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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPj: 08.218.991/0001·95

O 03

AUTUAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Aos de enove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, eu, ALLANA FRANCINE
ROCH DE SANTANA, Membro da Comissão de Licitação, abri o Processo
Admin trativo n° 120-S/2020 relativo à Dispensa de Licitação n° 034-S/2020, oriundo
da Sec etaria de Saúde, contendo a descrição cIara e suficiente do objeto aquisição de
TERM METRO CLÍNICO DIGITAL SEM CONTATO PARA O TRABALHO DE COMBATE
E T TAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS EM ATENDIMENTO A
SECR TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, contendo suas peças integrantes em

- ' confo idade com a lei 8.666/93, consoante autorização do Secretário Municipal de Saúde

,
para a eflagração do procedimento, faço o presente registro e autuação.

$µg-
ALLANA FRANCINE ROCHA DE SANTANA

- MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAçÃO

.'

Prefeitu!a Municipal secretaria municipal de saúde
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·" Prefeitura secretaria municipal de saúde
" eb c' Municipal departamento de atenção à saúde

DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

· de Itabuna

_ 005COMUNICAÇÃO INTERNA

n-°' l l 159/202o " J data: 01/06/2020

,.
l ' "

SECRÈTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Página |1
DE'

DEPARTÁMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA )

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E ,

j _ _ FINANCEIRA _ l

^"

) MD. DIRJOR SR. GERALDO PEDRASSOLI.

.. _ _ - _ _ __
A". SOLICITA Ao S AQUISIçÃO TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL SEM CONTATO PARA UTILIZAÇÃO EM

UNIDADE DA DE DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.

_ _ _ J
r

Prez do Diret r,

ifl
l i '

Cunjprirnentando-o cordialmente, vimos por meio deste, solicitar a V.S." a aquisição

de RMOÜTRCJ CLÍNICO DIGITAL SEM CONTATO para utilização em unidades de saúde

que ompòem o Departamento de Atenção Básica, demandadas pelo combate ao COVID-19,

) l
dur te o peciodo da pandemia, em consonância com o Protocolo de Manejo Clinico do !

¶Cor na Virus 'na Atenção Primária (Ministério da Saúde, Brasilia, 2020). Seguem anexos:
ll

ter o de refer" nci ,[ e requisição do material supracitado.
;

u

l Ce os de con arrjjs com vossa colaboração agradecemos antecipadamente.

' ge?:::"
" . -J

" :

í CBá ara '3r ga , rsine Silva Moreira
Dire ora do De t.Q d Atenção Básica

i ~0[-::.;'.'".unentodde Atenção Básica

l i Av Princesa Isabel, 678 - São Caetano, Itabuna - BA, 45607-288
(73) 3618-4905

l
l

!
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l
}
l



_ t

.. .. Prefeitura __ REQUISIÇÃO DE MATERIAL
l © MLjnicipa| r" requisitante: i da"^ l©

- " de itabuna l Departamento de Atenção Básica 01/ 06/ 20'0 ,

Uó6 """"

[ "" "
UNID, QUANTIDADE11temj_ " """ _ _ DISCRIMINAÇÃO __ _ "" J _ i _ pedida _

i 1. l TE MOMETRO CLÍNICO DIGITAL, SEM CONTATO. i UND 80 i

OBSERVAÇÕES

Aquisição e TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL SEM CONTATO, para utilização em unidades

e saúde ue compõem o Departamento de Atenção Básica, demandadas pelo combate ao

COVID-19, durante o período da pandemia, em consonância com o Protocolo de Manejo Clínico

do Corona Virus na Atenção Primária (Ministério da Saúde, Brasília, 2020).

EMISSÃO VISTO

k, ."
J

ÉÁSã2 'Rj,',: ,' . _J_l_
Secretári ou Edbiva|ente Diretor Administrativo

C! CONTROLE

RECEBIMENTO

Responsável Responsável

Ç

Dept.° de tenção Básica l Requi$ição de Material n° 04/2020 - AQUISIÇÃO DE termômetro clínico digital sem contato Página Ide 1 j

tl
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Prefeitura
%0 Muniapal QUANTITATIVO DE TERMOMETROS

d!S3

·. .-.-,.- !de|tabuna ~ 1

1 UBS DR. ALBERTO TEIXEIRA 1 2

2 USF DR CORBINIANO FREIRE l.' « "

3 USF DR. JOÃO SOARES 1 1

4 USF RAYMUNDO FREIRE

! 5 'USF FRANCISCO BENÍCIO 1 1

6 USF pr. JOSÉ RENAN
7 USF FÁTIMA II 1 1

8 USF pátima l l mm í ' '.:

9 UBS !dr. MOISE HAGE 2 ?,, r,,.4" '.Sp·' í -:." : 2\ ".'t :
:· .& E l . Ne 1'·..^ r

10 UBS DR. CALIXTO MIDLEJ 2 1

11 USF jjoRGE AMADO 2

12 USF BAIRRO MANOEL LEÃO 2 1

l 13 USF Dr. ÉLSON DUARTE 2'n, "":,s,i*kà'm,"

i 14 |USF Dr. MANOEL RODRIGUES 2 1

! 15 USF ÇIOVA FERRADAS 2" ."" ":

! 16 USF UBIRATAN MOREIRA 2 1

l 17 USF ARIO PEIXOTO 2

18 UBS DR. ROBERTO SANTOS 3 2
r -19 UBS DR. DÍLSON CORDIER 3 1

20 USF QR. JACINTO CABRAL 3 1

21 DR. JOSE M" DE MAG. - FNS 3 1

22 UBS ISOLINA GUIMARÃES 3 1

23 USF DR. NILTON RAMOS 3 1

24 USF AURIVALDO SAMPAIO 3 1

25 ODONTOCENTRO 3 1

26 UBS IJÍR. JOSÉ EDITES 4 2
27 USF DÍ?' AMÁLIA LESSA 4 1

28 "UBS D'ft" lãviGNTa NiAGAFHKEs" ' ' " " " " " "4" " 1

29 UBS LOURDES ALVES 4 1
30 USF Df. SIMÃO FITERMAN 4 1

31 USF J0ÂO MONTEIRO 4 2

32 USF D . CAND¶D PEREIRA 4 1

33 USF D . JOHN LEAHY 4 1

34 USF A TONIO MENEZES FILHO 4 1
35 DEPT.° DE ATENÇÃO BÁSICA Sede 4

36 DEPT.° DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - "1Õ ' "

37 DEPT.° DE VIGILÂNCIA À SAÚDE - " ZS " "

TOT L ,(1' 80
l "

J/""),""" " "

AL,Ezeq!Aitü fè;ncisco_ buaLilna— ' """"" dM,gm«çy\x\, v '
Diretof do è úcleo dê planejaménto .." ' (nson l)
|nforrhaçào e Gestão Estrate€|ca
Decreto n\' l .422/2019 - SIMS ltàtnjna
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..· j, Prefeitur F NDO MUNICIPAL de SAÚDE de ITABUNA SAÚDE "
" q Municipa .MA'S PERTO DE VOCÊ

Q CNPJ N° 08.2 18.99 110001-95
-'.- ---. " de ltabun !Dept.° de atenção: fBáôica

ooB
TERMO DE REFERENCIA N° 04

1,O'BJ 'O '.' _ 'q.'" õES'. -' '!' . '"·'"i-';"' sé' %, , ,, "" '"F' . ¢'iiiii'"¢

O pres rite Termo de Refer cia tem por objeto definir a contratação de empresa especializada no fornecimento de TERMOMETRO CLÍNICO

DIGil SIM CONTAT para s Unidades da Rede de Atenção Básica, para efetivação do enfrentamento ao COVID-19, conforme quantitativos e

, , conchç e's especthcad s nês Termo de Referência

· '-' =", . , , . — · " "l T ·t " ' ,: l', :t

"·2-. JU IFICATNA
'"' ÓAqu:si ão de TERMO ETRO "LÍNICO DIGITAí. SEM CONTATO para utMzação em unidades de saúde que compõem o Departamento de Atenção

Básica demandadas elo co bate ao COVID-19, durante o período da pandemia, em consonância com o ProtoCOlo de Manejo Clinico do Corana

Virus l a Atenção Pri ária ( inistério da Saúde, Brasilia, 2020),.

T

3.'CR ÉRIO DEAC TA. ·-DOQWETQ '$,
O obj le em referêr eta só será aceito após devidamente inspecionado pelo gestor do contrato e devidamente verificado quanto as suas

0' espec' iadades, qua o a n essidades de arma zenamenlo, transporte, prazo de troca, validade, acondicionamento, e entrega no almoxarifado

i da sã cIe

': ' : |¢Âaoujs tjST 'E'eüçMção ORçAMENTÁRIA ·: .:-" :,- , 'í,9··."'

' 4.1. P ojeto Atiwdad : MO Enfrentamento E mergéncia de Saúde Covid-19

Ilem rito tjp Desµc's ' 339 O - Material de Consumo

Font- i':

Ficha .397

í
s.-d in1ção,dos Et os e ESTRATÉG|A dos suprimentos 'Z '"b..,, ' s "",'_

Todo q material elev rã se entregue no almoxartfado central da Secretaria de Saúde, no Horário de 8:00h às 12:00h às 17:00h, de segunda a

sexta feiras, bem c o, s houver necessidade de troca ou remanejá mento dos mesmos poderá ocorrer com breve comunicado em ambas as

part , Gostarei airi a de r ssaltar que com a (alta de entrega no prazo especifico deverá ser reposto em menos de uma semana com breve

corn riicação

G.j? o de du çãõf "SSERVÍçôS ' 77T= " 1· ·""' ¶1,'
A du ação dos Sêr iço5 d r-se-á, desde a assinatura do contrato até 12 meses posteriores Salvo alterações Ou sanções motivadas por

dese mµí'n'ien[o do objet

·

'7."Fl CALIZAÇÃO GERE C|AMENTO'DÓ CONTRATO

7 1 .otnc) forma çj acon arhar o cumprimento detalhado da entrega dos itêns contratados, assim como a sua designação adequada, a
diret ria s{}||cqtarLke eixa " argo da Diretoria Admmístrahva a inchcação (jo gestor desse contrato.

i 7.1- -O Gestor de onfra deverá:

a) S hcitar ao ljepr de l-i ações e Compras ii copia do referido contrato:

b) Id núficar rio pre ente ntrato, quais itens dizem reSpéito à sua,sohcitação;

C) D baixa em sua ia de ntrato a cada reguisição emitida ao setor Admimstrativo, mantendo q saldo atualizado.

d) O servar se os it ns rec idos conferem com o solicitado e constante do contrato.

, Itabuna, )1de junho de 2020.

B' O'tAú'ê
"(IR N-B 4.287-ENF

tBár ara '3ra a O sine Silva Moreira
Direto a do Dept9 e A nção Básica

q '
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ooq
PublicMo em' O7/02/202O l f%ção: 27 l Seçãç): l l Página' l

ÓcgSo: Atos do PQçSçr Legf5lallvo

LEI N" 13.979. DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência

de saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavírus responsável pelo surto de 2019.

OpRESIDENTEDAREPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta eu sanciono a seguinte Lei:

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

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

surto de 2019.

"m, ' § 1° As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da cc>leúvidade.
§ 2° Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de

saúde pública de que trata esta Lei

r'

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

Organização Mundial de Saúde.

Art, 2° Para Rns do disposto nesta Lei. considera-se.

l - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas. ou de bagagens, meios de

transporte, mêrcâdoriw ou encomeMas postais afetadas. de outros. de maneira a evitar a contaminação

ou a propagação do coronavírus: e

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

pessOas que não estejam doentes. ou de bagagens, contêineres. animais, rmios de transporte ou

mercbdorias suspeitos de contaminação. de maneira a evitar a possível contarnhação ou a propagação do

co[onaviru5.

Paragrafo unico. As definições estabelecidas pelo Arügo 1 do Reguiamento Sanitário

|nte'naaonal. constante do^n£múàsLG!st!;=kLn21QLa2AsLxLdE ja[=LasLzQaj aplicam-se ao disposto
nestá Leí no que couber.

' Art 3° Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância Internacbnal
decolrente do coronavírus poderão ser adotadas. entre outras. as seguintes medidas

l - ísoLamento;

, ll - quarentena:

! Ill - determinação de realização compulsória de:

: a) exames médicos:

b) testes làboratoriais:

C) coleta de amoswas clinicas:

d) vacinação e outras medidas profiláticas: ou

e) tratamentos médicos específicos:

lV - estudo ou investigação epidemiobgica:

V - exumação. necropsiá cremação e manejo de cadáver:

k: 1 . ..
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VI - restrição excepcional e temporária de entrada e saída dD Pais, conforme recomendaçãj ' ~--:-

técni¢a e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). pot rodovias, portos o" O l O

aê'oqo'tos;
' VI) - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será

gatadtido o pagamento posterior de indenização justa: e

VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos à vigilância

sanitária sem registro na Anvisa, desde que:

a) registrados por autoridade sanitária estrangeka: e

b) previstos em ato do Ministério da Saúde.

§ 1° As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em

evidgncias cientihcas e em análises sobre as inf«mações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas

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

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

l - o direito de serem informadas penmanentemente sobre o seu estado de saúde e a assistência
à fa'rhilia conforme regulamento:

Il - q dkeito de receberem tratamento gratuito:

Ill - o pIem respeito à dignidade. aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das

pessoas. conforme preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário lnternacionaL constante do Al1£kqaq

. januçLsIsL2Qa2.

§ 3° Será considerado falta justificada ao serviço público ou à 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

descurnpnmento delas acarretaã t"esponsabilização. nos termos previstos em lei.

§ 5° Ato do Ministro de Estado da Saúde:

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

caput deste artigo: e

[l - concederá a autorização a que se refere o inciso VIII do caput deste artigo.

S 6" Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde e da justiça e Segurança pública disporá

sobrá a medida prevista no inciso VI do caput deste artigo.

5 7° AS medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas

l - pelo Ministério da Saúde:

ll - pelos gestorès locais de saúde. desde qué autorizados pelo Ministério da saúde. nas
hípótêses dos incisos l. Il. V. VI e VIII do caput deste artigo: ou

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

Ari 4° Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde

destinados ao enfrentamento da eme«jència de saúde pública de importância intemacional decort"ente do

ccjronwirus de que trata esta Lei.

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

apèMs enquanto perdurar a wmergéncia de saúde pUblica de importância internacional decorrente do

coronâvirus.

S 2° Todas as contratàçõés ou aquisições realizadas corn fulcro nesta Lei serão imediatamente
dispoçúbilizadas em sitio oficial especifico na rede mundial de computadores (internet). contendo. no que

Coúbèr. além das informações pi"evistas noS~=Q&'LA"Aaj..\:i "" R,su~&dgjlQ=K[Q~Qjj. o
nomejdo contratâdo. O número de sua inscrição na Receita Federal do BrasiL o prazo contratual. o valor e o

respé¢tivo processo de contratação ou aquisição.

Art_ 5° Toda pessoa coLaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de:

í - possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavirue

ll - circulação em áreas consideradas como regiõe5 de contaminação Mb COronavírus



f

l

Art, 6° É obrigatório o compadilhainento entre órgãos e entidades da administração pública

federal, estaduaL distrital e municipal de dados essenciais à idgntlhçação de pessoas infectadas ou com O I l

suspéita de infèCçãO pelo coronavírus. com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação.

S 1° A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às pessoas juridscas de direito
phvado quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária.

§ 2' O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos mnhrmados,

suspaitos e em investigação. relativos à situação d0 emergência pública sanitária, 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,

ArC. 8° Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência internacional pelo

cororpvirus cesponsàvel pelo surto de 2019.

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

Brasilja 6 de fevereiro de 2020: 199" da Independência e 132" da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Sérgio Moro
L üü! Henrique Mandclta
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Presidência da República
Secretaria-Geral

Subchefia para Assuntos jurídicos

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

Exposjção de motivcf

Altera a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
para dispor sobre procedimentos para aquisição de
bens, serviços e insumos destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do

coronavírus.

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

adota a seguinte Medidâ Provisória, com força de lei:

M. 1' A Lei n° 1a879, de 6 dZfeverelro de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art 3" Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do axonâvims, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências. dentre outras, as

segiMtes medidas:

..... ..,...,

1¥k restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência
Nacional de vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de:

â) entrada e salda do Pais; e

b) locomoção interestadual e intermunicipal;

...... .,.. ..,,

§ 8" 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
essenoais a que se referem o § 8°.

,r"\
'§ 10 As medidas a que se referem os incisos l, It e VI do caput, quando afetarem a execução de

serviços públicos e atividades essenciais, inclusive as reguiadas, concedidas ou autorizadas, somente
poderão ser adotadas em ato especifico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador ou o
Poder concedento 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 à população." (NR)

tArt 4° É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavlrus de que trata esta Lei

§ 3° Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos ce
empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com q dire ilo de participar de licitação ou contratar
corn q Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou
serviça a ser adquirido. " (NR)
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ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e q
O l 3

cumprimeMo do disposto no inciso XXXIII çjq caput do M. 7° da çç)nstituiçao." (nr)

:lm°-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 procedimentDs licitatórios serão reduzidos pela metade,

§ 1° Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o
número inteiro antecedente

§ 2" Os recursos dcis procedimentos lícitatónos somente terão efeito devolutivo.

§ 3° Fica dtspénsada 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)

"AR 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)

:Lyl 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)

"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
movimeritação for redizada por meio de Cartão de Pagamento do Governo:

l - na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na a|[nea3táo inciso l cjq caput do
ati. 23 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 19fj3; e

ll - nas compras em geral e outros serviços, d valor estabelêcido na allnea "a" çJq inciso ll do caput cio
q1. 2Q dq Le' n' sM§AUm." (NR)

"/\'1 8° Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergOncia de saúde intomacional
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que trata o an-
4°-H, que obedecerão ao prazo de vigência neles estabelecidos." (NR)

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

Bmsiiia, 20 de março de 2020; 199° da Independência e 132' da República.

JAIR MÈSSIAS BOLSONARO
m Sétgib Mom
' Luiz Henn"quo Mandetta

Wagnar de Campos Rosário
Walter Souza Braga Netto
André Luiz de AlmeWa Mendonça

Este tex;lo não sutmiiui c) publicado 1)(1 DOl) dc 20.3.2020 - Edição extra- G
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Presidência da República

Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos jurídicos

° 28 ,

RegulamerM a Lei n" 13.979, óeb 6 de feveretro do 2020, para def, mc os
sorviços públicos g as atividades essenciais.

O PRESIDENTEi DA REPÚBUCA, no uso da otribuição quo lho Conkrü o an. 84, caput, inciso lV, da ConUUçào. e tondo em vista q disposto

na Lei n° 13.979, a 6 de fevweko de 2020,

DECRETA:

Objeto

Ari 1' Este Ckcrelo regdamenla a ,, para definir os wrvÍço6 púbúcos e as atividades essencmis.

Âmbito de apikaçào

Art 2' Esto Dw01q aplca-sa às pessoas juridtcas de dirtalo pÚblico mterno. federal, Bs|adljal, distritaj e municipal, 0 aos entes pnvaclc's e as

pessoas nalumis,

' Kos púbjlcos b atividades 05sençiaj3
¶
Ant. 3" As modWas pravisW na L&ú!u3572.auQ2Q. dwerào rüsguardar o exercício e o funàonamnto dos serviços públicos eb allv|dac]Egs

essencuús a que relere o § 1". § 1' São serviços púbjkajs e atividades es%nclai$ aqueles indispensáveis ao aleMimõnto das messicjadas
inadiôveis da comunklado. assim c»nsklemdos aqueles que, se não atendidos, colomm em parigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança LJà
população. Ws com:

l - a$si$tençl0 â saúde, indulçbs os SBwtçOS mèchcos e hosµlalares;

l) - asststènck social e atendimento à população em estado do vU|nerat)$|Wade:

Ill - atividades de sugurança pUblta e privada, lncWldas a vigilância, 8 guarda 0 8 custódia de presos;

IV - etivhades çXj defom nadona) 0 de defesa civil;

V - transporte hl0frnuniçipal. hterestadud e internacional de passaçdros (b o transporto do passageiros por táxi Ou aplicativo:

vi - (uKx)m,jnkações e inlemet:

VIl - serviço dQ call center,

VIII - captação, valamento e disWibuiçào de água:

lX - captação 0 tratamento de esgcdo a lixo:

e~~~â«
l '

X - geração, transmissão e distribuição da energia elétrica, Incluído q fornoammto do wprimonlos para o funcionamento e a manule'içào
J centrais geMoras e dos sislemas de tran$mi$$ão e distribuição de energia, além cie produção, transporto e distribuição de gás

natural: (ma;àQgMíLQ!d!zR=jQmQm.mm2Q)

XI - iluminàçâQ pública.

XII - produção, dísWbwçâo, comerciahzação o onUB9a, realizadas çxU$0ncla|[n0(lte ou por meio do comércio dotrônCo, pcodutos cju saudu,
Ngieno, alimentos 0 bebkjas:

XIII - scMçm kmorános;

XIV - guama, uso e contrple de wbstâncias rEjdlQativa$, de equipamentos de ma(eriais nucleares;

XV - vigiujncja e) cwb!icaçõüs soMárm o filOSsanitárws.

XVI - pceve'çàto, controtá b érrucNcaçõo cie pragas dos vegetois e de doença dos DnimaE$:

XVII - inspoçõo de alirnen(os, produtos e derivados da origem ammal e vegetal:

XVIII - vlgilància a gropecuària internaoonal;

XIX - controle de tráfego a6reo. aquáuco ou terrestre;

XX - serviços de pagamento, de créditO e de saque e aporle prestados pelas instituiçõos superviskmadas peio Banco Comüi clo
"""' (B!wmQAaau?~==1am&uQ2Q)



XXI Sqrvrçm P~ $. (
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XXII - transpocte entrogà do cargas em geral;

xxm . $cníço robçkonado$ â t0cno|QDia da infqrmoçào
do procosmmonto de dado3 (dâta çentor) pám supone ClO outros Mvomos provistas

nesta Deado:

XXIV - fiscalização tnbutàna e adúamira:

xx~~mmg4Eg~~á'm
xxv - produçâa e disMbWçãO do riumerúN ò popukção q manutenção da infraestruturâ lecnol6gica do SiStémà Finánceiro Nactona (j ClO

SI$lema do Pagamems Ekasildm: jEw!QGaQjd~~=u=mAugm)

XXVI - fiscalização ámbíental;

XXVII - produção de pevóteo e pfoduçà"*1?'g"buição a comercialização ljú çxjrnbu$tiveis, gás Uquefeito de pemo e demais dorivadôs de

petrólúo; °.
XXV$l1 - mor.itcmíimento de çq11$Vuçõ0$ e barmgww que possam acametaw risco à segurança;

XXIX - Ievantannenlp e análi3e de cIados geo|6giçQs com vistas à garanüa cIa segumnç8 c'oloüva, notàdamnw por meio do alerta çJb riscos

natumis e de chotas e inundações:

XXX - merado da capitais e se'guros;

XXXI - cuidados com animais am cativewo:

"\XXXl1 - Uvwãdc de a $$QssoramoMo m re sposta à s demandas que çonlinuém em andaménto e às urgentes:

xxxiii - atMUdos módico-pMclais ídadonams com a seguhdade social. compteendidas no art. 194 da Consliluiçòo; (füid'íç"Q

çlmaj?mQjkçguo n" 1Q,29?. tjq 2,Q2Q)

=~~~~~"~~~~~~~~"~R
~1

h
L

XXXIV - atividãcies màdIcQWrlcáais rdacioriadas com u caractorizaçâo do impodimento físico, rmntd. intdeclual ou sensorial da pessoa
com defidência, por itu3kj da integração do equipes multipmfissionais e mterdiscip|inare$. para fins de reconhecimnb de dieitos provislos em

lei, em espeàal na - Estatuto da Pessoa com Deficiência: (El,§tçÊaçagLgm~Lc=KLmQú%L±e
2Q2Q)

O~~~~~M~~~K~!Sè~~~~t4
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XXXV - outrãs prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Fm8ra| indismn$àvei$ ao atendimento das necess«jacjes

inadiáves da comunldade; .

