada com potenciais fornecedores. sendo recomendada a apresentação de pelo menos
ués cotações.

l'niendcmos que tal possibilidade somente pc kícü sci' uti |i/:jd:l í'elu ccstc'r público cm gnu-
.G°xcq'ck¥[)alissjmos nos quais a necessidade dc' q;ql|l:;lçà\) g' I."j('1 u!!'.'il'e. l' risco ch' pu^'|njcl)l,'

di' tk'll} jurídico que sc visa proteger it Ci )||lmtaç?lo e tão cic\ U(.). que não sc niostraria

l'azckivel a realização de qualquer diligCnci:t para a reaiizaçiio da estimativa de preços. Poder-

se-ia. da mesma forma. dispensar a realizaçã4) de tal estimativa de preços caso houvesse

dumonsúação inequívoca de que a afèrição de preços em memdo revela-se '
p'r~tum MWUMPM umbu~ Ail Rnhcesa k$EÊbel, 678- CGenlroAcNnWslmm Mun@W - São cmm 7
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manifestamente impossível. De qualquer forma, por se trutar de dispensa de exigência que,

caso mal utilizada, jxAerá frustrar os princípios da economicidade e da obtenção da
proposta mais vantajosa. deve o gestor. ao assim proceder. aprescníar a devida justificativ a

para não realizar a estimativa de preços.

k) da redução dos prazos do procedimento licitatório - Pregão
g';

No tocante as contratações realizadas por meio de procedimento licitatório. especificamente na
.k

tmdalidadè pregão. realizada na forma presencial ou eletrônica, pm ju a MP 926/2020 que. na '
aquisição de bens e insumos ou contratação de serviços necessários ao enfrentamento da
emergência cm saúde pública ora comentada, os prazos fOram redüzidos pela metade, sendo que, '

€)D quando se tratar de número impar, o arredondamento ocorrerá pam q número inteiro antecedente
t(t'r viart. 4"-G)

Nesse sentido, o prazo fixado pam a apresentação das propostas. cQMàdo a partir da publicação dó' " - '

aviso. que, normalmente, é de 8 (oito) dias úteis. passa a ser de 4 (quatro) dias úteis, assim cornO) ' . ' " ,
.. ,os prazos para apresentação de razões recursais c de contrarrazòé& atualmente de 3 (três) diaS" :' ê,

.uteis cada. passarão a ser de apenas l (LUR) dia útil. Ademais, nas siíuações ora evidenciadas. c? '
rccum passa a ter o caráter meramente efeito devolutivo, sem haver a necessidade de suspensão
du prucedimento |icitalóriQ. como ocorre ordinariamente. Também será de l (um) dias útil o prazo

.para impugnação aos termos do instrumento convocatório
E

\'aje destacar que os procedimeníos menc|(mados anteriomente. tais como apreseníação :
·9

mnplihcada de termo de refèr'ència elou projeto básico, assim como dispensa de estudos "
preliminares e obtenção de preços estimados. aplicam-se a quai$quer contratações, seja pot ! Sw "i
dispensa ou licitação. pam aquisição de bens e insumos ou prestação de serviços que tenham por , ¥ '

0 objetivo o enfrentamento da emergência que trata a l.ei n" 13.979/202('. ' '
C

¶L
.i

O concluSão :
, t

k é

1)iante do exposto. embora a l.cgislação em comento tenha permitido a realização de prepões com,,'j

procedimentos abreviados, a realização de pregão presencial enfjrentd, neste momento, a|gunW ,,! :'
limitações, pois, além de contrariar as recomendações médicas de evitar aglomerações pará'

.!'üdu,ur 3 possibilidade de contágio pela Covid-l 9. o Município de Itabuna. dentre outros, impô':, -, ' ,
.N.'striçôes de acesso e circulação, causando limitações aos serviços de transporte, hotelaria e :. ,.

alimentação. o que dificulta a participação nos pregões presenciais de licitantes sediados em outraS- i - " .- '
Èregiões, compromctendo a competitividade do ceriame.