XXXVI - Fscatkaçâo do trabalho: (!Qç!yig!ujdQRQç=mQ.292&UQzQ)

l) - aüvl¢ades du pasquim, cienlihcã% íaboraloriais ou similares wladonadas a pandemia de que trata este Dccmo;
(^j~mQ=m.=mQ)

XXXVIII - alNidacks do rE3prewmaçao judicial e BxWjudiclal, assessoria e mnwltoriâ juridies exercidas pulas advocacias pUbhcas,
relaàonadas à p[8sloçao regukr 0 (8mmsüva dos serviços públicos: (lnçl!mçLRsüQj:k=gLmQmAuQm)

XXXIX - 8livkdades rêhgiosãs de qualquer natureza, ob«lecidas as detarminações dçj Ministério da Saúde: e (Inç!wgQMQj2s=L"°
1Q292lmmQ)

XL - Unidade3 loténcas, .

S 2" Também são ccmúdomdas 0ssenciais as atMdàciQs Dcossónas, de suporta e a disponilMzação dos insumos necessMos cadelá
pcodu Uva w)àtivã3 ao axercicio g ao funcionamento dos $0Niço$ pÚblicos e das atNidades assmciài&

§ 3° Ê v®ada a rtsstriçàO Ò circulação de trabãlhadoros quo possa afetar o füncbnamento da serviços públicos q atividades os%ncta!s. 0 Cu

cargas do qualquer aspàcio quo pQSSâm 8carrelar desabamcimanto de gêneros n(jço$$ánob à populaçào.

§ 4° Paru (Ins do cumprimsntO ao di$postp nosto Dêc¢oto. os ôrfjaç)3 públicos 0 privadOs disponbüizarào equipos çjQvic1amanto proparacjas e
ã$PQ$tà$ à uxecuçãO. ao rnonitorãmenlo 0 éj fiscUz8çào dos swvhços público$ e das abvidades essoncW$.

§ 5° Os órgão3 púolicos mMerào mecanismos quu viObWZém a (omada de decisões, ünckjsivg codegiadas, 0 estabekcarào Cânâts
p<xmanentes da inwnocüçao com 83 entkjâcl03 públicas e ptivadas fedemís, estaduais, distrtlãt9 e muniàpNs.

§ 6' As limilações de serviços públicos q de atiwdadas tmendds, inclusive as reg|j|ada$, concedidas ou autonzadas somanla podwijo ser
adotMas em ato especwm e d06de quo em articulação pNvla do com o órgão tegutador ou do poder concedonle ou au(ortzacjor.

§ 7° Na exoajção dos serviços públicos e das aúvkjladas essenciais do quo vata cHe arúgo devem ser Moladas todas as cauldas para
fèCkjçàO da tranmisübüWade da oovkj -19.



- l" : ·-- On
§ 8' Para fins de restrição do transporto intormurNcipal a que se refare o ÍncÍsD V do c@put, c) órgão do dgilânda Wnilárià OU equivalente

nos Estados 0 no DlSUilo Federal deverá elaborar a recomendação técnica e fuMamentada de que trata o inciso VI do caput do art. 3" da Lei n'
i3.979. de 2020. (1[Nl!m!ut§tkLj2s&[g|sLmsLmtmmQ)

Art. 4" Os Podores judiciário 0 LogislatNo, os Tribunais de Contas, o Ministério Púb$ico 0 a CXAonwia Pública definirão 8UàS hmitaçõos dü
kmcionamenúj.

Art. 5" ReWução do çomilò cio Criso pam Supervisão e Monitocamenlo dos Impactos da Covid-¶9 poderá dUnir oulros se'viços púbhcos e
atividades conujendQs essenciais e ediw os otos nocmsános ô regulamentação e à operacionalizâçâo do disposto nèsle Deçreto.

Vigêncla

Art 6" Esto Decmo entra em vigor na data de sua pUblicação. Brasilia, 20 cIe março de 2020: 199° da lndependênàa e 132° da Repúbhca.

JAIR MESSLAS BOLSÕNARO
sótgo Mom
Luiz hMhqw Man&t(a
Wagner de Campcxs Rbsàrio
Andnó Luiz cib Aknoida Mondãnço
Wa/lor Souza Bmg8 Necto

Este 1bkio não stbsthui o PubliCà¢O no DOU de 20.3.2020 - Edição extra- G e republicado no DOU de 21.032020 - Edição extra- H
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' ". . " ' ) jDIÁRIo OFICIAL DA UNIÃO
—-... r.. -±1. i KHiCado em 12IOM202O l Ediçòo 49 l Scç.'io' J l Pdgu1a: 185

(jcgõo: M(niStÓrio da Soude/Gablnclc do Minklro

PORTARIA N° 356, DE 11 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do

disposto na Lei n' 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. que
estabelece as medidas para enfrentamento da emèrgència de

saúde púbüca de importância internacional decorrente do

coronavírus (COVID-19).

" O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atrújuições que lhe conferem os incisos l e ll do
parágrafo único do art. 87 da Constituição. tendo em vista o disposto na Lei n° 13.979. de 6 de fevereiro de

202O.e'

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Publica de lmportànciâ lntemacional pela

Organi=&j Mundial da Saúde em 30 de jànèiro de 2020. em decorrência da Infecção Humana pelo novo

coronavírus (COV|D-19):

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

em Saúde Públicâ de Importáncia Nacional (ESPIN). em decorrência da Infecção Humana peto novo

coronavírus C2019-nCoV), resolve:

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

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

em decorrência da infecção Humana pelo coronavírus (COVID-19),

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

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

rèsposta à emergência de saúde pública previstas no art. 3° da Lei n° 13,979, de 2020.

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

em invesbcpção clinica e laborâtorial. de maneira a evitar a propagação da infecção e transmissão locaL

IS 1° A medida de isolamento somente poderá ser determinada por prescrição medica ou por

recomendação do agente de vigilância epidemiológica. por um prazo máximo de 14 (quatorze) dias,
r'7 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 dorrúcMo, podendo ser feito em hospitais públicos ou privados. conforme recomendação médica, a

depender do estado clinico do paciente.

5 3" Não será indicada medida de isolamento quando o diagnóstico 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 estabelecido no Anexo l.

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

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

próximoS a pessoas Sintomáticas ou portadoras assintomáticas. e devera ocorrer em domicilio.

S 6" Nas unidades da federação em que não houver agente de vigilância epiderniológica, a
medida Çe que trata o S 5" será adotada pelo Secretário de Saúde da respectiva unidade.

S 7° A medida de isolamento por recomendação será feita por meio de notificação expressa á

pessoa contâctanté, devidamente fundamentada, observado d modelo previsto no Anexo ll.
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l ' , ": "Art, 4° A medida de quarentena tem corno objetivo garantir a manutenção dos serviços de O l

saúde dm local certo e determinado,
§ 1° a medida de quarentena será determinada mediante ato administrativo formal e

devjdamente motivâdo e devera ser editada por Secretário de Saúde do Estado, do Município, do Distrito
Federaf ou Ministro de Estado da Saúde ou superiorès em cada nível de gestão, publicada no Diário Oficial

e amplamente divulgada pelos meios de comunicação.

S 2° A medida de quarentena será adotada pelo prazo de até 40 (quarenta) dias, podendo se
estendçr pelo tempo necessário para reduzir a transmissão comunitária e garantir a manutenção dos

serviçoS de saúde no território.

§ 3" A extensão do prazo da quarentena de que trata o § 2° dependerá de prévia avaliação do
Centro de Operaçõés de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) prêviSto na Portaria n° 188/GMIMS,
de 3 da fevereiro de 2020,

§ 4° a medida de quarentenà não poderá ser determinada ou mantida após o encerramento da
C'ecía'qção de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.

Art. 5° O descumprimento das medidas de isolamento e quarentena previstas nesta Portaria
acarretará a responsabilização. nos lermos previstos em lei,

Parágrafo única Caberá médico ou agente de vigilância epidemiológica informar à autoridadê
policlaL e Ministério Público sobre o descumprimento de que trata o caput,

Art. 6° As medidas de realjzaçãD compulsória rio inciso Ill do art. 3° da Lei n" 13.979. de 2020.
serão iqdiçadas mediante ato médico ou por profissional de saúde.

Parágrafo único. Não depende da indicação médica ou de profissional de saúde as medidas
çjrevi$lgs nas alíneas "ç" e "d' do inciso Ill do arL 3° da Lei n" 13.979, de 2020.

Art. 7° A medida de requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas para
entrentpmento da emergência de saúde pública de Importância internacional decorrente do coronavírus
Covid49 será determinada pela autoridade competente da esfera adminlstraüva correspondente.
assegu(ado o direito àjusta indenização.

Art. 8° O laboratório público ou privado que. pela primeira vez. confirmar a doença. adotando o
exame bspecifico para SARS-CoV2 (RT-PCR. pelo protocolo Charilè). deverà passar por validação por um

dos tré laboratórios de referência nacional

l - Fundação Oswatdo Cruz (Fiocruz/Rj):

ll - Instituto Evandro Chagas da Secretaria de Vigilância em Saúde (IEC/SVS) no Estado do Pará
ou

1~,, Ill - Instituto Adolfo Lutz da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

S 1° Na hipótese prevista no capuL o laboratório deverá encaminhar alíquota da amostra para o

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

terrilóriQ nacional. pOr meio de um dos três laboratórios Previstos no caput

§ 2° após a validação da qualidade. o Laboratório de que trata o caput passará a integrar a Rede

Naàonál de Alerta e Resposta às Emergências em Saúde Pública (REDE CIEVS).

§ 3° O fluxo de amostras Laboratoriais deverá observar os protocolos estabelecidos pelo
Ministédo da Saúde.

§ 4" A realização de êxarne laboratorial. coleta de amostras e demais testes necessários para
identinc cão do coronavírus (COVID-19), bem como as medidas de biossegurança devem observar as

dirétrize estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

- Art. 9° A autoridâde de saúde local deverá. no âmbito de suas competências, acompanhar as
medida para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

crjronavi us (COVID-19) previstas no art. 3° da Lei n° 13.979. de 2020.

Art. 10. Para a aplicação das medidas de isolamento e quarentena deverão ser observados os
ProtocolOs clínicos do coronavírus (COVID-19) e as diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de

Contingência Nacional para Infecção Humana novo Coronavírus (Convid-19). disponíveis no sitio e(etrónico

i

l



1"\

do Ministêno da Saúde. com a finaüdack de garantir a execução das medidas prohláticas e o tratamento' í ' ' \ "

necessáno. O |qArt. 11. AS condições para a realização das medidas de enfrentamento da emergência de saúde

públic& estão previstas no Boletim Epidemiológico e Plano de Contingência Nacional para infecção

Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19L

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

nece=lo e disponibilizado no sitio eletrônico do Ministério da Saúde:
https,/A www.saudegovbr/vigilancia-em-saude.

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

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

19) fica coMicionaaa 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.

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

conàcionacja a avaliação de risco realizada pela Secretaria d0 Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

ArL 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 informâçõès pessoais.

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

ANEXO l
LUIZ HENRIQUE MANDETTA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

L'acie,n,|e Res,?g_nsávd.|

/m

Expliquei q funcionamento da medida de saúde pública a que o paciente achia referido esta

sujeito. ao próprio paciente elou seu responsáveL sobre riscos do não atendimento da medida, tendo

respoMido 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 ohentações

NOTIFICAÇÃO DE ISOLAMENTO

OLA) Serhor(a) está sendo notificado sobre a necessidade de adoção de medida sanitária de
isolamento Essa medida é necessária, pois visa a prevenir a dispmão do virus Covid-19.

Data de inicio:



Previsão de término:
l

Fundamentação: '

Local do cumprimento da medida (domicilio):

l

OZO

Local ,~, Data: ,~,1,,,,, ,/,_ ,, , , Hora: , , ,, ,~:

Eu, documento de identidade ou passaporte
.+~_Aeclaro que fui devidamente 1nformado(a) pelo agente da vigilância epidemiológica

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

consecpèncias da sua não realização.

Local Data: Hora:

Assinatura da pessoa notificada __W,_~

Ou

l

i l

"l



OZ:L
l :—M'

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Pubbcàcbo em. IGIO3o'2O2O ÍÉdQbO Si-a lScção l - Extra l Pâgria l

Órµo: MlrüStÓrb da SaúdMGoHnotc do Ministro

PORTARIA N" 395. DE 16 DE MARÇO DE 2020

Estabetece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços

Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta

Complexidade-MAC. a ser disponibilizado aos Estados e Distrito

Federal. destinados às ações de saúde para o enfrentamento

do Coronavírus - COVID 19.

Q MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE. no uso das atribuições que lhe conferem os incisos l e ll do

parágrafo único do art. 87 cIa Constituição. e

Considerando a Lei n° 13.979. de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sotjrè as medidas para

enfrèntamento da emergência em saúde pública. de importância internacional. decorrente do coronavírus
> - COVlO 19. responsável 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

extraordinárío em favor dos Ministérios da Educação e da Saúde: e

Considerando a necessidade de fortalecimento dos sèrviçcjs ambulatoriais e hospitalares do

SUS para responder á situação emergencial. resolve:

Art. 1° Fica estabelecido recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -

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

424.15U5O.OO (quatrocentos e vinte e quatro milhões. cento e cinquenta e quatro mil e setecentos e

cimuenta reais), a ser disporúbilizado em parcela única aos Estados e Distrito FederaL conforme anexo a

esta Pontaria, destinados ao custeio das ações de saúde relacionadas ao enfrentamento da circulação do
"covjD-j9' no Brasil.

Paragrafo único. A distribuição dos recursos aos Estados e Distrito Federal corresponde a RS

2,00 (chás reais) per capita. conforme projeção do Instituto E3rasileim de Geografia e Estatística (IBGE), para
r" 2020,

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

ComissãD Intergestores Bipartite-CIB. em cada estado, devendo ser observado o respectivo Plano de

Contingência.

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

transferência do montante estabelecido no art. r aos Fundos Estaduais de Saúde e do Distrito Federal. em

parcela 'única, conforme anexo a esta Portaria. mediante processo autorizativo encaminhado pela
secretarja de Atenção Especializada à Saúde.

- Art. 4° Os recursos orçamentários. objeto desta POrtàrià. correrão por conta do orçamento do
MinistériO da Saúde. devendo onerar o Programa de Trabalho 10,122.501821CO.65OO - Enfrentamento da

Emergèqcia de saúde pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus.

Art. 5" Esta Portaria entra em vigor ria data de sua publicação.

LUIZ HENRIQUE MANDETTA
ANEXO

Í'unÍdadE DA EEC'ERAçÃO _1BGE VA£OR " " l

|Ác'e _ _ , _ . _ _ _ _. .12ooocLl1-733,6?2.oo """"
'At"g@S, _ _ __, _ 270000 j6.839.378,00

q "
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F

, Nicado urn 24iO3/202O l Ecjiçòo 57-C lSeçào l- Extra |Pnçµna: 2

" Mküsl&io da SaúdolAgèncla Nacional de Vbgüànda Sanitária

', |5OLUçÃO- RDC N· 357, DE 24 DE MARçO DE 2020

Estende, temporariamente, as quantidades máximas de

? ' medicamentos sujeitos a controle especial perKtidas em
" :" ' Notificações de Receita e Receitas de Controle Especial e

= j" ' " " " permite. temporariamente, a entrega remota definida por" ""Ê" ZUF

u · : "Op " ' programa público especifico e a entrega em domicilio de
. . . .

. , ,. medicamentos sujeitos a controle especial em virtude da"'? '" Emergência de Saúde Púbúca de Impcxtàmia Internacional

i:u ° ' ' (ESPIO relacionada ao novo Coronavírus (SARS-COV-2).

" ,%#. -
' O Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. no uso da atribulção
que lhe confere o art. 47. lV. aliado ao arL 53. V do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria

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

de Diretpria Colegiada e dgterminar a sua publicação.

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

medicarpentos sujeitos a controle especial perrirútidas em Notificações de Receita e Receitas de Controle

Especiaç as quais estão previstas m Portaria SVS/MS n° 344. de 12 de maio de 1998 e nas Resoluções de

Diretorij Colegiada - RDCS n° 58. de 5 de setembro de 2007, n° 11, de 22 de março de 2011 e n° 191, de n

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

especifiço e a entréga em domicílio de medicamentos sujeitos a controle especiaL em virtude da

Emer9ència de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPID relacionada ao novo Coronavírus (SARS-

CoV-2).

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

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

Parágrafo Único. As quantidades de medicamento constantes em Notlhcações de Receita e

Receitas'de Controte Especial emitidas antes da entrada em vigor desta Resolução que estjverem dentro

dos prados de validade definidos pela Portaria SVS/MS n° M4/1998 e pelas Resoluções de Diretoíia
C\ Colegiadá - RDCS ri° 58/2007, n" 11/2011 e n° 191/2017 podem ser dispensadas em quantidade superior

àquela pfescrita. para no máximo mais 30 dias de tratamento.

_ ArL 3° Além do atendimento ao disposto no Anexo l, devem ser atendidos os demais requisitos
e proceQimentos estabelecidos pela Portaria SVS/MS n° 344/1998. pelas Resoluções de Diretoria

Colegia¶ - RDCs n° 58/2QO7, n" 11/2OIL n° 19112017 e Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n" 50. de

25 de sétembro de 2014. bem como os procedimentos de escrituração no Sistema Nacional de
Gerenoa¢nento de Produtos Controlados (SNGPC), previstos pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDÇ

n" 22, de 29 de abril de 2014.
" . h : :' . .

Art 4° Ê permitida a entrega remota definida por programa público específico. bem como ";{2,,"
entrega tm domlcillo de medicamentos sujeitos a controle especial realizada por estabelecimen ç'-',: q-

dispensajor. as quais devem ser realizadas por melo da retenção da Notificação de Receita ou da Recei "S; à'
de Contrcle Especial e cf; atendimento aos requisitos e procedimentos previstos nos incisos abaixo: í'

,
l - o estatMecimento dispensador deve prestar atenção farmacêutica. a qual pode ser realizâd :.!Êi:'.!':'.

por meio áemoto:

t

ti

l
,!1
.
'i
Q

¶:
F

ii - cabe ao estabelecimento dispensador realizar o controle e o monitoramento das
dispensações de medicamentos entregues remotamente, que deverão ser registrados para cada paciente
no FormÀário de Registro de Entrega em Domicilio. conforme modelo constante no Anexo ll desta

Resobjçà¶

.
j
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Ill - o estabelecimento dispensador déve inicialmente buscar a Notificação de Receita ou a- l ' ' -"

Receita de Controle Especial no local onde se encontra q paciente e. somente após a confer'èncla do
farmacêúhco da regularidade da prescrição. procedér à entrèga do medicamento e coletar as informações

e assinà(wos necessMas. inclusjve no Formulario de Régistro de Entrega em Domicilio:

lV - os registros devem ficar disponiveis no estabelecimento dispensador para fins de

acompànMmento do paciente e fiscalização pela autoridade sanitárià compdente.

§ ]° 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 obrigàção de

atendimento aos demais requisitos estabelecidos pela PorWia SVS/MS n" 344/1998, Portarca SVS/MS n°

6, de 29 ac janeiro de 1999. Resoluções ck Diretoria Colegiada - RDCS n' 58/2007, n° 11/201L n' 50/2014.

n° 11/2011 e n° 191/2017, bem como os critérios adicionais definidos por programas governamentais.

Art. 5° Esta Resolução tem validade de 6 (seis) meses. podendo ser renovada sucessivamente

por iguais pêriodOS ou não, enquanto reconhecida pelo Ministério da Saúde emergência de saúde pública

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 de Controle Especial previstas na Portaria SVS/MS n°

344/1998. Resoluções de Diretoria Coiegada - RDCs n" 58/2007. n° 50/2014, n° 11/2011 e n" 191/2017.

bem camo o disposto na portada SVS/MS n" 344/1998 e na Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 44,

de ]7 de agosto de 2009. no que se rèférê à vedação da entrega remota del5nida por programa público

espèci(1co 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

ANEXOI

i Tipo"de ReceituáÂo Quantidade máxima por prescrição

_ - . . . .,18 unidades (no caso de ampolas) ou i

Notificação de Receita A l Quantidade de medicamento correspondente a, no máximo, :
(NRA) l 3 (três) meses de tratamento (no caso das demais formas l

farmacêuticas de apresentação) i

' 18 unidades (no caso de ampolas) ou l
m Notificação de Receita B Quantidade de medicamento correspondente a, no máximo, !

" ' (NRB) 6 (seis) meses de tratamento (no caso das demais formas i

farmacêuticas de apresentação)

Quantidade de medicamento correspondente a, no máximo, ,
3 (três) meses de tratamento,

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

q

: medicamento correspondente a, no máximo, 6 (seis) :
meses de tratamento lÉ

l 18 unidades(no caso de ampolas) ou ,
- Notificação de Recata : , l

. . . Prescrição de quantidade de medicamento correspondente 'Especial para Retmoides de .
Usd Sistêmico (NRR) al no máximo, 3 (três) meses de tratamento (no caso das

demais formas farmacêuticas de apresentação)

l



OIS
! Prescrição de quantidade de medicamento correspondentg 1 : " '.

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

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

de tratamento.

i P!escrição de quantidade para,3,(três) ciclos de.tratamentor l

. . i não podendo ultrapassar o sufiaente para 3 (três) meses de iNotificaçao de Receita da i
l tratamento.

Usta C3 - Lenalidomida i
(NRC3) i Para mulheres com potencial de engravidar, prescrição de

' quantidade para 2 (dois) ciclosde tratamento, não podendo
, ultrapassar osuficiente para 2 (dois) meses de tratamento,

18 unidades (no caso de ampolas) ou
l Prescrição de quantidade de medicamento correspondente l

, . ! a no máximo, 6 (seis) meses de tratamento (no caso dasb Receita de Controle Especial i '
(RCE) ! demais formas farmacêuticas de apresentação).

; No caso de prescrição de substâncias ou medicamentos
i antiparkinsonianos e anticonvulsivantes, a quantidade ficará

limitada a até 6 (seis) meses de tratamento.

ANEXOII

""""" i

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE ENTREGAEM DOMICÍLIO

[""""" "' _
Razão Social:

"t :' CNPj:
r

-F

l Endereço' Telefone:

, Farmacêutico RT: CRF:
i -l -'"-" ll

Paciente: " l1

lOoc±ento de Identificação: }

Ende eço: T h
èlefone:

l
Dado do comprador (se não for o paciente):

N°"j'

r' E

.: ·. l . . . - . .. l .
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mento de ldjtificação: ·' ' ~5

End eço: , Telefone:
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Medicamento Nq da NR ou da Receita de Controle Especial
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Categoria: Decretos Numerados

Número do Ato: 19549
Data do Ato: gúamjèira, 18 de Março de 2020
Data de Publicação no DOE: quintar-feira, 19 de Março de 2020
Emento: Declará Situação de Em¢rgencia em todo o terrüório baiano, afètado por Doença lnfecciosa Viral - COBRADE 1.5. j.j .O,

conforme a lnstrüçào Normativa do Ministério da lntegraçào Nacional n" 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção c

enfren

DECRETO N' 19.549 DE 18 DE MARÇO DE 2020

Ver também:
De acordo com o § 3" do Decreta LUSI de 20 de março de 2020 'L Finda a situação de emergência prevista IlO art. l" do
Decreto n°LUt2 de 18 de março de 2020, o pessoal cedido retornará à entidade ou ao 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 Integração Nacional n' 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e
enfrentamento à COVID-19, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição que lhe conferem os incisos V e
XII do art. lOS da Constituição Estadual, o inciso VII do m. 7' da Lei Federal n" 12.608, de 10 de abril de 20!2, e
com fundamento no inciso 1I do § r do art. 6" da Lei Federal n' 8.080, de 19 de setembro de 1990,

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

considerandO a classificação pela Orpnizaçào Mundial de Saúde, no dia ll de março de 2020, como
pandemia do NÓvo Coronavírus;

considcrando que a situação demanda o emprego mcnte de medidas de prevenção, controle e
contenção de riScos, danos e agravos à saúde pública, a fim dc evitar a disseminação da doença,

n' DECRETA

Art. ,!" - Fica declarada Situação de Emergência em todo o territÓrio baiano, em virtude do desastre
classificado e di,icado como Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme Instrução Normativa do
Ministério da l legração Nacional n" 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção c enfrentamento à
COVID-19.

,
2rt. 2° - Fica autorizada a mobilização de todos os Órgãos estaduais, no âmbito das suas competências,

para envidar es orços no intuito de apoiar as ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução.

A,rt. 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
c arrecadação.

" AH. 4° - Fica estendido a todos os Municípios do Estado da Bahia o disposto IlO art. 7" do Decreto n°
19.529, de 16 de março de 2020.

AÍ1. 5" - Ficam suspensas, pelo período de 10 (dez) dias, a partir da primeira hora do dia 20 dc março
dc 2020, a circulação c a saída, e, a partir da nona hora do dia 20 dc março de 2020, a chegada:

q
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l ' .
I'- de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado, mdoviário e hi&oviáriogZ$g

modalidades regu]ar, fretamento, cwnplementar, alternativo e de vans, nos Municípios de Salvador, Feira de Santana,
Porto Seguro, Prado, Laum de Freitas, Simões Filho, Vera Cruz e Itaparica;

IÍ - de ônibus intcrestaduais, no território do Estado da Bahia.

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

§ 2" - OutraS exceções deverão ser expressamente autorizadas pcla Agência Estadual de Rcpulaçào de
Serviços Públicos de EnergÍa, 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 Segum, Prado, Lauro de Freitas e
Simões Filho.

Art. 7" - A Polícia Militar da Bahia - PMBA ç a AGERBA realizarão a fiscalização do quanto disposto
ElO art. 5° deste Dccrcto, com eventual apoio das Guardas Municipais.

Parágrafo único - Q descumprimento de suspensão prevista no an. 5" deste Decreto importará na
bensão imedÍata do veículo de transporte, público ou panicular, sem prejuízo do ajuizamento de ações penais e

Cíveis, bem como da aplicação de sanções administrativas.

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

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

Art. 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos enquanto perdurar o
estado dc 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.

RUT COSTA

m

SccMário

lE2':5"'

Governador

Bruno Dauster
Secretário da Casa Civil

Edelvino da Silva Góes Filho
Secretário da Administração
Waltcr dc Freitas Pinheiro

Secrclário do Planejamento
Manoel Vitório da Silva Filho

Secretário da Fazenda
Mauricio Teles Barbosa

Secretário da Segurança Pública
Jerônimo Rodrigucs Souza

SecrctWio da Educação
Fábio Vilas·Boas Pinto

Secretário da Saúde
João Leão

Secretário de Desenvolvimento EconÔmico
Carlos Martins Marques de Santana

de Justiça, Direitos Humanos ç D¢senvolvimento Social
Amny Santana Neves Sânios
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REDE DE REFERÊNCIA

HOSPITALAR PARA OS CASOS
SUSPEITOS DE INFECÇÃO PELO
NOVO CORONAVÍRUS 2019-NCOV

NO ESTADO DA BAHIA

( or)SjderanCjO o cenàr|o de risCO
dtual de doençà 'e$çjlrotç)f[j. causada
pelo njvo coronavírus (2019-nCoV) e
SUd situação epidemlo|ó9ica no

mundo. bem como ò necessidade de
organização da rede hospitalar para
as pessoas com suspeita e casos
conftrmados de infécç3o e
orientaçòe$ a géstorés e
çxofíssionais de saúde com vistas a
implementaç8o de ações de
respostà$ rápidas e efetivas.
apresenta-se a composição da rede
de aterwõQ espeoüzada do estado
da Bahia, a fim de contribuir com o
Plano de Contjngènc|a Estaduàl,
coordenado pela Diretoria de
Vigilância Epidemiológica/ SUVISAJ
SESAB.

As pessoas consóderadas suspeitas
são acjuelas que se enquadrârn nos
crilénos clínicos e epjdemlo|ógicos
estabelecidos pelo Mnstério da
Saúde e Orgamzacão Mundial de
Saúde. Estos serOo atencjidds nos
diferentes pontos de atençbo da rede

assistencü"u e po<jem têr como
çjnmeiro acesso. os seguintes
equipamer'tos de saúde: (i) Unidade
de Saúde da Família e Unidade
Básico de Saúde (no âmbito da
atenção çjnmâna); (ii) Umdade de
Pronto Atendrnento 2411 (UPA).
Serwço de AteMmento Móvél cIe
ijrgènc»a (SAMU 192). Sêrviço cic
Atwiçâo Dormcdiar (Prograt"nò
Melhor em Casa) e POrtOS de
tjrgència e Emergência HospiWâr

(no âmbito da atenção
especmhz%a).

Com isso. tona-se necessário ciue
seja organizada rede hospitalar de
referência. para os CàSQS suspeitos
ou confirmados de infecção por
coronavírus (2Oi9-nCoV), rnèchante
critérios de classificação de risco
baseados no Protocolo de
Tratamento cia Síndrome
Respú'atória Aguda Grave (SRAG).
No estado cIa Bahia, no âmbito do

Sistema Único de Saúde. esta rede
hoSpitàbr de referência ç)âtd manejo
de casos suspeitos ou confirmados,
está conMerando critérios clínicos
de gràvidade, estràtificâdos em três
com. conformê chsOosto no quadro

a segum

r\

2020. SoctcWW ck SoúdQ do E$UKSO da
Bahk (SESAB) - É pormkkSa 0 roproduçbç)
p&ruhl oqj tOW dUU obw, dosdo q«
citada ò fonte.

BobUkn EpWombolõglco - COVID - 19
MomowncMQ dud casos Ckr COWD·l9
Ano 2OH/2Q20

Sup0r|n~úrbc|j do Atònçjo lntogral b
Sjúde (SAiS)
5vcN"nrltk'nOcnt£ jam. ,71¶ Quctrcjz Ci:s

Sn)(c3

D|r&torli do AXonçj© (OAE)

Chwcôm' Mònj ajc 'í: R'.m4rcj B'ju!losa
b

Cjkotora Gorni dp Gostõo dQy Unkkbdo$
p'Úpn4 (DGGUP)
Direumj W'knò Ribtwu civ Morwrà

$UperlniqpnanW çl0 VOUndo 0 pmceçôo

da do ÈHadodo Biohh ($UV1SA)
R;yh} &6wcs

Dúetodij de VígUrWa Epbdem6ojWlca

(DIVEP),DucWo' jcànc M
Laboajrso Cmúol dê »úao PUbllo

Q-AcENj Dirütora Aôbda Lvol

i

GrevldMo Quadro CJínko Conduto

Acompjntumu rilO em domtcAio, com

ly:·": indrvíduo com ou çonffnnKã4 Cblâvd, onentjçõc$ sobre pceauçõn
&"3 um sjnais de pm do tújdô CUNCO° respwatÓnas ç SjnjiS CR jjrjvam«üo, e

supervisjo cSj jutMcIM. sjnicânj locã

lMMduo com ~cílj Ou com

skws de Ujmja (d«pnm; deiu»nfcno

AI'LAREL.O respíntório; mímçSo de OZ q« 95%; EncòrmnMmento pm ho$pità1
neférênço xcwndibrk

04 êxjcuWQo de doença çxéexbténte) e

fatores de risco" ".

lndtv@uo com bu$pcltj ou conhrmoQo, com
Ençgm^hjmeruo pjrj hoxp.uj de

D wu's ck 6[0vK$jde (chocjue; dufunçSo den rekrenco terciâru, de Bcordo com
ó'Uo$ wtjn; inwtküncb mpmóm; ou

di$pocübúbdàdc do rccuno-lnmbij.doc$e hem%mbmka).

'Sínob de piora do estado c1IMc« Cx:rststÜnCO Ou âçµammwtto da krbrv por móiS dv irO Ws:
trvO5lW cornOqovòda pcx Cpk (k 2 à 3 vtmrs). âjleraçjo do svmóno. Ow»oraròcjo y. veri crenças,

dos sintc«m

"Faújrus do Mco: pQDübçòo indkjena aAcjeaW ou corn CkfKWdàcjo Clo aceno: Cw$cbntQs: cxMocras
(otO duos »emanos dqó$ q parto). cnonçà3 <5 mos. oOultos (a6O arm): oneumoçxjtw çincbhdo
asma): çMdiov0$cu~uà$ (cxcUMo NPOrWt$âO accorwl b$tômlcd): cjqcm0$ homtc*ôüm$
(kncjumo anomia fàlcdo«m). chstütb« metab&cos (nãuhç$o ckòDQCê$ m®üus): tr0n$tomo$
n~olóçKos v do ovsmnvolvmmto (jud possam co'rboroml«0r d função WSOarjtÓrW OU òunwntar o
'rbCQ Ckr DspwaçôQ (d'sfunçâo co"çNmca. lesOvs m®ulares. oMhosta pimhso cwvbcal, 6ü)ar«rw Ch
CJOwri. AVC ou dçjvnçm rwwcunmcuW VS). lmunQ$$Up'e$SMbo (mecLcàmwuos. mropW»as. HlV/àKt5),
mdropjtiàb e otmtclaw (Bspecbajmd¥nry àQueWs com lnCkCv de massa ccjwporal - KMç t
40 vrn «AM1oO: QÒCbVí)Í¥$ com cubwculoSv ch tcxm as formos

1
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Ê irnoorta¢lte cíue se atentè para os

cntértos e s'ps de aiem que
indiqucrn a necessidade de enqamn-
hamento pa a a umdade hOSPiÚâkr.
coMbrme fl xô e redê assistençial
dehnidos, bém çQt"nO a especial
atenção ao$iindlvicjups ôdosos, pqis

são os que gossuern maiOr taxa de
letàiicjade. '

PROCED|MÉÍNTOS PARA
DIAGNÓ$TIÇO LABORATORIAL

A orierltaçW do Lacen é a colata de
secreçbo dçjnasofannge, utihziÍndo
swm de Rãyon () swab para áada
narina e l sWab oà¢'â orofãringé). Os 3
swabs devefh sec cobcados ncá tubo
que contémlo meio para trar|snrte
de amostrò8 para De$q(ji$a de yinjs.

Manter sob ¢efrl\je'ação entre ?-8°C
' "\ c encam¢nNr do Lacen em até 48h.

conforme NOta Féumca Pârà coleta
de amostra¶ dos casos svspeitos de
CQVID19 n,':O1 de 28/02/2020 (do
Lacen-8ahld),

Nota Tocniçj para a coleta de
wnostras pYa investigação de
COVID-1± '
|lttpy/www.taude.ba.gov.br/wR-corlt
enUuploads(202 O/O3/Corona.PDF.p
cIf.pdf .

REDE HOSATALAR NO ÂMBITO
DO SUS '

O Estado ad E3aMa tem se oqjamza-
do. partsr qê um Plano Dfretor

'" Regiç)nal72qn), em nove macror-
règiô'és de s ÚCe e 28 regiões de
saúde Nest s, estão localizados
sèrviçQs dê §tenCão espeoahzada

m hosmtahr dç 'eferência em mécha
complexida e pqrçj um conjunto de
municip|os. ÇOnforme ç»ctuaçâo nos

espaços de estão do SUS,
As regões d $3Úde são. Alagcmhas,

-- BarreirasTB macio, Camaçari, Ctul
das Almas. - lra de Santana,
Guanambi l tlrama Ilhéu s. irèCê.
|taberaba It buna, ltaoetinga.
jacobina. je uié. JUazeiro, Pau.'o
Afonsq POrtK Seguro, Rüjeira Ok)
Pombd, Scdvkdoí Santa Maria da
ViCÓriã. Santcj AMONo de JéSus,
Seòbra, Sontj cio Bonfim, SerrÍnha,
Teixewa de Fje1ta$. valença e VdÓrtâ

' da Camúist|.

O estabekç ' ento de fluxOS de'
acesso e dia ejo ciü-\¢co dos Indvicju-
QS COm SuS içàQ OU cQnfirmaào de
iMecção pei ctxonavirus

(2019-nCOV), bem como as Uniqades

" n"

de saúde pará a realuação do
ater]dimerlt(j, São cjef4rliçlç)s de
acordo corn fatores de riSCO. $inal5
de agravamento e pela diferenciàçào
dos cò$o$. confcmne indicação no
protocojo.

· lndMduoS dassMicados como
vérmdho. ccxn susCxMtd Ou conhr-
mãçàQ da ínféCçâO. com sinais de
agravamento do aüàdm clínico
çconlorme critérios) devem ser
encaminhados oq hospital de
referência terciMa estadual, exclu-
sivamente, através da Central
Estadual de Regulaçbo. de àCOrdO
com a disponitMdade do recurso. a
saber: Instituto COuto ~ (ICOM),
localizado em Salvador, após notifi-
cação ao CIEVS/DIVÈP.

· lnçhviCjUQ5 dassificadcjs como
amare|o, com 5lnal$ de agravamento
e ktoréS de nsco (conforme critéri-
oS), devem ser encarninhados a
hoscjitais de référénck regionais.
Considerando que pode ocorrer a
piorá (Jo Wâdro dínico. com neceS-
sidade de mmeio clinico mais
especiahzado. foram considerados
os hosmtais cjue pQsstjem feitos de
tèrapia intensNà adulto.

· Indwiduos clas»ticados como
ve«je, opôs SUSjjèdà diagMstica e a
rèduacão de exames, que não

apresèntem $inahs de agravamento e

nêm fatç)r cIC risco. devem real'za'

âcompanMmento domiciliar, em
conformidade orientaçõés médfca$ e
sob supervisão cIas âutondMes
san ttáriàs locais. Ê imprescindível
que. em caso de sinais de piora do
estado dínico ou aparecimeruo dos
5hnats de gràvtdàde. seja ençarmnha-
do ao serwço de wgéncia lT)àíS
próximo da residência,
Neste sentido, a Bahia possui 20
régiX$ de saúde com rede hospita-
lar de referóncia para o tratamento
dos casos dassifkmdÒs em amarelo

(referênicia seçundârk) e Ol referên-
Cjò estadud para os casos classifica-
dos cQmQ venneM (referência
terciária), conforme dispostas no
mapa b sêguir:

""1

Li e=,=="L

a

KEFERÊNCLA ' MLNckio ,,.,., _' ' DIRETOR ' "" ICONTATO ,
ESTADUAL ' WVWOf lmdtutO Couto Mala - ICOM Ctud NuiNes j7b3i03.7LaQ

vale ressaftar que existem oito
regiões de saúde Quê não dispõe de
leitos de teropia mtensNâ. Nestas. os
casos classificados como a~relo
c3everào ser lnformados ao CIEVS e
submeMos à Cèntrâl Estadüâl de
ReguIàção (CER/IMREG) para
transferènaa de acordo com a rede

Msmtaiar definida.

já os casos suspeüos ou çonfkmã-
cios em PCCMtnâ se çla$slflcados em

vetmelho. tâmbém deverão ser

encdmlnhaclos a o ln$tttuto Couto
Makl (iCOM). de acordo Com a

dl$po¢)ibilkjacle do recurso. Se
classiflcados em amarelo. deverâo

seguir o mesmo fluxo. tnfcxmaçào ao

CtEVES e submissào à Central
Estadual de Regukcôo (CER/Di-
REG) para tmnsfeN"icia ck dCordO
com a reck hospitalar existente,

REDE HOSPITALAR SUPLEMENTAR

Considerando cjue o estado da E3àhiâ
tem um cobertura popubcionaL em
média de 10%, pOr usWrios de planos
de saúde e d região metropolitana de
Salvador de 25%, tendo a capital, 31%
"de cobertura (Dados da Agência
Naclonaj de Saúde Suplementar,
dez/2Oi9). tomam-se necesstkias as
seguintês oriemacões'

1. lndividuos que chegàrem bs portas
de urgência/ êmêrgèncW hosDitàlarès
Drivodo5 com suspeita de infeccâo po."
coronav[rus devem ser acolhido$ e
.cfossdicàdos riscQ conforme Prcmxoio
de Tratamento da Síndrome Resoi-
'àtÓrÒ Aguda (3ravé (SRAG):

2. Deverá ser reahzada a coleta çÍâ$
amostras respirâtMas, ocai OU nãSâl. e

2



encarTIjnr)adas ccmfo'mê llux.o

cIe¢errmnqdo pelo çxotocolo Kjê

wgilância em sòúde;

3 A insütWCâQ dêvêrâ Informar ao
CIEV5 por telefone e e-maú:

4 E |mD«lsçindivel QUé o hoscmal
reabze ç) mane)o çlimco do »cieme
de acordcj ccu" a qravidãdé do caso

e err\ conforrn|dooe ÇÇ)1T'i O prcúocoiQ

e$lòbelec4do

Por hm. rdufkça"se a imooMnoa dos
servços de saúde implemencarem
mecanismos e rotinas auê çontem-

pIem: (q) estratéçNâs de prevenção. (H)
garanhâ dçj' acolhimemo com ckjssdi-
cação de rtsco a todos os, indMcLos
aue procuràrem os estabe[eclmento$

de saúde, (in) Utend|men[o de fOr'r\à

integral e equânime e (iV) âcornpan-

hamento dos casos suspeitos com
proÍeto terapêutico $inglj|or, Além
disso, torriâ-S,e fundãmentd a
organizaçào. pelos gèstores mljnLc]F
pais e hospitalares, de um processo
comuniçaçiQna| com q CIEVS e a

SESAB. bem como a divulgòçõo çjçj
fluxo de acesso propoStO.

,, ,:, . ,' .i . X, ..:C' " .' 'd ·qPg |ar " " ' : :.-'-k

Aeg .'de " - ' ' .' " ' "" "' " ' '""""""""" " " ' 'àSNiÈàb
, s,míde MtjNKÍP1O' eSTABELEçiMEN18) " pi R . . ·, -

Alagoinhas Alagoinhas Hospital Regional Dantas Bião Flávia Barbosa 75- 3422.5564
Barreiras Barreiras Hospital do Oeste tvanildo Santos 77- 3612.9412 _

Hospital Municipal Professor
r7 Brumado Brurmd° Maga|hàes Neto Abdoulaye Couhbaly 77-3453.8705

. Camaçari Câmaçari Hospital Geral de Camaçari Md Del Ca,r.m,en Mdeiro 71-3621.4388
' Cm das Almas São Félix Hospital Nossa Sra. da Pompéla" Edson' Barbosa 75-3438.3900

Feira de Feira de Hospital Geral Cleriston Andrade josé Carlos PitaWueird$ 75-3602.3312
Santan2 ,. Santana Hospital Estadual da Criança Márcio Lima 75-3602.0320

Guanambi Guan?mbi Hospital Regional de Guanambi Paula Luisa Bartos 77-3451.6060
Ilhéus Ilhéus Hospital Regional Costa do Cacau Renata Cardoso 73- 3235,5366

Hospital Regional Mario Dourado '
Irecê Irecê celso Rangel 74-3688.7706 l

Sobrinho , l
Hospital de Base Luís Edua;àà""" ' "' ' ' "" """' '

Itabuna Itabuna Juvenal Maynart 7 3-3 214.1643
Ma alhães

Itapetinga ,ItapeQ'íga Hospital Cristo Redentor ReinaWo Santos 77-3221.1000
,REGÍÃO DE MUNICÍPIO ESTABELECIMENTO DIREUjR CONÍATÕ
' -SÁÜDE .

jequié jequié Hospital Geral Prado Valadares poliana Oliveira 73-3528.7108

jüatd¶o JuazCiro Hospital Reg,i.o,n,a,l.d,e.j,u,a.zei.ro_ Hucilene Simões 74-3614.8350
/m Hqs pItai Regional Deputado LuisPorto $eµ'o POliO Seguro . Thais Fraga Nunes 73- 2105.6494

Eduardo Mafalhães
Ribeirá do Ribeira do

Hospital Geral Santa Tereza Danilo Matos 75-3276.5100Pombal Pombal

Hospital Geral Ernesto Simões Filho Cristiana França 71·3117.1796
Hospital Geral Roberto Santos josé Adimirço Uma 71-3103.8701

Salvador Salvador Hospital Professor Eládio Lasséíie Ana Paula Xavier 71-3395.8488

Hospital do Subúrbio jorge Motta ' '5í-'ãiiííéo

Hospital Municipal de Salvador Gustavo Mettig 71-3202.3500
Santo Antón|j" sto Antônio Hospital Regional de Santo Antônio

deje'yS__.,,., de jesus de jesus Fábio Renan 7S- 3162.1402
Seabra Seabra Hospital RegionaÍ da Chapada Marcos Antônio,A!abi 75- 3331.9400
Teixeira de Telxelm de Hospital Munlclpal de Teixeira de
Freitas Freiças Freitas Allan Lobo 73-3011.0950
Vitória da Vitória da Hospital Geral dè"ü'iijria da
CDnqui?ta Con uista Conquista Geovâni Moreno 77-3424,2804
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ORtENTAÇÕES PARA O SERVIÇO pS|clu'âtr|ca. entre outms. que possa qual d paáente já terAa recébKjo o
MÓVEL DE|URGÊNCIA (samü 192): levas ò sofr|mento. as seque1as ou primetro atendhmen(o necessáno à
MEDIDAS Á SEREM ADOTADAS mesmo a morre, estatNhzaçào do quadro de urgênàa
DURANTE O ATENDIMENTO AOS aOresentaclo. mas necèssjta ser
CASOS $U$PE1TOS OU ' Ê um SêrwçO terrçtonahZado quc conduzido a Outro seMço de mòlol
CQNFIRMÀDOS PELO NOVO PDSSkbl||tO a cada viúmà tjtn àtèndt- çomplêmdade Dà'a a continwdade
CORONAVÍRUS QQ19/NCOVÍ mento no menor ter'ipD possivêl. do (ratamerLto. con(orme grade cIe

inclusive com ênvios cIe médico referéncia pactua3à-
Como çoml)Qnente onS-Mspiua1ar conforme a grâvtdade do caso,
móml. o SÃrviço de AtendimeNo Podemos chamá-lo de atendwnènto No Estado da Bahia q SAMU 192
Móvél de UÉgêncta - SAMU i92 tem prê-hosDüòlar móvel primário apresenta uma cobertura de 81,75%
comO objejivo chegar prècoc¢mente quando o pèdido de socorro for da populaçào, citstribuído$ em 279

b viuma apbs ter ocorridO álgwna onundo de um cidadão ou de municípios e conta com t9 Centrais
síwaçâo ciá Urgènua ou emergêmma atend|mentq pré-hospitalar móvel de Regulação de Urgênoa (CRU).
de nàturezj çlkuca çwUrgicâ. secundário quando $o|içjtallç»o conforme disposto em tabela abaixo.

rraum&tica| obsté trica. Dècjiátmca Dartir de um sérviço de saúde. nO

SAMU Regional de Paulo Gessica Alves (75)3692-1020
Afonso

Ím NORTE SAMU Regional dg Senhor Patricia (74)3541-8309 /3541Q881 l 991470413

do Bonfim Cândida
SAMU Regional de Juazeico Lara Oliveira (74)99936695a"i2-30ãj"'

SAMu Rggiona| de Kailynka (77)999839978 l 3613-9541

OESTE Barrdras/1botirama Fonseca
SAMU Regional Santa Luciano 77-348345151 l 991200091
Maria da yitõíia Pereira
SAMU Üetropolitano de Adelina (71)991610177/32021320

Salvador Nizarala

LESTE SAMU Regional de Monica (71)999á31955/999812596/ 3362-7772
Cama ri Cardoso /7781 /3454-2224

u uwmSAMU Regional de Santo Fernando
Antônio de Jesus Mendon a (71)991717399 l 75 36313411/6733

SAMU Regional de Teixeira
EXTREMO de Freitas Rozana Vaz (73)999782018 /3291 1551 /3011·9712

SÚL SAMU Regicmal de Porto 'Gâzieú" (73)988159839 l 3268-9652

Se uro/Eunapolls Cardoso
m SAMU Regional de

Guanambi Celso Ribeiro (77)34518739/988284012 l 999025452
sudqeste sÃÜ'Ü'Rg'gior|aiã'e Regi" (77)999894937 /34411529