. !.
""í. ,
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Z'- k"'S..
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Assim, considerando que já está sedimemàdo n:i administração pública brasileira o eniendimento

de que deve Ser dada preferência ao pregão eletrôüico em vcz do presencial para a aquisição de

bens e serviços comuns, visto ser a modalidade mais indicada para assegurar a ampla

competitividade, a redução de custos aos participantes, a transparência e a segurança dos certames.

deve ser dada prioridade ao uso da modalidade Pregão Eletrônico SÓ se admitindo a

utilização da Dispensa de Licitação se restar justificada a impossibilidade de contratação

dentro dos prazos exíguos previstos na Lei n"l3.979 pam tal modalidade.

("aso seja demonstrada tal impossibilidade. elencamos a seguir os elementos a serem verificados

indi\ idualmente nos autos de cada proccdMícnto administrativo em que se processa a conuutaçào

dima. mediante dispensa de licitação pam aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao

ail'muamento da emergência de saúde pública de importância inwrnaciond de¢orrenlc do
0 cémnavirus, com fundamento no art. 4° da Lei federal n° 13,979/2020:

a) Cumphmento dos requisitos pa'a a incidência da norma federal que autoriza a dispensa de

licitação:

a.l) Os bens, serviços e insumos que se objetiva adquirir deverão destinar-se

exclusivamente ao enhentamento da emergência de saúde pública decorrcnle do

cormavirus (COVIIj-19):

a.2) A autorização legal para a aquisiçãa direta por dispensa tit' licitação é temporária.

se limitando ao período enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do coronavírus lCOVID-l9);

a.3) As aquisições realizadas com base no dispc)$itivo deverão ser

imediatamente disponibilizadas em sitio oficial especifico na rede mundial de

computadores, contendo as infOrmações descritas no art. 4°. §2° da Lei federal

0 n°13.979/202O.

Q b) Niki obstante o pemiissivo legal pata a dispensa de licitação nas aquisições destinadas ao
ünfrentamento da COVID-19, deve o gestor público sempre observar os princípios que
lhe são impostos pelo an. 37 da Constituição Federal, bem como aqueles previstos no art.
3" da Lei 8.666/93.

c) Mesmo se tratando de procedimeruo de amraiaçào direta, deve ser observado o rito e a
instrução da denominada fàse interna do procedimento, de acordo corn as regras da l-ei n"
l 3.979/2020, aplicando-se subsidiariamente a Lei n° &.666,'93. instruindo- se os autos com:

c. I) Prc!ielo básico simplificado (ou tt:rino de relèrência simplifiçado.). contendo tl3

elementos indicados no an. 4"-E, § 1° da Lei n° 13.979/2020, aprovado pela autohdade

competente (art. 7". §2°. l, Lei 8.666í9,3 ). contendo orçamento detalhado (art. 7° & ?"
If. Lei 8.666/93 ): " "" "

prMblcura MunWépM de Itabuna Av pmmsa 1Mbd, 678 - ceA»AmnmmNp Munbka/- XàCM%m
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C.2) Comprovação da existência de recursos orçamentários para fazer frente à futura

contratação (art. 4°-E. §1". VIl da Lei n" 13.979/2020 cic art. 7°. §2°, Ill. Lei

à8.666/93): '
a:

ç.3) Ftabüitação jurídica, dispensada mediante justificativa da autoridade competente em
m

caso de restrição de fornecedores ou prestadores de serviço (art. 28 da ú'i 8.666/93 CIc '

an. 4°-F da Lei n° 13.979/2020):

ticA) Documentação relativa à regularidade fiscal e trãbdhista. dispensada mediante

justificativa da autoridade competente em caso de nesüição de fornecedores ou Ê
prestadores de serviço (ail. 29, LA 8.666/93 cIc art. 49-F da Lei n° 13.97912020)- i'

A dispensa de apresentação da documenúlçao não poderá recair, no entanto, sobre a l
.€m prova de regularidade relativa à S%uridad¢ Social e u cumprimento do disposto no i-

inciso XXXIII do caput do an. 7° da Constituição; i"'

c.5) Documentação relativa à capacidade técnic :. dixpcnsâda mediante
justificativa da autoridade c(!mpetente em caso de restrição de fornecedores ou $
prestadores de serviço (art. 30. Lei 8.666/93 cic art. 4°-F da Lei ll" 13.979/2020): "