Brumado Coqueiro

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

h

CENTRO- SAMU Rggbnalde
NORTE 1recê/jacobha Silvia Claudia (74)999891226 /39891226

SAMU Regional de Itabuna Rafaeia 73-999449031/ 32148297
Caldas-SUL SAMU FÍ'egional de Ilhéus C omaÕDias (73)999022236 /3234-3350

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

CENTRO- SAMU Rggional de Feira do Maiza (75)991325672 l 3612-4510
LESTE Santana MacOdo

NORDESTE SAMU R%iona| de
Alagoinh2s Silvia Teles (75)991392665 l 34238281134222114

çjg Sam'j è92 pqf Bâhià 2QZD

4

m
EZZl



OBJETIVO

Apresentar as onc·maçòês Dara o
Serviço Móvèl de Ijrgência - SAMU

192 quanto às medtdãs a serem
adotadas durant(? c) ateMimento aos
c a sos wspekos o u c:onf irrnados ç>eio
Novo Coronav|rus (20)9/nCOVj.

or1entaçBes
AWndlmonÜO pola CRU do SAMU 192

Nos casos qn qüe q usrjário àçionàr
a CRU relaWndo cweixa relaciOnada a
síndrome gripal, ç) médico regÚlâdor

deverá apltaa' o protocolo paca
definição dÓ caso suspeito de
nfecçâo hujnana pelo 2ô19-n¢ov
estabeIecklo pela Secretaria çje
Vigilância cçt1 Saúde do Ministério da

m Saúde (M S). conforme Boletim
EcjKjemboio9lco n" 01 p®Iic»do nem
janeiro de 2020. qual seia:

Situação 1:Febrè E pelo men·ps um

sina| ou s|n¢odma re5piratório (tosse.
chhculdode para re5plrar, batwhento

(jãs asas nasás enú'ê outros) E
htstónco dd viagem Pàrã àrèâ com
trànsmissãd locai, de âCOrdO çom a
OMS, nos ÚÍtirnos )4 dias anteriç)res

ao aparecQenlo dos sinòiS ou

sintomas. ciu

Situação Z:! Febre E peto meryos um
sir)al Ou sIruoma respwatório (Nosse.
dificuldadepa'a re50irar. batühento
das asas n*a}$ entra outros) E
hiStônCO âq contato próximo Kjè caso
suspeito p¶à o CQronaviru$
(2019-nCoV). noS últimos 14 dias
anreriore$ ào apa'ecimento dos

1~\ s'nais ou mtoma$: ou

Situação 3j Fébre OU pelo mênos
um sinal Ou' sintoma respwatório
(tosse, díhcL|dade pará respirár,

" batwnento &5 asas nasais enVe
wtros) E c¢nrato çxóximo de.caso
¢onfirmadd de Co'onav(ru$
(20\9·nCoV) e m Ia borâtóno, Mos
ÚlúmOS 14 giâs aMemres ao àWreci-

mento dos Pinas ou sintomasí

Após 0p|ikgao do protomjo, em
sItuação qúo sã caracterize como

Càbo $U$pe to, o médicO regdador
dovorá av .ar as condições cIINcas
do paclenQ, cja$5ifiçando-&si por
critério de $jravldadê, procedendo
da $0gu|ntq forma:

0)NOS caso$ sem grâwdòdè ciimca
c|asslficad« cOrno '"vèrçj€. O i
ljacien(e pqde'a ser onêntâcjO a

prcjçurâr um Servlço ejé saúde mats

RrÓx|[no cIa Suã residência. corn b'ew-

cjòde. A depender Cid capacudade

oDe'açton©| de cads sistema regional. o
méchco regulâdor pode'á dec@ir pelo
atendimento presencial mediante
ecluhPe de süDwte básico. obiehvando
captar Drecocemen(e o caso paro
conhrmaçào diognó$tlca em unidade
cIe referência primána da rêClê de
Urgênçla do território:

b)NOS casos corn gravidade cÍin(ca,

classificados çomo "omare|o"' du

"vermelho", o méchco regukdor podérô
decidir peto ateMimemo presencial.
mèdiante eauipe de süDotte básico ou
ava riçado. procèdèndo regulação para
as unidades de 'eferência secundária
da rèCjé de urgência do temróno. Pàrãi
tanto, o médico regulàdor dévérá
comunicàr previamente o serwço de
saúde de rêfêrência para onde o caso
suspedo será encaminhado.

OBS: A notlflcação do caso suspdto
deverá ser feita pelas unidad06
pN-hospitalar« nxas ou hobpÁtàkN6.

trânspcjrtê de paçiente grâvè.
suspeito ou confirmado de infecção
humana pelo 2019-nCoV, seja para
unidade hospitdar de referência
$ecundârEa ou térciárià. q u ate pç)i'[ç)

de embãKWê aéreo, embora rêcQ"-
hecendo quc ês¢3 não é íjrnã
atnbuiçâo estabelecida |e9alment(:.
neste mormmto seria importánte e ste
dOOlO. consid«ando a cxDèOse das
suas ecjuüjes profissionais. Neste
caso. deverá ser avdiada a distânoa

a ser percocrida a cobectura d e

- USA no territóno regiord.

Por fim, ratificamos a importância de
que o ServiçQ de Atendimento Móvel
de Urgência esteja organizado e
preparado para atendknento de Um
possível caso suspeito ou confirmado
de infecção humânâ pelo 2019·nCoV.

ATENDIMENTO PRÉ·HO$PITALAR
MÓVEL DO SAMU 192:

no caso do atendimento presenoal Clo
paciente ççjm suspeita de infecção
humana pelo Novo CoronàvWus
(2019-nCoV) devem $er utihzadas as
seguintes medidas:

· Dl$ponlbi]lzar máscara cirUrgiça paro
os pacientes e acompanhantes;
· Díspontbihzâr os E PI precomzados
pela ANViSA (óculos de prote1ç» ou
prOtêtor facial, máscara cirúrgica.
avental impermeável e luva de procedi-
mento, no caso de necessiOade de
procedimentos que gerem aerossóis, a
equipe deverá usar rnô$cara N95.
· Realizar a hl9lene das mãos e orientar
POSS/VêlS acompanhântes QUdt1tD a sua

imporújnç ka:
" Gârantw a venulaçâQ da àmbdância
durante o trârisporte;
· Limpãr e desinfetar todas as super-
fícies mt«nas após a rea||zaçào do
òrendímento. utihzando álcool a 70%,
hipOc!ortto de sódio ou OUttO desinfe-
tante micado Pàrà este fim, confort"nê
Procêdimênto Operaoonal padrão
-POP. u(l||zado na rotina do servlco.

ATENDIMENTO SECUNDÁRIO

Nos casos em ciue a unidade de sòúde
ou d Central Estaduâl de RegulaQo
solicitar aooio do SAMU J92 POrO o

ATUALIZAçÃO DE CRITÉRIOS DE
DEFINIÇÃO DE CASOS PARA
NOTIFICAÇÃO DE COVID 19

O atual çênàrio eDIdemtológicç) da
circub¢ào do novo Coronòvkus
(Covid 19 ). consujerado Emerg ènaa
em Saúde PUbhcd de lmponànaa
lnCermctond e Nacional. tem levado
as autoridades sanítánas de todo o
mundo. a ficarem alertas para
aumentar a capamade de deteccõo
de casos e adoção de mediadas
oportunas e adequadas.

Nesse sentido. ç) Ministério da Saúde.
a partir de 24 de feverewo de 2020,

" arTUÍQU OS critérios de definição de
cdsos suspeitos pela infecção do
Novo Coronãvirus (Covid 19). Além
cia China também estão ncluícjos
dentro da definição de casos.
pessoas qube aprèsentem Bnais e
sintomas de infecçbo' respiratóna,

' onundos do Pacifóco Oriental:
Austrália. Coreia do Sul e do Norte.

" Camboja. Filiçmas. japão. Malásia.
V¶ètfü. Su79açj|jra: clo Sudoeste
Asiático: Tailândia: da Ewopâ: Kâha.
Alemanha e Fiança; do Mêditerrâneo
Oriental: Iran e Emirados Árabes
Unidos.

Desse modo. a Diretoria de Vkgt|ância
Epidemiológàca da SecreWta de

" Saúde do Estado da Bahia, com
vistas a õumentar a sertsibdidade cia
wgüâncca epidemiológica, a pàrúr
dôs orientações da Orgamzâçào
Mundial de Saúde e Ministério da
Saúde. atuahza os cnténos de
suspeição de casos:
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Febre' e peb menos um smal/sinloma ' HistÓrico de viagem para áea com sm

respiMòrio. E de acordo com a OMS nos últimos 14 dias, ant%ores ao

(tQ$$e e dificuldade para 'respirar, baliménto aparecimento dos sinais ou sintomas QU. histórico de

das asÒs nasais, entre outros) contato próximo' cj0 caso suspeito de Covid 19 nos
Ultimcjs 14 dias antetbres ao aparecimento dos sinais e

sintomas.

Febrê og pelo rmnos um sind/sinlonÍas " E Contato próximo com caso çQn!!!!nad9 de,Covid 19 em

encarTunhadas co'dOrme fluxo

determmqdo pelo protoCoiQ cIe

v|gilância em sauoe:

3. A mst|tVhçào deverá |nfOr|Nlar ao

CiEVS PO¢ tèle(one e e-mod:

4 Ê krnOcqsc;naivcl que o hOSPltàl

realize o maneKj clinico do Õaaente

de dcorcjçl con' a g'avicSade 'do caso

e Ct") coÊlfornk;clade corn q jjrotocOlo

estabeleodo.

POr hm. rahhca-se ò |rnç)or[àrkcÊd dos
serviços de saúde |rr]p|emen(acem
mècaHsmos e rotínâS que contem"
pIem (l) estratégias de prevençàp. (ii)
garant(a do dcolhwnento com classdi-
cação de risco a todos os mchvidúos
a ue Mocwarem os estabelecimentos

de saúde, (Hi) atendwnento de forma
integral e! equànime e (iv) acon'|parr
harnênto dos casos suspe'tos com
projèto terapêçjtico singular. Akm
d!sso, torná-se fundarnentàl q
orgaruzãção. pelos gesAoces rnur1lcl-

pais e hospttalares, de um processo
comumcaciona! com q QEVS e a
SESAB, bem como a çhvulçjação do
fluxo de acessp proposto.

h r' 'Ê."'" ' , " ' L :. 'Ç#lS". · " ': E: ' '.' " E"é · "Z"""" . ': -i:
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AkgoMhas Alagofnhas Hospital Regional Dantas Bião Flávia Barbosa 75- 34225564
Barreirbs Barreiras Hospital do Oeste lvaniWo Santos 77- 3612.9412

"\ Bruma® Brumado Hospital Municipal Professor Abdoulaye Coulibaly 77-3453.8705M%alháes Neto
Camaç0ri Camaçari Hospital Geral de Camaçari Mb Del Carmen Moleiro 71-3621.4388
Cruz dá5 Almas São Eélix Hospital Nossa Sra. da Pompéia Edson Barbosa 75-3438.3900

Feira de Feira de Hospital Geral Clériston Andrade José Carlos Pitan€uejras 75-3602.3312
Santay Xantana Hospital Estadual da Criança Márcio Lima 75-3602.0320

Guanambi Guanam bi Hospital Regional de Guanambi Paula Luisa Barros 77-3451.6060
l

Ilhéus , Ilhéus Hospital Regional Costa do Cacau Renata Cardoso 73- 3235.5366 i

. Hospital Regional Mario DouradoIrecê Irecê Sobrinho Celso Rangel 74-3688.7706

Hospital de Base Luís EduardoItabuna Itabuna MaEa|hães Juvenal Maynart 73-3214.1643

1tapeting.a_ Itapetinga Hospital Cristo Redentor Reinaldo Santos 77-3221.1®0
,REG1ÃO DE " ' ' ' " ':'"""
" SAÚDE MUNICÍPIO EsTABELEaMENTo DIREU)R CONTMO

". btu ' ·: 'jequié jequié Hospital Geral Prado Valadares Poliana Oliveira 73-3528.7108

juazeiro juazèiro Hospital Regional de juazeiro H ucIlene Simões 74-3614.8350

.r"' Porto Seguro Porto Seguro H«pita1 RegionaI Deputado Luís
Eduardo Mafalhães , , Thais Fraga Nunes 73· 2105.6494

Ribeira do Ribeira do
Pombal Pombal Hospital Geral Santa Tereza Danilo Matos 75-3276.5100

Hospital Geral Ernesto Simões Filho Cristiana França 71·3117.1796

Hospital Geral Roberto Santos josé Adlmirço Lima 71-3103.8701
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1. Introdução
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Considerando a emorgència em organizar os processos de trabalho pata o

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

trànsmissão do Corona virus (2019-COVID-19). a Secretaria de Saúde de Itabuna, por meio de

squs departamentos e parcorias, elaborou o Plano Municipal do Contingência contra o novo

Corona virus (2019·COV1D-i9).

O Plano Municipal de Contingência contra (j novo Corona vÍrus (2019-COVID-19)

"apresanla rmta edição aspectos gerais da doença recomendações t6cnicas e a estruturação

dos serviços de Vgilãncia a Saúde, Rede de Assistência a Saúdo Municipal Rede Hospitalar

P¢iblica e Privada.

Na construção deste instrumento foram envolvidas as seguhMs áreas técnicas:

V©l|ârjcia Epidemblógica (VIEPI), Imunização, Vigilância Sanitária (VISA), Laboratório

Muniopa! de Saúde Pública, Departamento dá Atenção Básica (ATB), Departamento de Alta e

Média 0 Complexidade (DMAC), Núcleos do Educação Permanenlo da SMS e SAMU (NEP'S),

Dppanamgnto de Compras e Licitação, Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU),

ASsistência FarTnaautica e Assessoria de Comunicação.

Dohniu linhàs de frente, wicaminhou formação do Comitê de Enfr6ntamento ao COVID

- 19. e3 vem somando esforços para trabalhar na proteção da população Itabunense.

segue dehnição 0 orientação dos fluxos e condutas a serem implementados para

nOrteio e conduçãvda situação-
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2. Vigllâncla à Saúde

2.1.VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA

"\

2.1.1. Objetivo Gwal

Promover ações de prevenção e controlo da doença oportunamente (soguindo
ddchizes do h/Hnistèrio da Saúde) com o obje(iv(j de minimizar riscos e dados a comunidade.

2.1.2. Objetivo Específico:

· Definir estratégias e mecanismos de cooperação entre as áreas técnicas e outros:

· Aquisição de matérias e insumos para efetivação das ações de Vigilância
Epidemiológicca, Assistencial, Atenção Primária e UPE

· Notificação è monltoramento 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( Mlnistérb da Saúde):
· Elabomr noNs técnicas de acordo ao comportamento epidemiológico dos casos:

· Encaminhac informação diária dos casos para 3otor de comunicação da Secretária clo
Saúde;

· Instalar saiade Situação:

. · Formar Comitê Municipal de Combate ao Corona virus.

2.2.1. Caractorkticas Gerais da infecção para Corona vírus (COVID-19)

2.Zi.i. Definições de Caso e Agente EtiolÓgico (vigllâncla)

rm

As ações descritas a sBçjúir são embasadas no conhecimento atual 6obr0 o novo
Coronavinjs (CODlV-i9) e estão em consonância com as orientações do Mini3tério da Saúde e
da Organização Mundial da Saúde.

Os documentos citados, além de outras atualizações, podem ser encontrados nos sites
ofiaais. hup8://www.who.irlvem erçjencies/disease Mnovej-coronavims-2019
ht|ps //[)QrtalalmivpS?.saude.g9v kr/

Todo q caso suspeito de Infecção Humana pd8 novo Coronavírus (CODIV-19) deve ser
(rátado como um alerta. A tomada de decisão sBrá realizada após discussão conjunta entre
todos os entes envolvidos (município, estado Anvisa - áreas de portos, aoroponos
fronteiras e Ministério da Saúde).

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

2.2.1.2. DEFINIçÕES DE CASO SUSPEITO:

· SItuação 1 - VIAjANTE: Febre e pelo menos um sinal ou sintoma rospiratório
(tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal Ou
conjúntival, dificuldade pam deglutir, dor de garganta, coriza, saluração de 02<
95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tirag6m intercostal b
dispneia) e himrimdtvimmRaGa área+mmrmmi$ms=ntma,ou

i
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· SituaçàD 2 - CONTATO PRÓXIMO: Febre OU pelo menes um sinal ou
sintpmâ respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção do escarro,
congestão nasal ou ccmjunüval, dificuldade para deglutir, dor cS0 garganta,
ccmza, saturação de 02" 95%. sinais da cianose, batimorito de asa de nãriz,
tiragem intercoslal e dispneia) E históncç)
suspeito ou confirmado PNQ.9 ÇOVID-19, nQS g!gmos_14 dias anteriores âQ

apqrecimen¢o dos sinàiS OU sintomaS,

· OBSERVAÇÕES:

·f 1 Febra Z 37,8"C: Pode não estar presente em alguns casos Como: pacientes
jovens, idosos. imunossuprimidos ou que em akguma3 situações possam ter
utilizado medicammQ anütérmico. Nestas situações, a avaliação dínica deva
ser levada em consideração e a decisão cjèv8 ser registrada na ficha de

m ' noti ficação.

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, safa de atendimento, aeronave ou outros meios de
transporte, escolas ou pré-escola. Ter tido contato eventual (hotâs) com caso
CONFIRMADO. Este coniato inclui visitar ou oomparlilhar urna área ou sala de

espWa de assistência médica.

Deritre as atualizações do cenário opidemiológico. o Ministério da Saúde incluiu novas
danniçõ6s:

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

· Situação 3 - CONTATO DOMICIL1AR: Pessoa que manteve contato domiciliar
com caso confirmado por COVID-19 nos últimos 14 dias E qu0 apresente febre
OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosso, dficuldade para
respirar, ptcAuçâo de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para
deglutir, dor clo garganta, coriza, saturação de 02 < 95%, slnals de cianosa,

batimento de asa de nariz, tiragem intemstal e dispneia). Nesta situação ê
Mn

- importante observar a presença de outros sinais e sintomas como: fadiga,
rnialgia/artrakjia, dor de cabgça, calafrios, manchas vermelhas pelo corpo,

41· gângiios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito, desidratação e

inapetência.

" CASO CONFIRMADO DE DOENçA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)

· CRITÉRIO LABORATORIAL: Caso suspeito ou provável com resultado
çmi1ivo em RT-PCR em tempo real. pelo protocolo Charité.

· CRITÉRIO CLiN|CO-EP|DEMIOLÓGICO: Caso suspeito ou provável com
histórico do contato próximo ou dorHciliar com caso confirmado
labomtorklmente, que apmsenlar fgbr9 OU pelo menos um dos sinais e

sintomas respiratórios, nos últimos 14 dias após o contato. e para o qual Mc)
foi p0sslvel a invesügaçào laboratorial especifica.

±G'ás7m



_
~%"' ""' -

i '!

" susm ! !7'" , ,&y :,j9';
=µ@%!'

l

CASO DESCARTADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19): i

l
· Caso que se enquadre na definição de suspeito e apresente confirmação '.laboratorial para outro agente etiológico OU resultado negativo para SARS- '

CoV-2. Para dòflniçào de caso suspôito, é importante salientar que: ) Além do

quadro dínico, a identificação da procedência e do roteiro de viagem nos
últimos 14 dias deve ser realizada de forma mais dotalhada possível (pals e

_ cidade, número de vOos, dalas, etc); I Devem-se levar em consideração ospãí$0s atudmento afolados pela doença elou contato com caso swpeito ou
corifkmado do COVID-19, conformo cjefinÍçõBs a serem estabelecidas pela
Organização Mundial de Saúdo (OMS) 0 Ministério da Saúck (MS) e ressalta-

se que essas dofinições podem sofrer alterações diariamente.

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

Ê

j ProççderAR!!LmZ_jsomento do paç|onte, através da colo£asãsum!lá§cara #K
K

çirúrSlica e soAreSla£ão em área comRouca ou nenhuma circu|a&ão de pessoas; í
j Notifj£a£ão do caso autoridad£s ekidemiolóSlicas locals (TEL: (73) 3613-6442 E

,(73) 3212-5970):
j Avaliar a_Aravidado do_çjuadro clinico b se£L!,Lir Qr|eWaçõeS_em ro|aGão ao

transRorte e internação dos,cas,os susSZeitos,Slraves de acordo corTLa,reSlula£ão
loçaj zE,5,utgua|. proce:guasg§ta dLLLUMALamostra

j Rea||Ear ojmmam£nto dos confactantes ou comunlcante§, OS quais deverão ser
acompanhados pelos próximos 14 dias a contar da data do contato:

·1 É importante que a equipe de Atenção Básica do território deste paciente soja
Informada do caso.

- 2. .1.3. AGENTE ETIOLÓGICO
!

í ":
,! rS , Coronavkus ê uma família de virus que causam infecções mspiratórias. O novo
! ' agente do cOrrjnavÍrus fol descoberto em 31/12/19 após cà$o3 egistrados na China.
j C . Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19). Os primeiros

l coronavírus humanos (oram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi emÊ!! 1965 que o vIrus fol descrito como coronavírus, em decoMncia do perfil na
i microscopia, parecendo uma coroa,

A maioria das pessoas se infecta com os coronavirus comuns ao longo da vida,
' ' - sendo as criânças pequenas mais propensas a sb lnfectamm com o Upo mais comum - :

· do virus. . ci ,.""'"
Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coconavhts ' ""g'Si, ;" ,;

' 229E a NL63 beta coronavírus OC43, HKU1. No cenário atual estão sendo t|e$tado$ ê.' QÈ" "'
nos laboratôrbs de referência QUUOS tipos de coronavírus conhecidos e que podem ser Ê i lj,, '
detòctados em pacientes testados para SARS-CoV2. j! .,,Ê:'i".!';; "

F ",-'í"9't" "
É importante dderonciar o resultado para não gorar medidas desnecessMas.

Dúvidas devem ser sanadas com as autoridades. Os tipos de commvlrus conhecidos "?'YZi ' "
até o momento são:

,. Z:" ;-· Alpha coronavírus 229E NL63; 9qí Í'È' ' 'èj'j .

·, t'
"" ' '""""' ,:" ·'":,"", '"t "?~

_ . , I. m bj :. "
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· Beta coronavírus OC43 e HKU1;
· SARS-COV (causador da Síndrome ResçNratória Aguda Grave ou SARS):

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

MERS):
· SARS-CoV-2: novo tipo de vIrus do agmte cx)njnavírus, chamado de

comnavlrus, que surgiu na China em 31 de dezembro de 2019.

2j2.2. AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA:

· Emitir recomendações pam o controle da doença:
· Reahzar e apoiar coleta de matgna| de caso suspeito;
. Encaminhar amostra para o LACEN:
· Produzir e divulgar boletins epidemiológicos;
· Realzar investigações e coleta do material de todos os casos graves;
· Monitoramento diário das notificações e rBsultado de exames expedidos pelo

LACEN;

· Atualizar diariamanN as informações e encaminhar ao gat)inetg do Secretário
da Saúde para tomada de medidas pertinentes:

· Divulgar definiçõgs de vigilância 0 critério de suspeição diante cjeb novas
evidências e recomendações do Ministério da Saúde;

· Apoiar tecnicamente o gestor de saúde para tomadgs de dgcisões:
· OMntar serviços para notificação imediata de casos graves;
· Monitoramento e acompanhamento dos casos suspeites prováveis e ou

COM rmados em domicilio se m indicação de internamento, orientando
precauções de transmissão respiratória;

· Construir e divulgar o Mjxcj de notificação.

2.2.VlGjLÂNCIA SANITÁRIA

Diante da emerg0ncia do saúdo pública do novo Coronavirus com baso nas
recomendações do MS e OMS, a coordenação de Vigilância Sanitária apresenta seu pIano de
contingência para o enfrentamento do virus. Vale salientar que, as medidas a serem adotadas
déverão ser proporcionais aos riscos vigentes. Considerando as constantgs atualizações
disporllbilizad8s pela OMS e MS, este plano está sujeito a ajustes decorrentes da sua utilização
pçática e das mudanças observadas no cenário epidemiológico e sanitário.