C

c.6) Documentação relativa à qualificação econômico-financeira, dispensada mediarúe f"'
justificativa da autoridade competente em caso de réstrição de fornecedores ou t'
prestadores de serviço (an. 3 l. Lei 8.666/93 Cf'C art. 4°-F da Lei 11° l 3.')79/2020):

,F

ei) Devem ser cumpridas as exigências do m. 26. parágratio único, ll e Ill clã Lei n° 8.666/93. í

instruindo-se os autos com: t,,

d.l) A razão da escolha do fornecedor ou executante; È

0 d.2) A justificativa do preço. i
5·.

e) No que diz wspeito ú pesquisa de preços que embasará a aquisição, devem ser observadas as :
ngas especiais quanto à justificativa de preços introduzida pela Médida Piovisória n" 926/2000: í ,

e.l) Por torça do an. 4°-E. § 2" da [..ei n" ] 3979/2020, admite-se
excepcionalmente. mediante justificativa da autoridade competal[e. a possibilidade i"
de dispensa da apresentação de estirnativa de preços de qüe trata o inciso VI da

mmencionado dispositivo;
r
g

e 2) O art. 4"-E, § 3° da Lei n° l 979,'202O admite. mediante uxt'ficativâ nos autos. a ' l
possibilidade de contrutaçik' pelo Podei Públicü por valores superiores ao {
encontrado na estimativa de preços. desde que esses decorram dc oscilações ocasionadas
pela variàção de preços. í

t'E
a "

~~ d0 ltmbu~ AB' m- cÜnÚDA¢mmúutNU aM*w- são Caecam í
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f) Observância de outras regras especificas nas dispensas de licitação realizadas sob a égide da

Lei n" 13.979/2020:

1.1) Excepcionalmente, quando houver demonstração Mequivocu da existência de uni
único fornecedor para determinado bem ou serviço, será admissível a contratação de
empresa que esteja ¢om inidoneidade declamda ou com o direito de participar de licitaçàu

ou contratar com o Poder Público suSpen$o-

f'.2) Admite-se a aquisição de bens e contratação de ser"iços, que envolvam
equipamentos usados, desde que o fomecedor se responsabilize pelas plenas condições

de uso e fimcionamento do bem adquirido.

D F3) Quando sc tratar de bens e serviços comuns, assim entendidos aqueles cu,jus

padrões de desempenho e qualidade possam ser objeüvametíte definidos por meio
de especificações reconhecidas e usuais do mercado (dãnição do art. y, [j do Decreto
federal n.lO.U24/2019), não será exigicl:í a elaboração de emdüs preliminam -

t".4) O gerenciamento de riscos a que aludem os ans. 25 a 27 da Instrução
Normativa n' 05/2017, somente será exigível durante a tiíse de gestão do COntrato.
sendo fúndamental a indicação de um gestor de conimto,

t.S) A duração dos contratos regidos pek} Lei n. ] 3.979.'2020 liuúta-se a 6 meses. pc'dcncio

ser o período dc vigência pmrrogado por períodos sucessivos, cnquanto perdurar a
necessidade de enWntamento dos etéitos da situação de ém%ência de saúde pública.

£6) Para os contratos rcgidos pela rct"erida Lei, pode a administmção pública prever

que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições
D contratuais, acréscimos Ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta pot cento do

vabr inicial atualizado do contrato.

iim, com a emissão do presente Parecer Normativo. ficam Qspensados do envio µua

examç ç aprovação pela Procuradorià-Geral do Município dc habum, os pfo¢c$$o$ de
dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos deSüimdos ao enrÊenlamenlo da
emerÊência de saúde pública decorrente do coronavinis, ressalvadàs as hipóteses de consultas

acerca de dúvida de ordem jurídica devidamente identificada e motivada.

Para a utilização do presente parecer normati w) nos casos concretos. deve a Administração
pública instruir os respectivos processos corn:

( a ) cópia inte£ra] deste paimcer nomiativo devidamente aprovado pelo ProcuradowGeral
do Município de Itabuna;

PM\ohwa Municipal d0 mbtma av FWncb» l&sb0i, 67& - cémm Ac1münmRítNg~gt)a/ - "3d mrano
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(b) declaração da autoridade competente para a prática do ato atestando que El situaçã"

concreta se enquadra nos parâmetros e pressupostos do parecer normativo e que foram
observadas suas orientações.