22.3. Instituições de ass lsténcla a grupos de risco (lnstitulção de Longa Permanência
para Idosos e Casas de Apolo ao Paciente Com Câncer)

Orientar os estabelecimentos de lnstiluição de Longa Permanência para Idosos e Casas
de Apoio ao Paciente Com Câncer, que tomem as seguintes medidas:
EÍaborar e executar d Plano Interno do Prevenção a ser disponibilizado aos µolissionais que

Uràbalham na Instituição:

· Provew 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 higieno sknples das mãos: lavatório/pia com dispensador de

sabonete Hcjuido, suporto para papel loalha, papel toalha, lixeira com tampa e abertura

sem contato manual;
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- · Manter os ambientes ventilados:

· Realizar a limpeza e cksinfecção das supedicies dos ambientes utilkzados pelos

residentes;

· Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos para saúde que tenha
Sido utilizado na asslslência ao residmte;

· Disponibilizar material de higlenização adequado a seus residentes, tais cdctio sabão
liquido, gel alcoólico, saboneteira (pam o gel e para o sabão llquido) toalhas de

papel;

· Os pro¶sslOnais devem lavar as mãos frequentemente com água g sabonete por pelo

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

água e sabonete, usar dgsinfetante pam as mãos à base de álcool:

· Limpar e desinfetar objetos b superfícies tocados com frequência;

· Suspender pontualmente as visitações so houver constatação, pelo profissional de

saúde, d8 visitante que eventualmente 8pre$ent0 sintoma su{j8süvd de Covid-19,

registrandose no livro de ocorrência, a fim de preservar os idosos residentes;

· No perlodo de circulação do Coronavírus no município, so o rgsidente apresmar febre

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

imediatamente isolado. devendo os profissionais de saúde encaminhar para o Hospital

mais próximo. O paciente e a aquipe açompanhantg devem sempre umr urna máscara.

Após a transferência para uma insütuição de saúde, limpar e desinfetar completamente

a área onde a pessoa idosa residente permaneceu:

· Evitar o contato direto com fluidos corporais, principalmente os orais, ou secreçõ05

respimtóriag e fezes. Usar luvas descanáveis para Íomecer cuidados orais ou

respiratórios b quando manipular fezes, urina e reslduos. Rodizar a higione das mãos

antes e dopois da remoção das luvas.

212.4. Estação ROdoviária, Shopping Centor 0 Cinema

3.

- · Manter a limpeza e higienização dos carrinhos transportadores de bagagens, corrimão
das escadas, cadeiras de espera, balcão de vendas do passagens prosentes na

. rodoviária:
· Manter a rdjna diária de limpeza e higienização das salas vip da rodoviária;

, · Necessidade de aquisição de vaso coletor com tampa e pedal nos sanitários e

higienização cjo8 mesmos;

' DisponitMizar material de Ngimização adequado aos clientes e funcionários, tais com)

sabão líquido, gel alcoólico, sabomleira (para o gal g pam o sabão llquido) e toalhas

. de papel:
· Enfatizar a obrigatoriedada do fomecámenlo de sabonete llquido elou álcool em gel

(70%). a fim êstimükr a correta higienização das mãos:
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· Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies dos ambientes uülizados pelos
dlenles e funcionários;

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

· Manter a làmpeza 0 desinfecção de todos os ambientes;

· RecomeMar a Limpeza e higientzaçãD dos brinquedos da área do lazer infantil do
shopping:

· Restringir d atendimento a clientela nas lojas:

· Ad término de casa Sgs$ào, as poltronas do cinema devem sor higienizadas.

Z.2.5. Velórios e Funerárias

""%

· Manter a limpeza e higienização dos ambiente3;

· DisponibWzar mamai do higienização adequado aos dientes e funcionários, tais como
sabão liquido. gel alcoólico, saboneteira (pana o gel o pará o sabão líquido) toalhas

cje3 papel;

· Não é permitida a presença de pessoas durante o velório onde o óbito está relacionado

ao covid-19, com relação às mot188 por outras causas, só é permitido o máximo do 10

pessoas na área dD velório.

2.2.6. Academlas de Ginástica

· Orientar os estabelecimentos de Academia de Ginástica, que tomem as seguintes

medkkw:

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

funcionáriOs que trabalham no estabelecimento:

· Prover dispensadores Com preparações alcoóhcas para a higiene das mãos (sob as

formas gel ou Solução) nos ambientes do estabelecimento e esthnular a higiem das

mãos após contato com secreções respiratórias:
m · Prover c»ndiç&s para higiene simples das mãos: lavatório/pla oom dispensador de

sabonete líquido, suporte pam papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa 0 abertura

som contato manual;

· Manter os ambientes ventilados:

· Realizar o limpeza e desinfecção cIas superfícies dos ambientes utilizados pelos

clientes e funcionários;

- · Reaüzar a limpeza e desinfecção do equipamentos;

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

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

de papel;

}: k
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" · Os funcionários devem lavar as mãos frgquentemer1te com água €9 sabonete por pelo
menos 20 seguncios, respeitando os cinco momentos de higienização e se não houver

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

· Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência;
! · Suspender as atividades do dianto dentro do estabelecknento se houver constatação

de que o rmsmo eventuah"nòn(e apresente sintoma sugestivo de Covid-19;

· Ap¢R a Mirada do cliente do estabekcimonto, limpar e desinfetar comp|etamenlg a
área onde o cliente permaneceu, beim como os equ ipamentos quo de ulMzou:

, · Evitar o contato cliroto com fluidos corporais, principaknonte os orais, ou secrõçõBs
respiratórias e fezes. Usar luvas descartáveis para fomec8r cuidados orais ou

resp|mlórjog e quando manipular fezes, urina e resíduos. Realizar a higiene das mãos

antes e d%ois da remoção das luvas.

m 2,2.7. Consultórios, Clinicas Médicas e Odontológicas e Laboratórios de Análisos

Clinicas

O Covid-19 propaga-se via gotkulas respiratórias, contato direto com secrBMs
irdectaaas. e por isso, os seguintes cuidados são recomendados aos profissionais desses

TiÇos de saúde:

· Dicas do Prevenção Geral:

rm

j Cotjrir boca 0 nariz ao tossir ou espirrar,

" ¶c Utilizar lenço descartável para higiene nasal:
j Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

c Não compartilhar objetos de uso pessod;

j Limpar regularmente o ambianlo 0 mantê-lo ventilado;
v' Lavar bs mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar antisséptico de

mãos a base de álcool 70%:
c Deslocamentos não devem ser realizados enquanto a pessoa estivor com sintomas.

· Dicas do Pnevonção Especifica:

j Usar a máscara N95 ou, em caso de continuar usando a máscara habitual, trocá-la a
cada duas horas para evitar a perda de ehcácia;

o Reforçar o uso de jaleco descartável ou do tecido, luvas descartávds a cada consulta e

limpeza dos óculos do proteção (rgcomenda-se desinfetar e higienizá-lo a cada
', procedimento):

c Lavar cuidadosamente as mãos antes e depois de tratar os pacientes:

" j Prover condições para higiena simples das mãos: lavatório/pia com dibpensador de
saboneto líquido, álcool gel 70%, suporte com papel toalha, Iixoim com tampa e
abertura sem contato manual:

j Apó8 cada consulta, limpar eb dosinfetar imechalamente todas as superfícies e ambiente
de wbalho;

- j Tor precauções redobradas no manuseio de modelos e moldes odontológicos
assegurando a sua eMiva desinfecção:

_

, 'K , ·· "- . r, q ,
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j Seguir rigorosamenl0 todos os procedimentos universais de esteriltzaçâo 0

desinfecção:
l j Pnocurar manter (odas as superfícies dos consultórios/clinicas permanentemente

limpas e déslnfetadas dovkjo ao (ato que o virus pode ser transportado pelos aerossóis

e consege sobreviver nessas superfícies por mais de nove dias:

. : j Corm medida preventiva adicbnal, é importante ressaltar que, antes de iniciar a
consulta, deve-se eviw atondor pacientos suspoitos do serem portadores do vIrus;

', j Salienta-se qu0 a dMNção de c8sq suspEgito elativo ao Covld-19, nesta data, resulta
da conjugação de critérios cUnicos b epidemiológicos, devendo ser considerada

suspeita:
j Qualquer pessoa qua tenha viajado para alguma das área3 afetadw, 14 dias antes do

início dos sintomas;
' j Qualquer pq3ssoa quo, nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sintomas, lanha

estado em contato próximo com um caso provávd ou confirmado;

¶t Qualquer pessoa com sintomas clinlcos compativois com uma infecção respiratória,

com fbbm tosse, dispneia.

,m Z8, Salão da Beleza, Barbearia, Centro de Estética, Egtúdio de Tatuagem e Servlço3

Congêneros

.,.

j Dispor do pia lavatóno, dispensador do sabão líquido, papel toalha, coletor para lixo

com Wmpa e acionamento por pedal e saco plástico, para higienização do mãos

provida nas salas de atendimento ao cliente;

j Colocar cartaz na rocepçào ou entrada do Bstabe|eclmentç) alertando os cliontes com a

frase: "LAVE AS MÃOS";

" , j Lavar as mãos frequentermn(o com água b sabão liquido por, poIo menos, 20

l segundos;

j Limpar e dosinfetar objetos e superficie3 tocados com frequência com álcool 70°;

j Os profissionais devem utilizar EPl's (máscara, luvas);

j O pnofissbnal ao usar a luva não toquo em supedicios ou equipamentos como

tdefones, maçanetas e portas, as luvas devem ser trocadas a cada clknle;

,rm " As bâncadas fixas ou f11ÓVBÍS pâra apoio das atividades dovem ser higienizadas

frequantemerüe;

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

estabelecimento.

2.2.9. Unidades Básicas de Saúde Munlclpals

j Enfatizar a oMgatoriedade do fornecimento de sabonete líquido elou álcool em gel

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

Rocomendar que os dispensadoros de pròparações alcoólicas para as mãos dovem
ser instalados em pontos de maior circulação, tais como: recepção/sala de espera,
corredoms de acessos ás salas de procedlmentos/atendimentos;
Orientar quanto à importância de manter os dispensadores da sabonete liquido,

suporte de papel toalha abastecidos e lixeiras com tampa por adonamento por pedal
nos lavatórios e banheiros;
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Estimular q uso de lenços de papel, bom como seu descarte adequado:
j Sinalizar quo a realização de limpeza e desinfecção das superflcies das salas de

procedimmto/atondimento e demais espaços da unidade (utensílios. eqwpamentos e
móveis) após o uso, diminui os riscos à saúde, Preconiza-se a limpeza das superfícies.

.. _ com detergente neutro. seguida de d8sinkcçao (álcool 70% ou hipoclorito de sódio):

vf Monitorar o abastecimento de água potável em todo o e$labelecimento:
j Coibir o compartilhamento de copos e vasilhas, estimulando o uso de r0çip|gntes

hdivlduais para q consumo de água, evitando q contato direto da boca com as

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

Ql abertas);

, :- _ Q Proibir atividades que envolvam grancks aglomerações em ambientes fechados,
durante o período de circulação dos agentes causadores cj8 síndromes gripais, como o

' novo coronavírus (COVID-19):

j Avaliar a disponibilidade de Equipamentos de Proteção Individual - EPI adequados,
tais como. protetor ocular ou protôtor do faca, luvas, capotei aventall jaleco, máscara

m N95/PFF2 (ou outras máscaras com eficácia minima na fütração do 95% de partículasde até 0,3µ tipo N99, NIDO ou PFF3), semprg que malizar procedimentos geradores de
aerossóis,

- "' " y' Verificar existência disponibüidade do normas e rotinas dos procedimentos adotados

na prestação de serviços da atenção primária à saúda de pacientes suspeitos e
confirmados;

c Fomentar a elaboração de cartazes de orientação sobre a correta lavagem e
antissepsia das mãos para serem fixados em locais da fácil visualização.

ZIO, Estabekclmentos de Ensino Públlcos 0 Privados
..

j Enfatizar a obrigatoriedade do fornecimento de sabonete liquido elou álcooi em gel
(70%), a fim estimular a correta higienização das mãos: (Lei Estadual 13.706/2017);

j Recomemjar que os dispensadom de preparaçõe3 alcoólicas para as mãos devem
ser instalados em pontos de maior circulação. tais como: recepção, corredores de
acessos à sala de aulas e refoitório;

j Orkntar quanto à importância de mantor os dispensadores do saboneto liquido,
..
r·\ suporte de papel toalha abasMcidw e |ixglras corn tampa por acionamento por pedalnos lavatóhos e banheWs:

Estimular o uso de lenços de papel, bem corno seu descam adequado;
j Sinalizar que a roalização de limpeza e desinfecção das superfícies das salas de aula b

domais espaços da 0scola (classes, cadeiras. mesas, aparelhos, bebedouros e
equipamentos de educação física) após o uso, diminui os riscos à sUde, Preconiza-se
a limpaza das superfícies, com detergente mutro, soguida de desinfecção (álcool 70%

' ou hipocjodto de sódio):
j Monitorar o abastecimento de água pK)(áve| em todo o estabelecimento:
c Coibir o cQmpartj|hamento de copos e vasilhas, estimulando o uso de recipientes

indivkjuais para o consumo de água, avitando o contato direto da boca com as
torneiras dos bebedouros;

j Recomendar a Limpeza regular de brinquedos corn água e sabão;
j Orientar a manutenção dos ambientes arejados por ventilação natural (ponas janelas

abertas):
" j Proibir aüviclades que envolvam grandes aglomerações em ambientes fechados,

durante o pérlodo de circulação dos agentes causadores de sIndromes gripais, como o
novo corondvirus (COVID-I 9).

_
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2.2.11. Estabekclmentos que Comercializam Allmentos

j Elaborar e executar o Piano Interno de Ações de acordo d fluxo operacional;

' j Hábitos da etiqueta respiratória: Sompre qug tiver um quadro febril, de tosso ou espirro

procurar proteger sua face especificamento com o cotovelo e nunca com as mãos, e se
utilizar as mãos procurar lava-las imediatamm(o com água e sabão a cada 30 minutos
por 20 segundos e fazer uso do álcool gel a 70¶6 (Lei Estadual 13.70612017):

" Os virus são inalivãdos pelo álcool a 70% e pejo cloco, deste modo preconiza-se a
do$infecçaD com uma destas soluções apôs realização da limpeza;

l V' Se a superflcie apresentar matéria orgânica vislvel recchmenda-sg cjUB o excesso da

sUjjdade eja removido com pano absorvente e posteriormento matizar a úmpeza e

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

abraços, apertos dg mãos e beijos no rosto.
j SÓ dovorãO usar máscaras quem Qstiver gripado ou suspgita do coronavlrus;

- v' Evitar contmD com pessoas que estejam com sintomas da gripe;
j Disponibilizar lodos os insumos necessários (lenços de papol, sabão líquido assópüco.

papel toalha, álcool gel) aos clientes e funcionários da ompresa:

c Limpeza e .Higienização em superflcies El equipamentos: água e sabão eb fazer uso do
hipoclorito;

j Limpar e higienizar objetos tocados com frequência (maçanota, celular, caixa de
atendimento, mesas e cadeiras, etc);

j Os coletores de resíduos devem ser dotados de tampa e acionados com pedal sem
contato manual;

c As instalaçOes sanitárias devem conter o Kit Higiene o estar supridas de sabonete

líquido lnocbro, toalhas do papel, álcool gel a 70% e papel higiênico;

j Manter o ambiente arejado e ventilado por ventilação natural;
j Rgslrhgir o atendimento a clientela:

! j Após a salda do dlento do estabelecimento, limpar e higienizar completamente a área

ondo o cliente permaneceu, bem como os objetos que ole usou.

2.2.12. Drogarias
1~'

j Orientar aos paáentes/clkntes do grupo de risco (lista anexa), que eviWm ir à farmácia
e que busquem indicar familiar8s, amigos para fazer a compra dos medicamentos:

c lncantivar a aquisjçãD de medicamentos pelo serviço de "disque entrega", evitando
aglomemçõos nos estabelecimentos farmacõuticos;

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

de urgência/emergência:
"' Reduzir a aglomeração dentro dos estabelecimentos, mantendo somente 50% da

capacidade lotai no interior da farmácia (nunca exceder um número maior do que 05
pessoas). A ontrada dos demâs deverá ser controlada. permitindo o acesso à mádida
quo forem saindo os pacieMesjdkntes;

! j Manter distanciamento mínimo de 1,5m enm os clientes/pacientes no balcão de
atendirmnto e na fila de pagamento

j Estabekclmentos que possuírem cadeiras de espera doverão intercalar a
disponibilidade dos assentos (sugestão de isolar com fita adesiva e aviso. naquelas
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que não ckverão Sor utilizadas). Ex.: no caso das longarinas de 3 lugares, fechar a
cadoira do meio;

j Manter álcool gel em todas as bancadas de atendimento, caixa de pagamento e em
pontos estratégicos dentro da área de auloatendimento;

j Di$pDnibirlLar máscaras cirúrgicas para os FarmacêuUcoslatendentes e pacientes do
grupo de risco que, obrigatoriamonte devem utilizar enquanto estão aguardando
atendimenAo;

j Solidtar que o paciente/diente pre©rencia1mante traga sua caneta, não compartilhar a
caneta do Farmacêütico/atendente, ao di3ponibihzar caneta para uso cijmum dos
pacientes, realizar a higienização da masma com álcool de 70%, e orientar qug utilizem
o álcool gel ao nna| do atendimento;

Fixar o cartaz anexo na entrâdâ da farmácia - GRUPOS DE RISCO:

> Popdação indlgena akleacja ou com dificuldado do acesso;
> Gestantes:
» Puérperas (até duas semanas após o panD):

'_/T'\ > Crianças
'" > Pmumopalias (incluindo asma):

. > Cardiovamkpaúas (excluindo hipertensão arterial s istêmica);
> Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme);
> OMúrbios metabólicos (incluindo diabotes mellitus);
> TranMomos murológhs e do dosenvoMmmto qug possam comprometer a função

respkatória ou aumantar q risco de aspiração (disfunção congênita, lesões medulam,
epüepsia. cembtaL slnchwne de Down,AVC ou db~$mummçukml);

> lmui são (necplasias, HN/âkls):
> MNpa hepatopUas;
> Ob@da , (especialmente 8qugbe$ de mssa corpoml - IMC z 4Q'em

Mulbs); '

> paàonW' tuMmulose de todas as formas.
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. Atenção BáHca

_.:'2. Acolhim.nto

Presença 'de um profissional de saúde (ACS, nutricionistas, odontó|ogo$pr educador
sico, dgntre outros pMssioriais de saúde) EXCLUSIVO no acolhimento e idenli cação de

pacientes com febre elou sintomáticos respiratórios b ericaminhameNo para sala de
jsolamenlo para triagem de CASO SUSPEITO.
1.3. Sala de Isolamento

A Unidade Básica de Saúde deverá, dentro de cada realidade, dispor de urna sala
Pxdusiva para acolhimento dos sintomálicos respiratórios e isolamenlo dos casos suspeitos,
Pedante protocob do Ministério da Saúde. A identificação dos: casos suspeitos deverá set
realizada pelo médico elou enfermeiro do serviço. Seguir os critérios de proteção respiratória e
higiene das mãos ccmforme Referências.
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ídentlficado Caso Suspoito - Fluxo da Vigilância Epidemldógica

Medidas para evitar aglomerações

Dentro da realidade de cada serviço, orientar distância entre um paciente e outro de rio
minimo 1 metro, bem como a disposição das cadeiras;

Sempre que possível, oriontãr aos clientes quo compareçam às consultas sem

acompanhante;
Suspender atividades coletivas programadas, no entanto, ckve-se enfatizar a
necessidade das orientações de precauções na sala de espera pdos profissionais das
equipes:
Atendimentos eletivos devem ser suspensos;

Somente cBa|izar procedimentos e atendimentos que possam evitar risco de ampliação
de morbidade e mMalidack.

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 crÕnicãs e maiores de 60 anos e disponibiliza·los para atuar
em trabalho dormciliar formando grupos de transmissão das informações fornecidas
para prgvenção e) orientações para evitar que a popuiação procuro o 6èNÍçO do saúdo
dg$necmsariamenta, também participando çjg oquipes de Call Center orientando a
população cµianto ao fluxo de atendimento dos dienles suspeitos b seus comunicantes:

Considerando quo não exista EPls suficiontes para todos os profissionais, os quüos
profissionais fora da categoria do risco devorão seguir alertando em rede social, via
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WhatsApp à população com informâtivQs necessários a prevenção, assim como
orientações sobre o Ruxo de atendimmlo e isolamento domiciliar, além de atualizar

'" " cadastros inconsisteMes no sistema e-sus:

· O ACS devidamente 8mparadç) por uso de EPls adequados pode roalizar visita para
monitoramento de pacientes de slr]dromg gripal, ou visita domiciliar para orientação.
6em EPI ele pode mapear no território os casos confirmados, auxiliando as equipes
com monitoramento por telefone.

.T. Orientações da Coordenação Saúde Bucal

· Fazer parle do acolhimento na UBS;
" · Atendimento de urgência e emergência nas unidades;

· Suspender atividades co1Uvas;

· Atenção e rigor ao protocolo de esterilização limpeza dos instrumentos e
equipamentos:

· Atendimento via e-mail e telefone nas unidades e ou o profissional qw quiser fornecer
sou núme ro;

~" h 0 Pré-consulta: no caso de paciente sinlomátta desmarcar e orientar a procurar

assistência médica;

· Antas da consulta deverá ser feito o questionário:

· O modela do quaslionário devo estar om (odas as unidados:

· Caso seja necessário o tratamento deverá ser feito com medidas de extremas, isso se
o paciente respondeu não para todas as queslões;

· Pm Is com sintomas de gripe devem ser dispensados;

- '" - · Eyi4 pdim·mo·:
· pedk ao M0 pam fàzM bochecho peróxido de hidrogênio a 1%, para eduzir a

dos orais.
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A. Média e Alta Complexidade

k00struturaçáo da oferta do sb'víços nas unidades de referência

· Estmtégia6 Iniciais:
c Suspensão dQs atendimentos progmmados/agendados até segunda ordem.

Manutenç*jo atendimento por telefone El via aplicativo para acolher dúvidas 0 fornecer

orientação aos usuários com "perfil para cada unidade ceferência e aplicativo (08:0Oh

as 1B:OOh— Segunda a Sábado).

.2. Definição do perfil das unidades:

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

jpara transtorno montai severo e recorrente que apresentam quadros componsados.

jcAps AD - Usuários do SUS em tratamciitQ para dependência do substâncias

psicoativas que apresentam quadros compensados.

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

|menta1 severo e recorrente que apresentam quadros compensados.

Ambulatório psicossocial - Usuário8 do SUS em acompanhamento ambulatorlal

!para transtorno mental leve elou moderadD e que apresentam quadros compensados.

Â.3. Medidas adotadas

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

atendimento das ligações em decowência da COVID·19 (experiência viável, bem

sucedida em Racife);

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

COVID-19 reduzindo a pcocura pelos hospitais e pronto atendimentos e di(ergnçlando

estas chamadas das outras normalmente dendidas pelo SAMU visto quo o número de

ligações aumentou substanciahnonle comprometendo a regulação médica para as

outras ocorrências:
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· Remanejar insumos 0 profissionais das unidades qua torão sous atendímantos
-µ

suspensos para os atendimentos do COVID-19, garantindo condições de trabalho às

equipes.

· MquMr EMS necessários para garantir a segurança dos trabalhadores (conforme NR

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

· Oknar Lranspor1e sanitário e assistencial direcionado ao COVID-19,

· Expansão de leitos hospitalares bem COrno de terapia Intensiva, bem como aumento da
l i

, capacidade instalada pam atendimento de urgèncla e emergência como estratégia de' l "" Magüarda ao COVID-19.

u
,; · Plano emergencial para contratação de pessoas em caso da efetiva expansão dos

"1j,\ leitos do assistõncia hospitalar (médico, enfwmeiro, técnico de enformagem,

l' , fisioterapeuta, farmacêutico, biomédico, psicólogo, auxiliares de admhistraçào,

recepção serviços gerais).

· Recomendar o fechamento dos abrigos de kjosos para visitas, do termind íodoviário.

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

essenciais farmácias , supermercado ü praça de alknentação considerando o

cjNtanciamento de 2 metros entre as mesas,

· RecomencW funérâl sem aglomeraçõ0$.

· Sugerir redução da frota de ônibus públicos, bem como sdicitar a empresa a higiena e

d|gsindbcção dos ônibus diariamente.

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

. " - ônibus em circulação.

" Ação educativa (vIdeo com representantes de entidades da sociedade civil organizada

sobra o usd adequado da r®e de saúde)-
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"6| Nucloo de Educação Permanénte

m,

Considerando a Educação Pównanento uma ferramenta de suma importância na busca

pOr mudanças de práticas. levantamos ações pontuais para trabalharmos com a popujação.

ciamos nossa abQrdagem considerando que:

" · Os profissionais de saúde necessitam de reforço nas normas de biossegurança:

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

· Onde a |eta||dadg é significativamente maior do quo em indlvlduos com comorbidades:

· O risco de complicações é maior nas pessoas dependentes com comorbidades

múltipbs, particularmente os idosos frágeis. quo devem ser

monitorados rigorosamente peto sistema de saÚcjB.

Conduziremos ações de orientação voltadas para este grupo, para os cuidadores, em

b¢ais de longa permanência, como asilos, etc, sensibilizando os ACS a monitorarem e às

equipes de saúde a cstarem ateritas a prestar o cuidado atontando para garantia de atenção às
nÊessidades no âmbito domiciliar, ovitando a circulação desta população nas vias públicas.

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

educação perrmnente. apoio aos serviços, o Comité da Integração Ensino-Serviço-

CTun|dack), integra sua força de trabalho no enfrentamento.

Dentre as ações, ÍÍstamps:

Hlglenização: lavagem das mãos, banho no leito voltado para cuidadores, limpeza dos

domicltios:

Orientar ás equipes das unidades de saúd«

· Roaltzar diagnóstico situacional das pessoas idosas do territóno;

i
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. · Identificar na planilha de registro coletivo de pessoas idosas as quo são
depondentes quo possuem cQmorbjdad0 nUtipla:

· ldentllicar na planilha de regMro coletivo de pessoas icjosas as que possuem
comorbidades mújúplas organizar a planilha de registro colelivo relacionando lodos os
Ídoso6 da área de abrangência a partir da estratificação de risco, iniciando a relação

dos nomes do maior risco para o menor;

· Para as equipos que já usam o IVCF-20, organizar a planilha de acordo com a
" ): - CIassifcaçào Clínico Funcional e Sociofamüiar, iniciando a relação dos nomes pelo

idoso frágil, em fragilização e robusto. cruzando com a estratificação do risco das

çomorbidadgs;

" · Elabcxar plano do ação para a realização das atividades segundo a eslrUficação
de risw:

· Realizar oriéntações nos domicllbs sobre medidas protetivas;

· Checar se a pessoa idosa, cuidador e família entenderãm todas à3 orientaçõas;

· Ensimr a t&nica da lãvagem das mãos;
.-. ..

. ,,
U
h

· Chamar a atenção para que os idosos e3 familiares evitem qu8 os pacientes saiam
1| do suas residências para se dirigirem às Unidades, evitando

agkmeração:

· Disponibilizar o telefone da UBS para qualquer necessidado que o idoso liver;

· Entregar m%|camentos sempro que possível no domícllio evitando a presença do

.. . , idoso ou familiar na unidade;

, - · Visita Domiciliar:
q A3 visitas domiciliares devem ser mantidas;

j O papd do ACS neste momnlo ó muito importantò, principalmente para a

comunicação adequada dos cuidados, esclarecimento de dúvidas g apoio às

, - , - pessoas e famllias;

j Utilizar todos os pmfissionais disponíveis para a rga|iz8çãQ das visjlas domiciliares

do forma que todos os idosos, cuidadores e familiarus, da área recebam as

or|ent8ções em um menor espeço de tempo:
1"\ j O ACS e demais profissionais devem matMr o distanciamento preconizado de

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

..

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

q Priorizâr o atéMimemo;

c Classificar a gravidade da sindromg gripal:

·f ResolvOr a demanda o mais rápido possível para que possa deixar a unidade do

.. saúdo:~
i' ' C Em casos çJq maior gravidade. transferir para o serviço de urgência ou hospitalar

de refeNicia:

Entregw mMicamento com distanciamento Prèconizado na fila de espera;

L.
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Realizar as orientações de medidas protetivas checar o entendknento.

r
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7L RüfeHnclas

rm

SBguir recomendações de tais Referènclas (serão enviadas para todas as Unidades
Básicas de Saúde):

EUUSiL Protocolo de Manejo Clinico do Coronavírus (Covld Saúdo. Secrotaria de Atençâa
Rr|mária à Saúdo (SAPS). Brasilia. Disponlvel em:
http /lmafs(nedicos.gov,br/imag es/protocolo_manejo_clinico_APS.pdf.

1%ta Técnica da SESAB - novo Coronavírus, N" 01 de 16103/2020.

PDP 001 l 17 de março de 2020 da SESAB - Fluxo de akndlmento de casos mispdtos de
COVID-19 nas Unidades Bósicas de Saúde.

PDP 002 l 18 de março de 2020 da SESAB - Orientação e VIsita Domlclllar do Agente
Comunitário na sitüação de Pandemia pelo Novo Coronavírus,

Pçip 003 l 19 março da 2020 da SESAB - Atendimento O%ntológico a população durante
a pandeMã COVID·'19 na Atenção Básica.
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' Assunto: Estratégias nas Farmácias da Rede Munldpal de Saúde para contenção de casos da

L doença pelo Coronavirus 2019 (COVID-19) - Medidas não Farmacológicas

Destlr)atário6:

K

i

l
h

· Departamento de Atenção Básica:

· Depariamento de Média e Alla Complexidade:

· Departamento de Vtgilãncia em Saúde;

· Todas as farmáoas da Rede Municipal de Sâúdü

r"\ çonsidorando:

· A declaração de pandemia do Coronavírus - 2019 conforma anunciado pela
OrganizaçãO Mundial de Saúde;

· As recomendações de medidas não farmacológicas para o combate ao Coronavlrus,
do Ministério da Saúde;

· O plano de resposta para farmácias privadas e públicas cIa Atenção Primária ckj
çonselho Federal de Farmácia:

Qrkntariio9 quo todas as F3rmácias da Rede Municipal do Saúde implantem as medidas

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

Coronavírus 2019 (COVID-19):

l
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1igiene E LIMPEZA

' 1. Ampliar a kequência da limpeza da Farmácia, principalmento maçanetas, corrimão e

piso beats com grande fluxo de pessoas (pacientesjcolaboradores), cem álcool 70% ou

solução deágua sanitária.

2. Evitar âçµomeração no ato da dispensação de modicammlos.

3. DispQnlb|jizgr álcool em gol om pontos estratégicos na farmácia (ex. entrada. guichés

de atendimènto).

, 4. Colocar informes (em tocais estratégicos - ex. entrada, guichO de Atendknento)
solicitando que os pacientês/funcionários utilizem máscara da pMeção, caso

apresenN qljalqugr um dos sintomas de gripejresfriado (como tosse b espirros).

O uso da mêscara de proteção è recomendado ás pessoas que apresento qualquer um dos

sAlomas de gnpe/resfhado (como Losbc e 0$pü"ros). O uso da máscara mmente é efetivo for associado

à: hátutos de 9Míe eles a lavagem frequento das mãos com água o sabão ou NgNnizaçào com

ákool em gel. Após o uso da máscara. ô impwscindNol dõscartar om local adequado e higienizar bem bs

mãos.

FoniQ: $auciu o VócjMnaa Samãrw - Mmislório da Saucjü

DOCUMENTAçÃO

1 Para as Farmácias da Rede Básica de Saúde:

j Fazer prorrogação automática da validade da pces'chção de medicamentos da

uso contínuo por mais 60 dias, passando da 120 para 180 dias (6 meses) a

vdidàde das prescriçõos, de forma que os pacientes não necessitem ir às

unidãdes de saúde providenciarem a renovação da pre3crição. È3tã ação visa

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

casos de maior urgência e evitar a exposição desmcessâria dos pacientes.

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

deverão comunicar os paciontes quo não será necessária à renovação da

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

descampensadas elou sintomatologia não usual deveÓ procurar atendimento

na Uriidade de Saúde de origem.

7
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2 para Farmácia Pública Municipal:

v Nas prescrições de insulina NPH elou Regular também haverá a prorrogação
em sua validade para 180 dias ((3 Meses),sgguir|do as mesmas orientações do

item anterior;

v As prescriçõòs de m%ícamontos do controle e$p8cja| conlimarào a seguir bs
determinaçMs logais da Portaria SVS n" 344/1998, aW quB haja algum

pQsjcior|amento insütu(do dos órgüo3 competentes quanto à extensão da

vdldade das proscnções em período de pandemia.

j Será suspênsa a exigânua de A\ividade Educativa elou atwidimento nas
Unidades de Saúde para rolhada das Tiras Reagenles de Glicemia Capilar.

~ j Caso esteja vencido, será renovado automatjcamenlB por msis 180 dias q
cadastro dos paciantes no Programa de Automor|itç)mmmo Domlcüiar de

m - Gliemia Capilar.

DI$PENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS

j Dispensar medicamentos de uso continuo para até 02 meses de consumo aos
WM· pacientes, de ac»rdo com o estoque disponível,

c A gestão do estoque Eb fundamentai para que não faltem medicamentos para os

· pacientes quo serão atgndidç)s no final do mês. Assim. a unidade será responsâvd por
avahar quais liens poderão ser dispensados para mais ç|g um mês, a depender da

autonomia de estoque da unidade;

c A Divisão do Assistêrma Farmacêutica está providenciando a distribuição urgento CÍb

- " _ medicamentos para maior autonomia das unidades;

l j As unidades deverão fazer a gostão cíb Gias pam ateridimanlo na farmácia para evitar

aglomcmções-
1"\ j Na Farmácia Pública Municipal será limitada a entrada de até 10 pacientes ao

mesmo tgmpo para atendimento:

, j Quando possível, aumentar 8 dislãncia sodai entre as pessoas (idealmento pata no
mínimo 1 metro) e manter o ambiarM arejado.

j Apenas em casos estritamente necossárbs, sorá parmitida a entrada de

acompanhante por paciente na farmácia, para evitar aglomerações.

GESTÃO DA UNIDADE

j A flexibilidade de atendimen(o dos pacientes fora do horário de pico contribui para o
m Ê

combato ao Coronavírus:

me. l- ' '· ' '



l' : l" '

· "' '""'.' " : Ê"

T

,
' ""' "' "'g' (' ) "' , 2

+5USS£ Í%f ' l' ' """"

'gág~^"
C Ativar 100% dos guichês das unidades, semprB qlj8 possível, priorizando a demanda

de atendkmnto ao paciente em detrimento das demandas inNrnas da unidade, a fim

de diminuir o tempo de espera do paciente.

·f Elaborar pWio de contingência para casos de afastamento de colaboradores por

motivo de saúde, durante a pandemia.

j Cancelamento de férias e licenças dos servidorus lotados na Divisão de Assistência

Farmacêutka;

j Reduzir o dedocamento laboral: incentivar a realização de reuniões virtuais o cancelar

viagens não essenciais.

Wander1ei de Souza Machado JÚnior
Divisão de Assistência Farmacêutica

rm

F Anexo ll - Fluxo da Vlgllãncia
Anexo Ill — Fluxo para Unidades
Anexo lV - Enquete pam Comunicação
Anexo V - INFORMAçÕES E RECOMENDAçÕES ÀS EÇÍUIPES DAATENçÃO
BÁSICA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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O coronavírus são uma grande família viral, conhecidos desde meados dc 1960, que causam
in cçõcs respiratórias cm seres humanos c cm animais. Gcralmenic, infecções por coronavírus
ca sam docnçus respiraiórias leves a moderadas, semdhuntes u um resfriado comum. Porém.
al uns coronavírus podem causar doenças graves com impacto em (ermos de saúde pública,
co )0 já vcrilicado com a Sindromc Rcspiraiória Aguda Grave (SARS,). identificada cm 2002,

" /m c · Síndrome Rcspiratória do Oricntc Médio (MERS), idcntificada cm 2012.

Qi ui C a di/erenç'a enlre c) 17ojy) coronavírus pum os outros virus?

A docnça provocada pclo novo coronavírus chama-sc COVIDJ9, sigla cm inglês para
"c ronavírus disea3e 2019" (doença por coronavírus 2019, em tradução livre). Os primeiros
ca os fOram registrãdos inicialmente na Chim, no final de 2019. Há registros cm outros locais
do mundo, com casos de mones.

E X'le vucina para prevenção ((c) c()ronay/rus:)
At o momenoo, não. No entanto, cientistus ao redor do mundo, como as equipes do Instituto
B antan, em São Paulo. já iniciaram pesquisas para dcsenvolvimento de vacina. Ainda é
pr coce indicar sc c quando cIa cstará disponivcl.

Qi ii.\' (is .Yllll()ln(l.\ cb c'nr()n(lviruy:'

Os sinais c sinloma$ clínicos são principulmcntc respiratórios. semclhantes aos de um resfriado
· F

co um. Podem também causar infecção do trato rcspimtório inferior, como as pncumonias.
Os principais àntomas são:

· Fe re;
· To se;

m · Co iza;
Di ículdade para respirar.
O ue ç; (í "µ'riudo de incubação ":'

- " Pc 'odo dc incubaçaD consiste no inicrvalo entre u data dc conkito com o vÍrus até o inicio dos
sin omas. No caso do COVID-19, já se sabe que o virus pode ficar incubado por até duas
se ç (14 dias), quando os sintomas aparecem dcsde a infccçào.

Co io ocorre a lranSnlissão do cnrcmavirus?
As investigaçõcs sobre transmissão do novo coronavírus ainda estão em andamento. Neste
mo ento está estabejecida transmissão por contato com secreções. A transmissão pode ocorrer
:C rina continuada, ou scja, um in N'ctado pclo virus pode passá-lo pam alguém que ainda não

.. o"i ' infectado.
A t nstnisxào costuma ocorrer pelo ar ou por coMuto pessoal coin sccrcçòcs contaminadas,
CO O:

· Got culas dc saliva:
· Esp rro;
" To ;

Av. Pnnçosa tsàbel. 678 . SàiO CaeWno, Itabuna - Ba. CEP: 45miü==ií=õíw""
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· C?tarro; ' f
·

Cçmtato pessoal próximo, como toque uu aperto de mão com pessoa in.ectada;

·
Cpnmo coin objetos ou supcrlicics contaminadas, Scguiclo dc contato com a boca, nariz ou

= virus são altamente co itagosos, como o sarampo que C transmitido por aerossol

(Áar(iculas no ar), com proporção de transmissão dc uma pam atC l 8 pessoas, cm média. O
c¶nhccimcnto já régistrado sobre os coronavírus indica que eles aprcscntam transmissão dc unia

Âra até três pessoas.

a cor(m(/vírlls pude maiar?
ci óbito pode oçorrcr cm virlude dc complicaçòcs da infecção, como por exemplo,
idsunciacias respiratórias. Os dados mais recentes da OMS (Orjganização Mundial da Saúde)

i 'dicam taxa dc letalidadc de 2 a 3% dos casos confirmados.

omo se prewnir.conlrct o C"OV/D-/9?
s principais oricntaçòcs são:

· obrir boca e nariz ao tossir Ou espimm
I'm · rilizar lençO descartávd pam higiene nasal;

· viiar locur mucosas dc olhos, nariz e boca:
· ào compartilhar objctos dc uso pessoal;
· impar regularmçnte o ambiente e mantê-lo ventilado;
· avar as mãos par pclo menos 20 segundos com água c sabão ou usar antisséptico dc mãos ii

se de álcool:

· eslocamentos/viagens não dcvcm ser realizados enquanto a pessoit csliver doenie:
· Qucm viajar aos locais com circulação do virus deve cvitar contato com pessoas doentes,

apimais (vivos ou mortos), além dc evitar a cinulaçào em mercados dc animais c scus produtos.
Conio (l prmínçào contra c) cm'onui'irus paru (xv /)ra/kxionuis de suúde?
érotissionai$ dc saúdc dcvcm utilizar medidas dc proteção padrão para contato c gotículas

(lnásçara cirúrgiça, luvas, avcntaj não cstCrij c Óculos dc proteção). Para a realização de
jmced imerms que gerem aerossolização de secreções respiratórias como intubação, aspiração
de vias aéreas ou'induçào de escarro, deverá scr utilizada máscara de precaução por aerossÓis
Upo N95.

Ô quejàíí'r ('Ui caso ck sinlnnl(ls?

ssim quc surgiréin os primeiros sintomas, o paciente dcvc pmurar o serviço dc saúde mais
/m róximo da sua asidCncia. O profissional vai avaliar se os sÍnloinns podcm indicar alguma

robabilidadc dc infecção por coronavírus, colctar matcrial pam diagnóstico ç iniciar o

t tamcm.
infecção Rpresen|a manifestações clinicas parecidas com as de outros vims ç não exisie

t (amento cspccüico pam infCcçõcs por coronavírus até o momento. Dessa forma, no caso do
l ovo coronavírus é indicado:

· epouso:
· icirataçào (ingestão dc bastantc água c líquidos);
· cdidas adotadas para aliviar os sintomas, conforme cada caso, como: uso dc medicamento

ara dor e fi:bre (antitérmicos e analgésicos); uso de umidificador no quarto; tomar banho
qúcme para auxiliar no alivio da dor de garganta c 1osse.
iiacicntcs com sintomas mais intensos podem ser hospitalizados. A definição compece ao

médico responsável pelo caso.

Cí'oma ('./èllO C) d/ae'n(jslico clo ( 'OI·'/D-/9?

Q diagnóstico C feito com a coleta de materiais rcspiraiÓrios (aspiração dc vias ÜT¢à5 ou cQiclà
ck sccrcçòcs da boca c nariz). O proccdimcntu dcvc ser ttalizado para todos os casos suspeitos.

Av. PtknceSà Isabel 678 - S» C80tàcm. - BA CER 45607-288 CNPjAt o&21&991m01« .
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As amostras são encaminhadas com urgência para o Laboratório Central de Saúde Pública
(Laccn). definido pelo Ministàio da Saúde para cada região.
Q al ç; a c/e/in/ção de cas'cj nu(inc'u(/o:'
C ':o comunicado no sistema dc monitoramento do MinistCrio da Saúde. abastecido dirctamcnte
pl as prefeituras. Pacientes com febre e pelo menos um sintoma respiratório, como tosse,
di iculdade pam respirar.
A "m disso, C nccçssário histórico dc viagem em área dc transmissão local, dc acordo com a
O S ou Ministério da Suúcle, nos últimos 14 dias anteriormente ao aparecimento dc sintomas.
Q al é (l d</i'íição de caco sltyPc"i/(7:'

C sq comunicado no sistcmn do MinistCrio da Saúdc que sc cnquadra na definição cstabclccida
pQa OMS. Lcmbrando: pacicnlcs que apresentam sintomas respiratórios. como febre c tosse e
vi¢jaram para a China ou pais com transmissão no território; pacicntcs quc contataram alguém
q e viajou para esÍe(s) destino (S) ou teve contato com um caso suspeito ou confirmado.

Õ que ê (j "comunkame " de um c(l¥o cun/írmudo?
C mimicantes prÓximos são familiares, profissionais de saúde que tenham prestado
at ndimcnto dcspr'oicgidos e pessoas que possam ter iido contato próximo com o caso
ç nfirmado para COV1D-l9.
O comunicantes não são considerados casos suspeitos se não apresentarem febre associada a
si tomas respiratórios como tosse, coriza ou dificuldade pam respirar.
q al ç; a (/e/ínição'ae cas'o /)rov(h'e/:'
C so commicada no sistema clo Ministério cIa Saúde que se enquadra nas definições
cs abdecidas pcla Oms. mas aprcsenlou multados não conclusivos para os exames realizados.
N ssc caso, os |abQratórios dc rcfcrCncia farão rcanálisc.

Q' c1/ e u dç//niçck)|(/c' caso c'()l!/irma(h):'
C 'o comunicadq no sistcma do MinistCrio da Saúdc que se enquadra nas ddiniç&s
es abelecida pela 0ms, c apresentou resultados conclusivos para os exames realizados, com
Asitividadc para q novo coronavírus.

Q uíl é a de/Iniçüo.üe cüsc) descariudu?
C so comunicado no sistemei do Ministério da Saúde que se enquadra nas dcíinições
Cs abckcidas pela OMS. mas deu negativo para o novo coronavírus.

Q ul ç; Cl dclín/çck),(k cu.¶u exch(úk)?
S o comunimdo no sistema do Ministério da Saúde que se não se cnquadrou nas deíinições
's abclccidas pela OMS.
:'t.,:;::,.::,::://%',',:::::d::,:,';"i"//?i(j,/it3er (l m)linc(lç'ão denim de 24'h()rus:' Quais µroWdênc/as

A otificação é importanw para quc os gestom de saúde realizem o monitoramento e as ações
re cmcndadas, como coleta adequada de amosiràs pura diagnóstico.
O C'OVID-19 é de notificação compulsória imediata. ou seja. qualquer caso suspeito dou
co íirmado pnecisq ser registracb no sMcma oficial do Ministério da Saúde.
(B de é /)(m'lWl con.w/lar nümí'rus de cums .mspdios e cu'?nlmad(zs na Bahiu?
N s canais oficiais da Secretaria cIa Saúdc do Estado dn Bahia. Não divulgue contcúdos que
nijb tenham sido produzidos por fontes contiávcis. Evitc a disseminação de fake news.
SitEs

,, h ind'cados.\v'Yw.saudc.ba."=\:=r
Fa¢cbook: (i!,sau(lWovba
T\¶i((er: (u'saug<=bg
1nstaµam' Ca'says&sNbil
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Uli(lmos l(|bur(l/(jrjos /M)/iu)-\./(lzl'nl () exume de (/elc'c'ç"à) na Bahia?
Õ .diaRnÓslico de üiNcções virais pode ser realizado por inúmeros laboratórios, públicos ou

prjwdos. PorCm, cm qucstõcs dc saúde pública, como ocorre com o COVID-I9, C preciso quc
osicxajncs scjam r¢alizados pclos Laboratórios Ccntrais (LACENs) definidos pelo Ministério
d.j Saúde. Na Bahio, a referência é o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia, que tem
Weriise, capacidadc técnica c recursos suficienies para fazer as análises de casos suspeitos no

EQtado.
Qjutis .wràj as ho.b7)ilu/s de l"e/i"r¢;nci(l?
/\Jrcde csiadual de,saúdc está preparada c organizada para rcccber os casos. ^ população deve
prjxurar o sccviço dc saúdc mais próximo de sua rcsidência, caso tenha os sintonias da doença.
ckb¢ ao médico dessa unidade avaliar e definir se é necessário encaminhar a um hospital de

ior complexidade, que seja referência para atender os casos graves.
Õ hospitais dc rcfcrCncia para o tratamento dc casos gravcs estão lisuídos no Plano dc

C ntingência, que'esrá disponível nçi link www.sa l l" n '
( que uniu pessoa. com sinlc)nl(lN c/eve.faíer?
P ocurur o serviçó dc saúde mais próximo de sua residência, como um Ppomo Atendimento,

..... m p ra análisc iniciaj. Sc o quadro for compatível com a dcfiniçào de caso, esse serviço dc saúde
d verá seguir o 1Jllxo cstabelecido pela Secretaria da Saúde do Estado.