(c) Aprovação da Controladoria Geral do Município - CGM a quem cabe, através de seus
sistemas de controle incemo. conforme Lei Municipal n°1 .970, de 06 de outubro de 2005
"'examinar as fases de execução da &speW inclusive verificando a regularidade das
licitações e contratos, sob os aspectos da publicidade, legitimidade, economicidade e
razoabilidade" (art. 5°.Vl).

E

F

"; o parecer. SMJ. "
€)0 ltabuna-BA, 20 de março de 2020. 'í

l

Antônio ""
P ,Subprcícü j r mmístratwo

I

f '

' %
r E

a consid ração superior do Ilustríssimo Senhor Procumdor Geral do Município de Itabuna. :

r
Aprovo o parecer supra,

Ê
t·

b-

' ' k!i·rl'lda&'NTà (. aííííi+" '.
Procurador Geral

C
, § í"I
A. ·

"Ei'

. ' . y

à

b
E

f

y'
rProto iturm Municipal de mbun@ Av Princesa /sabê/. 678 - Centro Admri/WUvo Mwúcipal - S&) CMi¢ano

12 i'

Ê'

è

!"

,



lX¶~
C> PREFEITURA DE

El x€ Itakunµ -f L] '
Prefeitura Municipal de Itabuna

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 051-S/2020

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 023-S/2020

OBjETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O

TRABALHO DE COMBATE E TRATAMENTO DA PANDEMIA DO
l CORONAVIRUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL

DE SAÚDE

r

TERMO DE DISPENSA



ltab'üíià
O povo, nossa orgulho.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CGCICNPj: 08.218.991/0001-95 .w'U.'; l"c

r """"
I _ ___TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 023-S/2020

Nome do Contratado:

S MARGALHO COMERCIO DO PAPEL
NPjl CPF Irise, Est. n°

22.053.304/0001-50
Endereço (Rua, Av., Praça, etc.)

RUA ADOLFO MARON, 110
BAIRRCL MUNICÍPK) UF:
CENTRO ITABUNA BA

CONTA BANCÁRIA

Banco: gência: Conta Corrente:

obje'o' AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O TRABALHO DE COMBATE E TRATAMENTO DA
PANDEMIA DO CORONAVIRUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

alor: RS 6.580,48 (Seis mil quinhentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos)

"aracterização da emergência ou razão da escolha do fornecedor e justificativa do preço:

A Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna efetivará contrato com a empresa V S MARGALHO COMERCIO DO PAPEL,
evido a situação decretada como Estado de Emergência no Município de Itabuna, Decretos n° 13.608 de 20/03/2020, com

alterações promovidas pelo Decreto n° 13.609 de 21/0312020, como medida de combate e prevenção, face a confirmação d
ontaminação por (SARS-nCoV-2) COVID-19 no município, ainda considerando a necessidade de fortalecimento dos serviço
mbulatoriais e hospitalares do SUS para responder à situação emergencial e a situação demanda o emprego urgente de medida
e prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença, bem
omo a prevenção e cuidados com os servidores da saúde na linha de frente no combate à doença no município.
emos em tela a possibilidade de contratação direta, com a hipótese de Dispensa de licitação, prevista Lei n°. 13.979/2020
Iterações. Art. 4° É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados a
nfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei. § 1°
ispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência d
aúde ciública de imoortância internacional decorrente do coronavírus.

_,_.,,_,, ,_

_ _ Dotaçào ÕRÇAMEN.TÁR.IA_ __"*DADE"G@TORA l '"ÊÕ"NTE l' ' Projeto/Atividade 7"" Elemento de Despesa _1 _ _ Val.or R.$_ _ _

1019 l 14 l 2406 l 339030 l 6.580,48

BASE LEGAL
ARTIGO 4°, da Lei n°. 13.979/2020 e alterações.

ni a e OlCl an e: Diretor:

" Departamento de Vigilância a Saúde .