C .sos suspeüos tãn sido mcmiidos em isolamento domiciliar. O que isso signinc(l:'
isolamcnto familiar C uma conduta prevista pelo Ministério da Saúde c quc pode ser indicada

p Io médico, a depender da condição clínica do paciente. ConsistC basicarmnte em manter a
r trição de contatos coin pcssoas e ambientes externos, pam ¢vÍtM a circulação do virus.

,
Nl) l'so/un1t·nlrl dnmici/i(lr. qmiix cuidudo.v o pucieníe dere ter?

Ncssa condição. a pacicntc deve scr mantido cm casa. rcccbcndo cuidados coino hidratação e
r pouso. Os &miliares devem tomar as precauções já indicadas, como evitar çomparlilhamcn(o
d ' objetos pessoais, contatos com sccrcçào do paciente c higicnizaçào constante das mãos c do

bicntc. '

lume' C/Cl cUn/irnulcüU cIos primeiros casos na Buhia. quuis µUvi(/ênçius u Sesab tomuu?
Sccretaria da SMide do Estado mantém o monitoramcnto c a vigilância do cenário local e

u ompanha os ccµírios nacional c internacional, com intcrlocuçüo com todos os Ó®iOS dc
s' úde ¢nvo]ndo$. Eventuuis ínudanças podem ser realizadas com base em critérios técnicos e
d finições da OMS e do Minisiério.

' '" 1~\ "
( que (is /7ê.S5UCl.X' que liw'rum comato com pacienies su37)eitos ckwnifcuer?

' - km as dicas básicas dc cuidados dc prcvcnçào c ptustar atmàào cm cvcniuais sinais ou
s tomas. Caso aconteça, C fundamental procurar um scrviço & saúde.

Ê jL'c()nlendado c) riso cIe mchccu'a' dc' proieçào?

momento, nãq há rccomcndaçào para uso dc máscaras para a população cm geral. Quem

,
S !iver saud.ável, não precisa se preocupar. N!as todos devem, sempre. fazer a hiyicnização das
l os coin aguá e sabão ou álcool gel, e cvjiai" contato com mucosas de narj4 boca c olhos.

o cuidados simples, impor1anles c que dcvcm ser diúrios pam· prevenir qualquer tipo dc
( eriça.
C te cuida(/(Ls deve lomcu' quem usa írum'µme pública comu Ônibus. Irem' e nic'n'ô?

N o C ncccssário usar máscaras, no momento. As rccomcndaçòes são para cada pcssoa scµir
c passar a amigos e familiares as dicas de prcvcnçào, sobretudo a higienização das mãos.

. ! l verá niedída de reMriç'àu ou bloqueio a pes:s'uus cum simunías vindas de ouiros /jul:\'e$':'^ é o momento, d governo federal não deliniu medidas nesse scntido. Qualquer decisão
c volvendo fluxo internacional depende das autoridadcs fcdcrais. "

Av. PHncou Wbd, 678 . São CaQ~, lldxma - BA CEP: 45607'·288 Cl'Pj n': 08.210.%1KXX)1-95
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&'1S/c' alguma medida cIe nl()ni/orumenlo ck (c'mjm'uturu de pessoas vindas du China uu de

o rc' paí' com rcgçs/ro du COJ·'/D-/9?
S undo o MÍnistário da Saúde, não há impacto cfCtivo cm fazcr a medida da tcmpcratura na
c rada no pais, até porquc as pcssoas [x)dcln chcgar ao Brasil scm sintomas.
Q foco é insçruir ò sistema de saúde, píiblico ou privado, pam identificar prontamente os

p icntcs que podem sc enquadrar em casos suspeitos.
A nvisa csúi trabqihundo com a orientação dc passagckos c pacicntcs pam a busca por serviços

d saúde diante de KlualLlller suspeita.
O surgimento clo v',irus no ( 'hina e associado (l mercu(/uN uberios com comc;rcio de cmiinais.
E isle alguma resrriçà) para as,/èirus livres, pur ex¢'nl/)/o:'
N momento não. Conforme o Centro dc Vigilância Sanitária (CVS) csradual. A rccomcndação
C uc us pesspas [xèzcm pcla higiem pessoal c dos alimentos que vão consumir e prcparar,
ç" no sempre.

// " resn'içães pata coniprcír merc'a(/c)ricLv vindas' cIe puisux com casas con/írmudos du doença?
O virus tem vida de 24 horas. Tudo que vem da China, por exemplo, demora mais que esse

riodo para chegar ao Brasil. Por enquanto, não há indícios ou evidências de que seja
n essária evitar a 'importação dc produtos.

Q al ç; a oriamaçào do Estuc/n C/Cl Bahia para quem tem viagens murcadas jxíru China ou
m lros pulses' com rugistro elu doença?
O MioistCrio da Saúdc orienta que viagens para íl China ou países com transmissão do virus
se am realizadas apenas em casos de extrema necessidade. Essa ruÍÒmendução vale até que o
q cIro lodo ¢sl¢jã bem definido.
COmo o cenário intcrnacional do coronavírus C dinâmico, o Ministério está atualizando as áreas
ccn)) transmisSão local dc acurdo com as informaçõcs da Organização Mundial da Saúde (OMS)
Yuuis (|.4 ínediclus ach)l(u/us cont pÚ'.$:by)(l,y que chegcun em µuri'os e aemNr/o$ clu Buh/u vindas
( cã pulses cunt re'. 'mrab' da c/c'ençu?
A Wuaçào cm portos c acroponos C rcsponsabilidadc da Anvisa, que está trabalhando de forma
in(egrada cç)m a Secretaria. Um paciente detec'lado com sintomas"ãntes do desembarque será
abbrdado pela Anvisa, que aciona o serviço médico desses locais e a vigilância para que a
'qµipe avalie o packntc ainda a bordo.
0$ aeroportos cstão vcicuktndo mcnsagcns cm mandarim. inglês c português com oricntaçÕcs
sobre sintomas c medidas para evitar a tmnsmissão.
4â aúde estadual continuará orientando os profissionais de saúde para que estejam atentos a
po'sivcis casos suspcitos, siµm os protocolos cslabclccidog para manejo de pacientes,
no iíicaçào de casos. diagnóstico e tratamento, e especialmente quê reforcem as orientações à
po ulaçào sobre as medidas dc prevenção.

Ê··" "' ·" à

(.b 1/(1 C) ,w)L't·mc) du Buhia í'ení uconl/kll1h(ln(/u n m'unçu da dü'nçu e que medidas' ./òrum
ac' /ü¢/à\' cuê c) 1)1¢)Inun/n:'
^ iEilância Epidemiológica Estadual dianic do cenário Epidcmiológico da lntroduçào de um
no o Coronavírus cm humanos vem se arüculando junto ao MinisiCrio da Saúdd COE
C , 1Dl9 e demais áreas da SESAB e áreas afins no intuüo de adoção dc medidas oportunas
pa o enfrentaménlo do COV1Dl9 através das scguintes ações:

Av prinKma imm. 675 - 53q caotano, ltabutw - BA CER 45607-288 Cnpj N: 0821&99m001«
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· Ar¢iculaçâo com a equipe técíjicu da ANVISA no intuito de padronizar as medidas sanitárias asertni adotadas em pontos de cnirada, portos e aeroportos frente aos casos suspeitos e

CO firmados & CQVID19;

· A icuiação junto ao Consclho dos Sccrctários Municipais dc Saúdc da Bahia (COSEMS/BA),pa elaboração e divulgação da Nota técnica n" 02 DE 2020 que determina a Qbrigatorieda&
da çQjocaçào c disponibilização de equipamentos dispcnsadores de Álcool gcl por panes de
cst bclccimcntos cOmerciais quc prestam serviços dirctumcntc a população no cstado dg BahÍa.

Di ponível em www.saude.ba.gov.br/comnavims;

· M nitorumenO diário dos casos noiiGcados, por meio de rumor, teklone elou e-mail
in ituciond, Eomo também a REDCAP quc C pimafoma do MinistCrio da Saúde pam
no ificaçàu CIOS casos suspcitos dc COVID19;

· A ompanhamcnto çHário dos contactantes por mcio dc monitoramento n"alizado pela vigilância
cp demiológica municipal, onde C eiaborado um rclatório diário sobre a situação e estado dos

m¢smos;

· Elpboraçào cIe Nota técnica sobre orientações sobre o scrviço móvel de urgência (SAMU);
sobre medidas a serem adotadas durante o atendirmnto aos casos suspeitos e confirmados de

,m CQVJD 19. DÍsponfvcl em .
· AcompanhameMo dos casos confirmados, quanto ao tmamemo e vigilância do isolamento

dqniciliar elou hospitalar;

· Treinamentos junto aos profissionais de saúdc, da Atenção primária e da Atenção
Espccializada;

· Treinamento para os técnicos de vigilância epidemiológica dos Núcicos Regional de Saúde
(NiRS) para que Creinem as Bases Regionais de Saúde (BRS) e municípios;

· OYnizaçào da rede hospitalar para o rccebimcnto dos casos que ncccssitarcm de
hokpita|izaçàa;

· PÓlicações de Boletins e tnawriais educativos, nota técnica e notas inrorma(ivas. Disponivcl
'ni y""" 'a"!b;j2a&sz"kumnavirus:

· Ml)bilizaçàc) junto a outros setores fora do âmbico da saúde pgra as âçõ¢s de controle e
enfrentamcnw do COVLD-I9; Corpo de bombeiro. SEC, ANVISA 'entrú ouws.

° Vikilância laboratarial atravCs do painel viral pelo Laccn-ba, cmitindo os resultados cm tempo
opbl1uno,

;à Bahia qual o plano da Sesab /xwa evitar a expanMo da doençu?

1~, 'Qi elaborado um Plano Estadual dc Contingências para Enfrcntamcnto do Novo Coronavírus
t9-n CoV divulpado pam toda a rede ¢stadlla] e rnunicipalde saúde e enconttu-se disponível

iio! link wwwsau&.ba.gov.brkoronavirw. O mesmo tem como objetivo geral pr¢parar a
[c*osta rápidn c coordenada para cnfrcntamcnto do Novo Ccwonavirus no estado da Bahia.
Enjru as ações, dcsWcam-sc:

· Cokrdenar as ações de vigilância epidciniokSgica, vigilância laboratorial c atenção à saúde para
enhntamentoWa epidemia.

' · ljcjcnvdvcr cstratC¥ias e mecanismos cIc coopcração entre as áreas técnicas.

· Asjcssorar c acompanhar a atualização dos PIanos Municipais de Contingências.
· Fotttakcer a organimçào e a in{raeslru(urd do SUS-Bt'\ e dos demais níveis de resposia para o

cn¢cntamcnto dc situações dc cmcrgCncias dc saúde.' pública do virus 2019-nCoV.

· Estpbcicccr cstratC©as dc Comunicação dc Risco.
· Asskgurar a distribuição de insumos disponibilizados pelo Ministério da Saúde e ou Estado.
· Requzir complicações, internações e óbitos, decorrcntes das infecções pejo vírus 201 9-nCoV,

Sbbµ' li A·/ic'urekt de Feiru cIe Samunu, qual u Qµlj1ià) da Sexub xobre a rea/izaçâb du evemo?
cyâ abaixo o texto completo com resposta da Sesab ao Ministério Público de Fciru de
S< diana, apÓs questionamento sobre o assunto:

l Av- Mbd. 678 - São Caecano, - BA. CER 45607'288 Chlpjnt Q821&091N®145
Fqm: (73) 3818 -4903 Emu: p|anejamento8aude.imbuna@gmu.mm
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Em rés/x'.'/a ClO su/ic'i/(ul() ik) O/iCin n" 77/?020- 2" PJFS, informamos que os coronuvirus são
uma ampla ./ami/ia cIe virus que podem causar desde reSfriadas comuns até Sincboines
Rú.$1)ir(ll(;rias Aguilas Graves GÜrs/. Em humanos pode xer 1Tansnm/db Mncipalmenle pelas
gal/cu/(l,b ívspiratôrias ((u$sc e espirras] c por contato (mãbs e ob/eias contanünad»),

qfçiando prinà)a/nlc·n/e pessocu com baixa imunickde ou idasos.
A !OMS urieMa que devem ser eviiados ao máximo o conta/o com pessoas com sintomas
rebpil'u/(;r/(js e .viruuçijes' que as exponham (k) risco de infecçãb. e são rt'comendadus mudanças
da hábitos diãrios.enquanío durar u /]rUNgaçúo da doençujtuíS como: evilar cumprimentar
aS /jèssUC/s cam as'mãos, manter ima distância di' apmx/mauamen(e l metro enn'e as pessoas
qúando Jura do ambienie donüc'ilicu',' ev/lur conluio cum pessoas' com sIntomas n!spirulá"ios:
eYitar locais com qgh)mcl'(lçÕes humunus, jm'manecmdo mais tempo em casa, ou saindo para

luk"ares ubeims. com venüiação umpla:

. .- 'gundu (l Análise de Cenários - ("OV/D-/9, publica& em IM03L?Q?O (anexo). as sinais esi Ionius clínicos referidos SUO /mncipalnlente respiruíórias, cumo,A'bm% tosse e di/k'uldude
u mpirur. O novo corunu\'irlt3' µm'ui capackkule de xe &aelicur (multiplicar o md de

c sos /x)r lOa') a cuda 7,2 dias - em média.
m análise das es/xcia/i,$1as, a qttesu7o centrul nãò C stmienle a taxu de mortalidade da Covid-l , mas u 1'c'bcidàde com que u mesmu gera puciemes gruves levando as sistemas de saúde a

r ceber unia demamla muúo acima de sua capuc/dade' de atendê-la adequadamenie. Nesse
_ smo documentO é analisado que, se extrapolarmas esta velocidade de muiHpficação no
ç nário brasileira, a partir clo monienlo em que o Brusil possuir SO cusus (situação atual),

demos chegar a mais cIe 4 mil Casos em 15 dias, e cerca de' 30 ihil casus em 2,1 cUcu:

o C m.sidetuncb e33u projeção. pudemos entender mel/mr o mcún?al das medidas restrüNas
c l(ul(l3' nu China e ugoru nu há/ia.

o nsiderunc/Ô o aenário epidemiológico mundial cum (l OMS decreiunab a COVID-I9 uma
ndenilu.'

o m'kkrundo que c) Brus// Já vem nul//ícundo cascós uulóc1ones em ulgumas áreas de seu
l liório nuciunal; " -

o C ns/derundo que c) virus já circula no Eiiado da Buhia. apesar de resn"iio e ainda não se
n/igumr cm árep de lr(lnsnli.$'5'à) ç(mluniláriu:

q ns/dt'rando quê em várias parle.s" clo mundb. Sy ewnlox coleihus tem sUb smpemux:
' o C nsidetandO que;unia m/cureta da magn/tu& & Feiruak Stmtanu, neúne cemudb' lmilhâo

pcss(k1$ de várkzs parles do estado e cb país, anj/ígurand+se em Ewnto de Mas.su:
'"m o m"ideranclo que a micurc'lü de Feiru de Suntana ocormrá na 16"semana epidemiológica db

a (23 (l 27 çle abril). coincidindo com u curva a¶'cen(kn/e exjmmnciul de cusospm'isíupwu
rrer nu país:

A Secreturiu de Suúde do EJiado da Buh/u, wm nícm/fe.War o seu emendimemo de que a
'curm de Feira de .Skiniana aumen/u exponencialmenie o risco de transmissão do now
ronai'irm' na Bahia.

opornmidude. mam)'esiutnas no33uyl~esto$ ck estima e con$ideraçàb.
N s /m})ilu/:'¢ estaüuais hnuw a/gtnnu mudunçu no pruí'ocdo &-atendimento com relação a

c gos s11-¢'/K'//ôS da cioençu? O (/1/é è,$'íá sendo feito ne.m's hn,spila/s?
OjMinimCrio da Saúde publicou o Protocolo dc Tratmncmo do Novo C'oronavírus (20 19-nCoV)
oddc Foi divulgado para toda a rede Estadual, no qual oncnta a s¢Euir o mesmo proiocdo de
ai(ndimcnto dos casos dc lnllucnza e dc Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

f
av. pMcesa KâboL m Caotano, llobuna - BA CEP: 45607-288 CNPJ nit 0&21&99IK)001-95

Fqn0: (73) 3818 -4903 Emaü. Planejamentosaudejtabuna@gmall.com
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MF cria Grupo de Trabalho para acompanhar ações de enfrentamento do coronavírus na Bahia
a pcocwèdora-gcnl de jUsúçj Norma Angéhca Cavjlcanit criou um Grupo de
Tnbalho (GT) pjrj acompanhar as ações de enfrentamento do coconaviru$ (San-

COy-Z) no emdo da Bjhij e cjj doença provocada por ele. a CQvüS-l9. a atuàQo do

CT fot djbcutidj e delmàch em reunião teílkMj nj urde de hoje. dij i2, entre j
KJ, q procuradw-gml Adjuruo Pju|q Marcelo cosca, j procufado(a"gcral Mjumj

para a$$umo5 )uddicos wanda valbicàci Hgueicedo, o chefe de gabmeçe, promolor

de justiça Pedro MjKj, o secretácio-qtcal. pcomoujr de jusuça Alexandre Cruz 4e os

coo«$emdoces Cencro de Apoio Operacional que ôncegum q Grupo.

O ao que inS¢iWi¢à O CT será pubhcado amanhj. diet ) 3, no Cháno Oficial de jUstiça
ElehÒmco (DJE). a msim»çjo do Grupo se bjseij nj No¢j Técnica Conjurm N" l do

Conselho Nacconàl do MmMéróo pUblico (çnmpl de 26 de févereiro de 20?0. que

I«nece ekmeeúob parj j awjcâo coordemcja do MP no acompanhamento das

^

cjuvtrsas ações rejhzjd,j$ pela vtgd5ncta em Saúde. O CT bèfj coordenado pelj cooedenãdorà do Centro de ApOtb Opéracòonjl de Oefesj
da Saúde (Ccsau), promotoca de )u$h<a Piirkia Kachy Medrado, e compouo pêio$ coordenadotes dos Centros de Segunnçj públm e

Ddeu Soaal (Ccv$p), prqmoçcjr de justiça LuiS Alberio Peceka: Cnmínji (Caocr|m). promotor dc juuiçj André Luis Ldvtgnç. da Chança c

Adbtescente (Caocn). Womofora de jusuça Márcia Rabelo. de Díreltos Hucmnos (Caodh). pmnoroo CX jUstiça Edvaldo Vivas; e de
Edocaçáo, pqwtk)çov cIe J1jjÚça Adalvo Dourado. Também paniapou áa reucúãQ q $upuinwndente de Gestjo Adminisuuiva Frederico

Solrez

No. ilo, d mp Qestàca que. jté çmtem (l l). j Seuetana Emdüal de Smide (Sebjb) hjvia cQrlflrmjdo ués casos de c«onavúus na Baho e
jgjàcdjvj mMtidos hboáatoríõh £obre casos $v$péicQ$, Duaca também que, ontem, Organizaçjo Mundkü da Saúde (OMS) d«làrou

quç a dm¢mmjçjo clj COnd- 19 no mundo pode set cjrjc{erlzadj como pjndemLj.

Cecjn/MP- TcjdonçS (71) 3)Q3-0446 l 0449 l 0448 l Q499 l 6502
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Cbronavírus: MP solicita maior fiscalização contra aumento abusivo de preços
de álcool gel e máscaras

O Mmtstério Público estadual expediu hoje, dia 16, ofícios à Superintendência de Proteção e
Oéfesa do Consumidor (Procon-BA) e à Diretoria-Cerai da Coordenadoria de Proteção e Defesa

dO Consumidor (Codecon) de Salvador para que os órgãos intensifiquem a fiscalização nos

estabelecwnentos que comercializam produtos utilizados contra a disseminação do coronavírus,
cano máscaràs, luvas e álcool gel, entre outros.
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CDronavirus: MP pede para resort de Itacaré informar nome e residência de
funcionários presentes em festa com hóspedes contaminados

O hotel Txai Resort, localizado em Itacaré, foi oficiado pelo Ministério Público estadual para que

inÈorme, em cinco dias, o nome e o local de residência de todos os funcionários que trabalharam

em evento ocorrido no estabelecimento no último dia 7. Segundo o promotor de justiça Thomás

Ritimundo Brito, hóspedes que estiveram no evemo contraíram coronavírus, conforme exames

realizados e cujos resultados foram divulgados posteriormente. No ofício, encaminhado nesta

rerça-feira, dia 17, o MP solicita ainda que o hotel informe se os trabalhadores foram

sÚbmetidos a exames para saber se foram ou não contaminados.

O promotor de jusciça 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 dos municípios de Itacaré e
Mitraú, em relação às pessoas provenientes de áreas onde já houve a disseminação comunitária

da Covid- 19. O oficio foi encaminhado ontem, dia 18. Thomás Brito lembra que os dois

mumcipios são destinos turísticos de "intenso movimento". Já à Secretaria Municipal de Saúde de

|tacaré, o pramotor solicitou, em oficio expedido hoje, dia 19, que informe em 72 horas se

aigúm dos presentes no even[o do Txai Resort reside na cidade e, caso seja residente, se foi

re:µado, corno também seus familiares, para coronavírus. Q promotor também soIicicou à
SePetana, à Prefeitura de Maraú e ao Núcleo Regional de Saúde Sul, |igado à Sesab, que enviem

m 72 horas os respectivos Planos de Contingência para enfrentamento do coronavírus.

Fekla adiada e outras medidas

Eriri atenção aos oficios do MP, a prefeitura de Itacaré decretou que a partir das l 7h de hoje, dia
J9 está suspensa por 30 dias a entrada de Ônibus, micro-ônibus, vans, barcos e outros tipos de
veiku|os turísticos no município. Foi decretado também que está suspensa, a parcir de amanhã,
dij 20, a entrada de ônibus de transporte intermunicipal e interestadual. A Prefeitura suspendeu

ain'da todos os eventos festivos agendados até maio, inclusive o '4' Festival de Forró de Itacaré',

adiado para o período de 4 a 6 de setembro, e as aulas escolares.

CecanWMP - Telefones: (71) 3103-0446 l 0449 l 0448 l 0499 l 6502

i

n



Notícia ,,, , S?
E3 í::' Ei

lnsu:uciond l i9lO3/2020 - l 7:46 Redator: Assessoria de Imprensa"

^

Cbronavírus: Grupo de Fiscalização do Sistema Carcerário debate situação de
PfêSOS

A tmuação emergencial dos presos por conta da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) foi
dèbatida em reunião extraordinária do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Càrcerário (GMF), que aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia l 9. Os coordenadores do
Çentro de Apoio Operacional de Segurança Pública e Defesa Social (Ceosp) e da Unidade de
Monitoramento da Execução da Pena e Medidas de Segurança do MP (Umep), promotores de
JUstiça Luís Alberto Vasconcelos e Edmundo Reis, participaram do encontro, que atende a
Resolução n" 62 do Conselho Nacional dejustiça (CNJ).

FOi deliberado que o grupo encaminhará, à Mesa Diretora da Corte baiana, sugestão para que
seja avahàdã a possibihdade de edição de ato normativo conjunro regulamentando as situações
elencadas durante as discussão desta manhã. A reunião foi presidida pe|o desembargador Pedro
Augusto Costa Guerra e contou ainda com a presença de juízes integrantes do Grupo, além de
magmmdos representantes da Corregédoria-Geral de Justiça e da Corregedoria das Comarcas
cíd Interior, representantes da Defensoria Pública e da Secretaria de Administração Penirenciária
($eap).

'7çom informações da Ascom/TjBA

Cefon"UMP - Telefones: (7)) 3103-0446 l 0449 l 0448 l 0499 l 6502
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NOTA TÉCNICA n" 01

GASEC/COVID-19 "

a BahR reglstrou 10 (dez) casos confirmados de COVID-J9, não sendo percebida a transmissão

comunit$ria até o momento. As ações de contingenciamento do avanço da doenµ requerem

zItO erau de informação e articulação dos órgãos públicos, serviços de saúde e sociedade.