Emers Luis Santos Oliveira
Diretor do Dep ilamento de Vigilância a Saúde

COMISSÃO DE LICITAÇAO - JUSTIFICATIVA/ DATAI ASSINATURAS E NO ES DOS MEMBROS

Na forma da justificativa apresentada pelo DEPARTAMENTO DE VIGILÂN A A SAÚDE, no presente termo de dispensa d
licitação, a contratação encontra em amparo no ARTIGO 4°, da Lei n°. 13.979/2020 e alterações, que fundamenta e autoriza,

om Dispensa de Licitação.
Comissão de LICITAÇÃO - Justificativa

comissão de licitação informa que a contratação foi realizada em caráter emergenci , 'a vista a necessidade de compr
imediata dos referidos produtos, devido a dificuldade e escasses destes no mercado e p os 'ma do valor de mercado, devid

o cenáho atual de pandemia mundial do coronavírus.
Despacho Final do Ordenador da Despesa - Homo a ão

Data

De ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO. 12/05/2020 ,Uú

Uildso e iquê Nas imento
Secretário Municipal e Saúde

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
CNPJ N° 08.218.991/0001-95

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE ITABUNA t'"il":";

DISPENSA DE LICITAÇÃO'N°. 023-S/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 051-S/2020

CONTRATO N° Ó93-S/2020

0 ^QU|SIçÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PÇRA O

TRABALHO DE COMBATE E TRATAMENTç) DA
PANDEMIA DO CORONAVIRUS EM ATENDIMENTO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE SI
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A
EMPRESA V S MARGALHO COMERCIO DO PAPEL

pejo Dresente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE ITABUNA, através do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE ITABUNA, inscritq no CNPJ do Ministério da Fazenda sob n° 08.218.991/0001-95 com sede na
Avenida Princesa Isabel, 678, São Caetano, neSta Cidade de Itabuna, Estado da Bahia, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, o senhor UILDSON HENRIQUE
NASCIMENTO, brasileiro, casado, maioi portador da cédula de identidade n'. 03.844.678-22, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Estadq da Bahia, endereço Rua David Maia, n" 419, Pontal, Ilhéus, Bahia,

C de outro lado à empresa V S MARGALHO COMÉRCIO DO PAPEL, inscrita no CNPJ/MF sob n?
22.053.304/0001-50, localizada no endereço Rua Adolfo Maron, 110, Bairro: Centro, Itabuna — Bahia, CEP:
45600-061, neste ato representado pela Sra Verona Silva Margalho, brasileira, casada, RG n°. 03.817.348-46

' SSP-BA e CPF sob o n° 502.770.81'5-72, residente e domiciliado na Rua Adolfo Maron, 110, Bairro: Centro,
Itabuna — Bahia, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO, de acordo com o Processo
de Dispensa Èmergencial 023-S/2020, que se regerá pela Lei Federal 13.979/2020 e demais alterações,
mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:' , " 6

I -CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O TRABALHO
DE COMBATE E TRATAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, em conformidade com a coleta de

' preços apresentada da qual decorre este termo contratual.

' - "" ' ' VALOR ' TOTAL )ITEM DISCR1MMAçAO ' UND l QUANT UNITÁRIO
Ê

101. · BOBINA DE TNT ' UND l 26 l R$ 75,00 R$ 1.95Á00

02. FOLHA DE ACETATO . UND 26 R$ 30,00 R$ 780,00
03. CAIXA DE ISOPOR 13 LITROS UND 18 RS 13,99 R$ 251,82 ·1
04. CAIXA DE ISOPOR 21 LITROS . UND ' 24 R$ 24,99 R$ 599,76 ' °

· 05. FITA ADESIVA 45 X 25 M ' UND 200 R$ 2,50 R$ 500,00
' -l

06. ARQUIVO MORTO UND 50 R$ 4,90 R$ 245,00 l
07. PASTÁ ELÁSTICO PLÁSTICA 4CM . -UND 100 RS 3,50 R$ 350,00 1

108. PASTA ELÁSTICO PLÁSTICA ÓÊÍCIO ' .UND 100 R$ 1,99 R$ 19lj,oò"'
09. CAIXA MULTIBOX UND 10 ! R$ 29,99 R$ 299,90'
10. CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX i 01 l R$ 3Ql,50 , R$ 34,50

_ 11 +CA.NET.A ESF,E_RO,GRAF1C.A P_RETA _ _ _ CX _ _ 01_ _ _ R$_3.4,SO_ . R$_3.4,50
12 Nesa_plás.t|,ca_col,or _ _ und j _ 08 _ l r$ 59,90 l r.$_47.2,00_

' r_1_3. . ) ca6ê|_r.a P,LÁS.TI,CA.COLO,R

_ _ U,N_D
_ 32__ RS 2Í,00 l" RS 864 00 l

l VALOR TOTAL. . . .. .. .... .............. R$ 6.580,48 (SEIS MIL QUINHEN1'OS'E OITENTA REAIS E"
(QUARENTAE OITO CENTAYD§)_

!j

ll - CLÁUSULA SEGIJNDA - DOTÁçÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste corltrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a
segui,r. especificaci_a,:_

Ü. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
" ,_ _Unidade_Ges.toça _1_ Fonte__J__ Projeto/Atividade l Elemento ãei5ãpega_]

24061019 14__ _L_ _ENFREN.TAMEN_TO_EMERGÊNC!A DE SAÚDE, _ j _ _339030_

_

ü ,,

U

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saude i
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Ill L CLÁUSULA TERCEIRA - PREçO E CONDIçÕES DE PAGAMENTO l.' : ]
P

· q ,.§ 1° - O Valor Global do presente contrato é de R$ 6.580,48 (SEIS MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS E
QUAFçjZNTA E OITO cENTAvosj · .
§ 2° - Nos preços oÍertados na proposta da CONTRATADA já estão inclusos todos os custos e despesas
decorrentes de transportes, seguros, impoStos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou

.indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimçnto deste instrumento.
§ 3° - O pagamento será efetuado através de Qrdem Bancária nominal ao contratado ou crédito em contá °

. corrente, imediatamente após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura/Eletrônica e devidamente atestada aentrega definitiva do objeto contratado.
§ 4° - Quando houver erro de qualquer natureza, n.a emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
imediatamente devolvido para substituiçãO elou emisSão de Nota de Correção, fÈando estabelecido que esse

, intervalo de teinpo não será considerado para efeito de qtialquer reajuste ou atualização do valor contratual. .

IV - CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES PARA A ENTREGA DO,PRODUTO E VIGÊNCIA

DO CONTRATO.

q a) O praÍ:o para a entrega do objeto do presente contrato será IMEDIATO, após solicitação da secretaria.
C b) .A Üigência do contrato será de até 6 meses ou com a entrega definitiva dos produtos, e poderão ser

prorrogados por períodos suqessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da
P

situação de emergência de sàüde pública.
c) A fiscalização do contrato ficaráa cargo do servidor designado pela Secretaria de Saúde.
d) O material deverá·ser entregue, no AÍmoxarifado Central da saljde, sempre das 08:00h às 16:00h,.o qual
formulará o pedido, através do setor responSáve|.
e) A entrega deverá ser efetuada com data programÜa e confirmação antecipada no local indicado pèíQ
município, ficando as despesas inerentes com frete por conta da Contratada. · ,
f) O prazo de entrega dos materiais será imediato'após a solicitação da Secretaria de Saúde.

' g) Correrão por conta da Contratada Íodas as despesas inerentes ao cumprimento disposto do subitem anterior.
h) Os materiais devem ter a descrição da embalagem absoÍutamente compatível com a descrição da requisição.
i) Os materiais devem ser entregúes em embalagens não violadas.
j) Os materiafs devem ter prazo de valida"de igual ou wperior a 12 meses.

- k) O item não deve ser substituído. 'Neste caso, a unidade contratada assumira todo o ônus.

V - CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAçÕES ·

.
5.1 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

' A CONTRATADA, além das determinações contidas nQ instiumento convocatório, que aqui se consideram

literalmente transcritas, bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:
· q

C a) A atender o(s) pedido(s) da cOntratante no prazo estipulado na autorização de fornecimento:

b) Ent,regar o produto com a marcá com que concorreu no processo licitatório;
C) A fornecer produtog de qualidade; . '
d) O produto entregue deverá estar rigorosamente de acordo com o que foi especificado na Proposta, bem
como com o que foi solicitado no presente Edital; '
e) Em caso de devolução do Produto, por estar eqi desacordo' com as especificações, todas as despesas serãò "

. atribuídas ao fornecedor;f) A licitante fica ciente de que se houver incompatibilidade de suas informações, com as características
apresentadas pelo produto, estará sujeita às sanções previstas na legislação vigente e a não substituição pe
produto adequado será considerado como"recusa da entÍega.
g) A manter uhn preposto, aceito pela contratante, parâ rêpresentá-lo durante a execução do cOntrato: d
h) A responsabilizar-se pelos danos que causar à contratante ou a terceiros durante vigência do Contrato; '
i) A cumprir fielmente todas as condições estabelecidas no contrato e no edital;

0

j) A manter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação;

, 5.2. - OB'ÈUGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas no instrumento convoçatório por determinação
leçjal, obriga-se a:

6

a) ·Fomecer ao contratado os elementos indispe'nsáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10
(dez) dias da assinatura; ,
b) Realizar o pagamento pela execução do contrato:

,

\, 2
Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde '.
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.
. .cj Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no

· prazo legal.

VI- CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES . ' .- l' : l ":

r§ 1° - O descumprimento parcial ou total de qualquer áaS suas cláusulas, sem justificativas aciita pelo órgão ou

entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou a CONTRATADA às seguintes sanções prevista na Lei
Federal n° 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo: .
a) Advertência;
b) Decla,ração de idoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com órgãos e

' entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federaçãO, com o Distrito Federal e Municípios por pràzo
cje.até 05(cinco) anos;
C) Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Itabuna pelo mesmo prazo previsto na

P
· qalínea anterior;

d) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do objeto
não er1tregue; " ·
e) Multa de 0,7 % (sete décimos por ceçito) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada .dia
subsequente ao trigésimo. .
§ 2° - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de

. outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventúalmente existente." § 3° - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
C CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

§ 4° - Retenção de pagamento" enqua,nto perdurarem quaisquer pendências .da CONTRATADA, junto à
CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização monetária.
§ 5" - Sanções previstas na Lei Federal n" 10.520/02, art. 7":
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de moçio inidôneo ou cometer
fraude figcal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, .Estados, Distrito F?dera| ou Municípios 'e, será

° descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastrameríto de fo"mecedores a que se refere o ihciso XIV do art.

4o'desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em édital e no contrato e das
demais cominações legais. . ,' 0

. 4

VII - CfÁUSULA SETJMA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e "as
previstas na Lei n° 8.666/93. '

r§ 1°. A Contratante poderá rescindir administratiyamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas noS

. incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.§ 2°. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos || a XI e XV do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, não
C cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização.. .

P

. VIII - CLÁUSULA OITAVA - COBRANçA JUDICIAL ° ' " ,

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou c,ompensação de
créditos, sempre que possível. .

.
l

Ç ' .IX : CLÁUSULA NOVA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

E

§ 1°. A CONTRATANTE não 'responderá por güâi ,uer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
§ 2°. A CONTRATADA obriga-se a mantá", durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações ora assumidas todas as condiçõçs de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
§ 3°. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em
parte.

F

d§ 4°. Na interpretaçao das disposiçoes deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis com
' os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as

disposições do Direito Privado.
§ 5". A CONTRATADA responderá' por tod.os os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução dos
serviços objeto contratado, salvo na oCorrência deocaso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da

- CONTRATADO, apurados na formá da legislação vigente, quando comunicado à CONTRATANTE no pbzQ de
48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.

0
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§ 6°. Após o 10° (décimo) dia de atraso para fornecimento do .objeto contratado, a CONTRATANTE, poderá optar
por uma das seguintes alternativas:

Y· a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a CONTRATADA
pejas 'perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrâtcj, sem prejuízos da cobrança de multa correspondentQ ao período total de atraso,

r

respeitado o disposto na legiSldção em vigor.
§ 7°. A CONTRATANTE provideiidará a putMcação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, no Diário
Oficial'do Município, conforme Lei Federal 8.666/93. .

L

X - CLÁUSULA DECIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVÈL À EXECUçÃO DA CONTRATAçÃO E OS CASOS

OMISSOS (art. 55, inciso XII). '

à
" A legislação aplicável a execução deste contrato e os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições

constantes das Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93 e legisl'ação posteriores, nos princi>ios de direito público e,
subsidiariamente, com base em outras |eiS que prestem a suprir eventuais lacunas.-

0 ,

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

C

r

Como forma de acompanhar o cumprimento detalhado da entrega dos itens contratados, assim como a sua
designação adequada, a diretoria solicitante recomenda o Sr. JADSON dorea - Função: coordenador
DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, como Gestor do contrato a ser gerado. ·

§ 1° O Gestor de contrato deverá:
a) Solicitar ao Dept° de LicitaçWS e CQmpras a cópia do referido contrato;
b) Identificar no presente contrata, guais itens dizem respeito à sua solicitação;
C) Dar, baixa em sua. via de contrato a Ncada requisição emitida ao setor Administrativo, mantendo o saldo
atualizado. . ·
d) Observar se os itens recebidos conferem "com o solicitado e constante do contrato.

F

XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCIjLAçÃO '

O presente contrato é vinculado ao termo de dispensa constante no processo administrativo e a ficha de
programação orçamentária da contratada.

K

, XIII - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - FORO ' ' " ,

As partes elegem o Foro da cidade de Itabuna, Bahia, que prêvalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, hrmam o presente contrato em 02 (duas)"vias de igual teor e fÔrma na
C, prçsehça das testemunhas, que subscrevem de " de lido e achadas conforme. · ,

. '
à" q

u

' ' l buna, 12 Maio de 2020
r

¥

F

h

r
l

MUNICÍPIO ITAB NA'- CON ATANTE
UILQSON IQUE NA ENTO .

,
Secretário Muniçipal de Sail e

E2063304=i-sa

/1?1gljV S MARGALHO COME O PAPEL Rtm 4,K,('",);,LAe. -I

,VERONA SILVA MA GALHO L ÇI.E
. ,' . , F (Fornecedor) 'va . f'.'.

. l
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DIÁRIO

3w;, QE!C!AL.
""" """'" Itabuna

DISPENSA

EXTRATO DA DISPENSA 023-S.2020 U i13t

Y!E!8' L':""""" SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
%"! ltaúuna CGCICNPj: 08.218.99110001-95

CI pqygp. rKNbç .Xµath>

AVISO
RATIFICAçÃO TERMO DE DISPENSA EMERGENCIAL

O Secretam Municipal de Saúde de ltaouna hurncAoga e ràhfiCâ o Termo de Dispensa n" 023-S/2020, que
tern como objeto AQUISIçÃO de MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA o TRABALHO DE COMBATE e
TRATAMENTO DA PANDEMIA DD CORONAVIRUS. Tendo como Contratado: V S MARGALHO COMERCIO
DO PAPEL, CNPJ n" 22D53.304/CXX)i-50. conforme Contrato de Fornecimento. Vdor RS 6.580,48 (Seis mil
qumhentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos) ltabunà,12 de maio de 2020 Uildscm Henrique
Nascimento . Secretário de Saúde.

CV EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA EMERGENCIAL N'. 023-S/2020

N'. Processo AdnNnistrativo. 051-S/2020. DISPENSA N". 023-S/2020. Contratante: SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA. Contratado V S MARGALHO COMERCIO DO PAPEL, CNPJ n°
22.053.304/®01-50. Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O TRABALHO DE
COMBATE E TRATAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA\1IRUS. Fundamento Legal' Lei ri 13.979,'2020 e
altera "es. Vi ência: 6 meses ou entre c3 total do ob ch)

Dot Ao Or amentária

.., ' g - Fonte Projeto/AtivkSade Elemento dèDespesa
l 1019 14 2406 339030
N° do contrato 093-S/2020. Data da Assinatura: 12/05'2020 Valor RS 6.580.48 (Seis mil qumhentos e oitenta
reais e quarenta e oito centavos). Itabuna. 12 de maio de 2020. Comissão de LOtação

Prefeitura Municipal SECRETARIA MUN/CEPAL DE SAUDE
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