A Sociedade Brasileh"a de Infectologia (SBl) defende que pacientes corn casos leves de

comna'jk"j$ devem permanecer em isolamento domiciliar e não devem procurar assistência

médica itnecikta, exceto nos casos de agravamento do quadro de saúde, como febre,

rm descon(arto respiratório, baixa de saturação, ter.do em vista que a superlotação dos pronto

atendimentos e emergências dos hospitais aumentaria o risco de transmissão e

so5recarregaria os serviços de saúde.

A SBl divulgou em nota, publicada no dia 12 de mzrço, a orientação de que sejam cancelados

ou adkjdo3 eventos com grande a€|omeração de pessoas e isolamento respiratório domiciliar

de viajante irúernacional que regressou de pais com transmissão comunitária por 07 (sete)

dias.

. A medida de contenção ideal seria reduzir a mobilidade da pcpulação e evitar ag!omemções de

Pêssoa>. No ermnto, à 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

1"\ das Unidades. A sabec

l. Realizar treinamento sistemático quanto à higienização das mãos, uso de EPls, manejo

clinico, coleta de material para análise laboratorial e notificação dos c3sos suspeitos;

2. D$sponibillzar álcool em gel 70% em todos os setores da unidade;

3. Recomenda-se a manutenção das boas práticas de atenção ao pam 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 18/03/2029;

' 5. Diminuir o fluxo de pessoas nos grandes ambufatórios, a partir da recxgankação das

l agendas de consultas, redirecionamento de pacientes para outros pontos de atenção,

' 49 Avenida, 400, Centro Administrativo da Bahia (CAB) l Sakador - EA l CEP: 41745-9(K)

COMàto: (71) 3115-4156 l E-melt: çais.a$seSso=audem~'
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priorizâç3o das consultas e procedimentos para casos lmprescindívek 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 outrps pcmtos de atenção, a partir de orientações sobre

" condutas clinicas e dúvidas correspondentes à sua expertise;

' 7, Restringir terapias elou atividades em grupo;

8. Limitar a quantidade de vtsitantès para apenas 01 por paciente de enfermarta/dia,

organizãndo a visitá de forma a diminuir o quantitativo de pessoas circulando na

, Unidade, podendo ser em dias alternados por setor do hospital.

" . T - 9. Suspender a visita a pacientes nas UTI'S por 90 dias, garantindo aos familiares a

informação da condição clínica do paciente através de boletins diários;
F

·- , m jç). 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
d

: , t — suspender as visitas diárias;

í: " " 11, Restringir visitas de paciente em observação;

12. Ficam suspensas por tempo indeterminado as férias e licenças estatutárias passíveis de

gozo oportuno dos servidores públicos estaduais que atuam nos serviços públicos de

saúde do Estado da Bahia;
à

,
. l — 13, Todo servidor estadual que retornar do exteriot, seja por gozo de férias ou eventuais

licenças, deverá efetuar comunicação imediata à Secretaria da Saúde do Estado da

'l Bahia e permanecer em isolamento domiciliar por 07 (sete) dias, mesmo que não

" ! apresente qualquer sintoma relacionado ao COVID-19, devendo aguardar orientações
.'7

', 'W

r··\ da referida Secretaria.

.I

" Mais informações em www.saude.bamv&LLgzr2navifu5.

Salvador, 16 de março de 2020

.· E

! Avenlda, 400, Centro Administrativo da Bahia (CAB) l Salvador - BA l CEP: 41745-900
Contato: (71) 3115-4156 l E-mail: sais.assesscjria@saude.ba.RQv.l?r
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Secretaria da Saúde do Estado da Bahia

NOTA TÉCNICA n° 03

GASEC/COVID 19

ÀS Unidades da Rede Própria

" Considerando o compromisso de manter as orientações atualizadas sobre o

enfi'entamenta 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 ensino 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 das Estabelecimentos de Saúde da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, em

atendimento ao Decreto Estadual rN19.529/2020 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:

ii- as atividades letivas, nas unidades de ensino, públicas e particulares, 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 epidemlológico,

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

tom casos confirmados ou vindos de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasilia;

Casos considerados urgentes para testâgem:

b) Suspeito$ Covid19 internados;

b)' Suspeitos Covid19 com quadro de SRAG;

ç) Pessoas cijm febre triados nos Aeroportos, Portos e nas Estradas;

d) Gestantes suspeitas de Covid19

i f
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" Secretaria da Saúde do Estado da Bahia

A seguir, cÍispõe-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, NFS)

Obs:já foram emitidas as notas 01 de iGKW2O, destinada às Unidades da Rede Própria,

" e nota 02 de 17/D3/20, destinada às Polidinicas.

rm

tm

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,

Céntros de Referência, NRS):

· Orientar aos pacientes do grupo de risco (lista anexa), que evitem frequentar a farmácia

e que busquem indicar representantes para fazer a retirada dos medicamentos;

· Buscar adequação dos espaços - salas de espera - fluxo de pacientes e adoção de

medidas de biossegurança, das unidades de atendimento de pacientes transplantados,

imu nodeprimidos (diabéticos, renal crônico, pneumopatas crônicos, HlV+), idosos,

crianças menores de 5 anos, gestantes, portadores de doenças respiratórias, etc. (vide

Usta 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 acesso 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 álcoal gel em todas as bancadas dos atendentes e na mesa de recepção para os

pácientes que adentram o serviço;

· Dfponibilizar máscaras cirúrgicas para os atendentes e pacientes do grupo de risco que,

obrigatoriaménte, utilizem enquanto estão aguardando atendimento;

l ' .. l T '



, fíi'

l A
~ uom.i

GCNERNO DO ESTADO DA BAHIA

< Seaetaria da Saúde do Estado da Bahia

" Pealizar cHspensação para 2 ou 3 meses, dos medicamentos informados pela DASF - com

Estoque disponível;

· Boiicitar que o paciente preferencialmente traga sua caneta, não compartilhar a caneta

do funcionário e disponibilizar caneta para uso comum dos pacientes e orientar que

btiiizem o álcool gel ao final do atendimento;

· Pixar o cartaz anexo na entrada da farmácia.

"Grup de risco:

- '" " · população indígena aldeada ou com dificuldade de acesso;

W , m . · gestantes;

· puérpetas (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 o risco de aspiração (disfunção congênita,

lesões medulares, epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, AVC ou

rm doenças neuromusculares);

· imunossupressão (neoplasias, HlV/aids);

· nefropatias e hepatopatias;

· obesidade (especialmente aqueles com índice de massa"corpora1 — IMC z 40 em

adultos);

" pacientes com tuberculose de todas as formas.

Paivador, 17 de março de 2020.

SÇCRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA

. "" '.l! ' ·—: F
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

'¢ Secretaria da Saúde do Estado da Bahia
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Modelo de.LmRr£sso

CONTROLE

CORONAVÍRUS
Çaso você Se enquadre num dos perfis abaixo, evite frequentar a farmácia, buscando

rm ¢omear um representante.

Não tendo como evitar, ssgicite máscara na recm!az

Usuários que faiem parte do grupo de risco de complicações, que d£verão utilizar

áscara:

2. Idoso;

3. Imunodeprimido — Ex.: transplantados, pessoas vivendo com HlV+, portadores

de artrite reumatoide, e outros;

4. Pessoas em tratamento de câncer;

5. Portadores de doenças respiratórias;

" 6. Pessoas com sintomas de gripe;

"â · 7. Diabético,

C ' 8. Renal c,Ônlco,
g}?

9. Crianças menores de 5 anos;

:',1 . , " lã Gestantes;

,,,,í . 1L Mulheres que tiveram filhos até duas semanas.
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, DECRETO N° 13.608 . -
·: l " ' ": -A"-

ezs'

Eg:à, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

D E C R ET O N' 13.608, 20 d0 2020
Doclara Situação clo Emergônda no bmbito do
Município do Itabuna, afotado por Dc>onça
Infbcclosa VIral - COBRADE 1.5.1.1.0, conformo a
kwtruçào Normativa do Minlstódo da lntogração
Nacional n" 02, do 20 do dotombro do 2016, para

em _ fins do provonção 0 enfrentamonto à COVID-19, 0

~- dó outras providônclas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, no uso da suas atribuições legais;

amparado no qug chspõe o ar1, 6°, da Lei Ocgàmca do Municlpio de Itabuna - LOMI e,

CONSIDERANDO que a saúde ó dl[ellçj de todos a dever do Estado. garantido
V

modianta poIiücas sociais e econômkas quo vsem à redu= do risco a doença e Ca

outros 8YãVOS e ao acesso Unlversgl e iguaMáno às apOas e $8níço$ para 6Uâ promoção.

p'oleção e recuperação, na forma do an. 198 da Conslituição Federal;

, CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de
março de 2'020, corno pandemia do Novo Coconavírw;

CONSIDERANDO quo a áluação demanda ç) emprogo urgento do medidas de

provonção. controle e contenção de riscos, danos o agravos à s8Úd0 pUblka a Nt) do evitar

l"' ! a disseminação da doença.

CONSIDERANDO os riscos da dis80minação do novo coconavinjs, modéstia qua já

tem casos confirmados no ÉSIMO do BatU, o " ' " ' "

G&EMEQ2S2S&

CONSIDERANDO ainda, finalmente, a decisão do Govcrnador do Eswdo da Bahia,

nas tamm cjq Decreto n° 19.549, de 18 da març:o de 2020, de adotar medidas emergendais

pam énfrantamento da di$sem|n8çõo do coronavírus;

ProQoKum Murúcipul a, ~kx7h 670 - Ç0^TP Açrm~bv~ uumçjpjd Fnimo ~3 - S&7 C~~

Certi/~O Chgüal: HOl YHMY44FY8BG8Q4KBiFYKL-XUXUCk8AZ

VbrSâO doü'Ónia dkSPçlV~ em: hrW/bnvwjLuun&b&gov.b'
Docwnento minado cügimimenre COn/ormè MP n°2.200·2/20QI de 24/08/200 l, que lnsütUi d in/ta"esuwm de Choves pUbücas Brasikira - lCP Bm,'/
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DECRETA:

Art. 1" - Fm dodarada Situação do Emergêrma em todcj o teniUio mLmm em

vulude do desastre dassificado 0 codificado como Doença Wail

1.5.1.1.0, conforme hsürução Normativa do Minislócio da |ntegmção rt' 02, do 20

de dezembro de 2016, pam fins de provonçào e enfrmtameMo ò COVID-19.

Ant. 2" - Fica autorizada a mobiüzaçào do todos os órgãos ~ücàpaj|h no das

suas compelêndas. paro envidar esforps no intuito do apolar &8 ações do m$poulb 80

dê6âstro, reabdúação do cenário (j reconswçâo.

Art. y - Para fins clo art. 1" deste Decreto, no bmbüo ckj Poder Executivo MurúcipU

consideram-se serviços públicos ossenàais as atividades relacionadas à scgurança, saúde,

proteção e dofosa civil, rlscuzação q omecadoçào.

Art, 4' - Ficum susponsas as féria5 ou Hconças dos servidores das áreas essências

estabdecicks no art. 3°, devondo os sorvkjoras afaMados 54) reaprosenlamn om aló 72

horas.

Art. 5" - Fica susponso o (uncbnomnlo g atividades de shoppings, galerias, bargs,

reswurânles, acadowâ8 do muscdaçòo, danç8. ginástica, cIubm 8ocàdís, igrejas, evmúo8

socials. pdltkos, congressos. convenções, 8eminárkjs, festas, for maturas. cxNmemorações,

hdúshlas 8 fábricas, cursos, atMdados bancários do corMrcio om goral, induincjo o

cxxnércm mlabelecido nos bâtrros, a pam do primeira hora de stjbMo, dia 21 de março de

2020, peio prazo de 15 dias Ou até nova ddlbefoçào-

)
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PrMoiture Municipal Av ~O$J i64úW, 678 - ÇQAbQ F·múac AA~ - U0

-
çerti/K»ção DigUí: HOl YHMYA+FY88wQjKBlnKL.xUxUQm

lvbrsào aiauÜnca cjksjoon/wl om: hlWNmwj(abunaAa.gov.br
Documento assinWo digmlmente conf«me MP n" 2200-2/2(K)l cie 24/08/2001, que imtiMa In//dqstrulura de Chaves Públicas &asilelra- KP Brasil
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,SqZ,. PREF EITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

PwágrMo.Primoiro - Ficam susporwas as atividades nterna$ e atendimento ao

público na sede da PMeáura do M|jnjçiuo do Ilaburw, excetuando-se as atNidad« da

Secmlarie Municápal de Saúde órgãOs de (iscakzação.

. - — PaÁgrafo-So gundo - O de$curWrjmento do qt'3 determinado ansejará q

cancebmanto ou suspensão u alvará, |lcança8 0 pormissões de mndo^amon(D, 6errl

p'ojulzo de kchamenlo forçãdo e mspomabílizaçào da pessoa jurídica 0 no àmbM

dvêl, crimind e adminislraLNo.

m. - ATL 6" - Ficam 8Uloriu3da3 a Seaetãrià Municipal de Slj$tentabuk1%8 EcoMmím e
M0k>ambknte, Secmlaha Mumâpal do Segurança, Transporte e Trânsito e o Gua«k Civü

: MuNdpal a procederem a (iscaliZação e imputação das sanções ora estabel«ddas, çxjdondo

SOHáW ®oio poli ciai.

. ,: An. 7'- FtCâ axc»pdonado da voaaçào do artigo 5" ci8GLo docro(o, o huncbnammto
de farmàcio, mercados, posbs do gosólina, lojas de de//wry, supermercados, packrias e

esLâbekcimentos de saúde.

AA. 8" - Os sêrvidoces púolicos com idade supeiior o 65 (sessenta e Cinco) arm,

g#$tanl0s possoas com diabeles ou hipMensâo oomprovada poe laudo medico q peri'cia

médica a ser çQullzada perante o dapartamonb médico da prdeitura, daverão executar ujas

8uvkk3de8 remoía mento, por prazo indawminado.

Art. 9' - O disposto no artj0o B" não ó apücàvoI aos Soa«ários 0 exercmtos do

ca'gos çQml$5ionodo$ ou de confiança, dirigentes o demais $ervkgue3 públhos munjck)ais
rm imçmudndlvets à mmutençào dos sorviços públicx>s essenciais ou lotados nos óqjàos de

combato e prevenção ao novo Coronavírus.

Art. IQ - Fica a Secrotaria Municipal do Saúde outotiz8cj8 a reaiàm çxdcc$3q de

disçmsa licitação, dwidâmenta justificado, oom dovida demonstração da economicjdada

da dmµsa, Juntando coIelo de preços e fomalizondom em oEnçào 8¢)$ r%ul$ko$ legais,

$Qment0 por outro meio licHâlãria não puder salisfazer a necessidade cIa administração.

:rm01¢um MunlcIpM a. ~:w» , ua Ahva - $4o

Cc'LWcação %i[al: --
I/Ot$ãQ e/êCrÓnka dE$pQn/m q177." hlW'W~Labvn&bagov.br

OQ'un'emoyb?ado c1igftaknenre COn(ornie MP n° 2.2002/2001 de ?4/U&Q001, que lnstkúi d /nha-esuurtm de Chaves PUtNcas &as/kka - lCP Bra,s,/
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j%j PREFEITURA MUNICIPAL DE iTABUNA

com fundamento no inciso iV, m 24 da Lei 8.666/93, chante da necesskjack emergenaal de
aquisição do produtos, insumos, SCMços, material ck limpeza e expedionto, não amparados

por 1iCiWçÕ©S já existentes. exclusNamente para combato ao nom Coronavkus.

. .: -- ParágrMo-Úntco - Wver-so-á priorizar a aqulsiçâcb por mob dos c»rtamos

,, - üaWócios já em vigor ou por maio de registro ck preços. inclusive corn a MCUO 8 deb -

.l · 0uúo$ 8cü86, quando cabível,
l
-l

'um Art. 11 - Fica d Secretarw Municipal Clo Saúde outorizada u promover a elncampqaç&).

l Ou ocupoçào de imóveis, bem como o confisco 6 requisição de m®icamonbs material
. '

_ p«so lncjkpansáveis bd combala bo riov9 Coronavírus, med,anta Pro<>OSSO administrativo,. aio expresso e jusüficador, para lralarmnlo, combate e isolamenfo de caso3 3usWjlQ$ ou

c»nfirmu&s, quo por outra ma neico não pudorem mr supridos

Ant. 12 - Apji+so eslo Deueb à Fund3ção cie Atenmo a Saúdo lWbuna - FASL

fuMaçào pubtica municipal gestora do Hospital de Base LuíS Eduardo Magalhães - HBLEM,

Art. 13 — Fica o SecrolArio de Segurança, Transpor,e e Tránsilo do Município -

SESTTRAN autorizado a edtar decreto paro reduzir, disciplinar, retornar ao Mrário normal

ou paralisar parcial ou integralmente o serviço de transporta oolelivo urbano.

Art. 14 - Este Decreto entra em vi!Éjor na dala de sua púNicaçào e produzirá efeilos

onquanlo p«durac o estado do errwrgõnaa em saúda, causado pelo Coronavírus. prevtslo

na Lei FecNral n" 13.979. do 06 do fevereiro de 2020.

m
Art. 15 - RovTjgam-se as dispOsições em contrário, especiahnento, o Decmo n"

i3.607 de 19 de março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, em 20 da rrwrço de 2020.

FERNANDO GOMES VITA

Cgr(l/cação Dçüal.' --

VOrUO ekbünica d«spon/ve/ em: nlW/\NmutabunaÀxLgovbr
OOcurncnto àsàMdo dgitalmente conforme MP n"2.200·2/200 1 de 24/08/200 l, que /nsnÍui d /n/rd·esuucum & Choves Púbücas Brasüeka - lCP Brjst/
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r rSECRETARIA MUNICIPAL DE MUDE

, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
' DEPA RTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ou

, Itabuna, 10 de junho de 2020.P

C. nQ 016/ 20
l

:' l
À OMISSÃ DE LICITAÇÃO

P zado Sei or,

O D PA AMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA solicitou a abertura de processo para
c ntrata Ao e empresa para aquisição de termometro clínico digital sem

C : NTATO.
,Para ue ossamos atender aos trâmites legais, solicito desse setor uma certificação

.
e ressa co o fito de aferir se o objeto pretendido na presente solicitação não fora

a uirido e ou a oportunidade durante o exercício,ou não estejalicitado pelo município.

l

l
At ncios,ím nte, '

€

..
0

Sil 'a Teles Barreto

Setor de Compras i

l

l

l'

Pre eiturà M ici Iav. Princesa habel. 6 7.4. Sàn ( 'aciano - CEP: 45607-29/ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

j Ria



!" "" " ESTADO DA BAHIA l
,'<m QA

":,,j' PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BAHIA.

·' · " ' b ki' '- ·1 ' --

Itabuna,11de Junho de 2020

O 9'1

d :COMlS Ao e licitações.

P, RA: SET D COMPRAS DA SAÚDE

!

, a jETO:CE TIF AÇÃO.

P zado Se or,

E respost a C n°.016/2020, informo que não foi realizada por este Setor, até a presente

d a, a con ata o via dispensa de licitação ou outra modalidade de processo licitatório, o

O 'eto AQU ,/ÇÃ DE TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL SEM CONTATO.

Aten los ente,

C'!
V

COMISSÃ DE LI AÇÃO

7

~e.;m!m: -WLã.k

YCW'i".. .È,.' '

Avenida Princesa Isabel. 678 São Caetano - ltabuna-Ba CEP 45.607-001
CGC/CNPj: 14.147.490/0001-68

I ~ -



PREFEITURA DE

JZL y&s: Itakunµ
Prefeitura Municipal de Itabuna

ESTADO DA BAHIA O ' :

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 120-S/2020

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

)
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 034-S/2020

OBjETO: AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL SEM

CONTATO PARA D TRABALHO DE COMBATE E TRATAMENTO DA
PANDEMIA DO CORONAVIRUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIRAL DE SAÚDE

COTAÇÕES
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,- .. ,.,. , 7 T. - FASTLABOR COMERCIAL EIRELI-EPPl r' ,"¶y' ¥ RUA ASSIS MONTEIRO, N° 605. TERREO

Z' l m"..,, À 37655-000 - Itapeva, MG

F-

d) D
Telefone: (35) 3434-1479 l 3526-9198

"t , N

q EL,.

'..:,"&i-i :êí ..' "G CNPj: 21 .707.794/0001 -06
E-mail: licitacao@fastlabor.com.br

Á , 08'1
' PREFEI RA MUN'CIP L DE ITABUNA SETOR DE COMPRAS -SECRETARIA DE SAUDE

Telefon :(73) 98 6- 63
! E mail: lnLj£asa .'cit l?una@£n")ai|,com l

PROPOSTA
,' e ,4 , · , , - , ' e""e?;:: - ,d

p Aa.,--,;.c ,.,-jg- Y-m"' ..·"-' " -" i
.,.

;ç, }, Z:. a,jj.t; :&'jit';
: " ' _ -- . l

TERM METRO CL lC INFRAVERMELHO, ;

MULT UNCIONA 'DE AO CONTATO, i

PARA FERICAO D TE PERATURA A l

DISTA CIA, SEM NEC SIDADE DE :
{CGNT O DIRETO OP PELE, de medição

, mstan nea, inter Id medição de la 55

graus ve guarda na emoria no minimo i

nove rições. D e a mpanhar bateria
com g antia de O ,an . Embalagem

indivi al com da ' s d identificação do

produ , data de f brie ão, prazo d" SO UNIDADE LASER 450,00 22.500,00 l

valida e Registr no inistério da Saúde.

Embai em accmd ion a individualmente
' de ac o corn RE' 185 ANVISA sobre

norma de embala em ue garanta a

mtegn ade do pu). uto te o momento da

|st1â uti zação, pei" ita ertura e

íTr'ânsf ência corn écni asséptica,

consta cic) extern,í en ciados de
': identif ação dn pr dut numero de lote,

dados " identifica ão fabricante,
numer de registr no inistério da Saúde.

l

VALOR TOTAL DA PROPOSTA- R$ 22.500,00

Todos o ustes e esp sãs, tais como; custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa
de admi stração, nca os sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros
necessá s ao cut pri ento integral do objeto deste Edital. l

Dêclarâ s que a ita os plena e integralmente todas as condições do presente edital.

VALIDAI) DA PROl ST : 30 (trinta) dias,
PRAZO D VALIDA D MATERIAL: 12 (doze) meses contra defeito de
fabrtcaçã .

PRAZO D ENTREG :15 quinze) dias.
FRETE: Cl

F STLABOR COMERCIAL ELI - EPP
Itapeva G, 10 d j(] o de de 2020. ) .

" Lorrayne amila Rodrigues - Gere te Comerei ,

RG MG 14037390 SSP/MG -CPF:OIE. 128 346- O

!
N' f!"



I- · l COTAÇÃODEPREÇOS
" FjÊ ':'i¢4/ i PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA N' 051 /2020

,0 l SETOR DE COMPRAS - SECRETARIA DE SAÚDE

-=· E

oqo
' RESPO DA E ENVIE O pais BREVE _P.O.S.S.ÍVE.L_P.ARA O EMAIL: comprasaudeitabuna@gmail.com

N"

"'"R' ,| 'N"ÇÃ0 UNID :::' MARCA S:: VLR$$TOTAL

TERMO RO CL|NICo, INFRAVERMELHO,
MULTIFU CIONAL, DE NAO CONTATO, PARA AFERICAO DE

TEMPER URA A DISTAN ' , SEM A NECESSIDADE DE

CONTAT DIRETO COM A ELE, de medição instantânea,
intervalo de medição de 1 a SS graus deve guardar na

memoria no minimo nove aferições. Deve acompanhar

bateria c m garantia de 03 os. Embalagem individual com
1 . dados de identificação do pr duto, data de fabricação, p'a'° UNI) 50 G-TECH RS 790,0 R$ 39.500,00

de valida e e Registro no inistério da Saúde, Embalagem

acondici ada individualme e de acordo com RDC185/

ANVISA bre normas d embalagem que garanta a
integrida e do produto ate o momento da sua utilização,

permita bertura e transf ência com técnica asséptica,
constand extername rite da os de identificação do produto

numero e lote, dados d identificação do fabricante,
numero e registro n.o Minis rio da Saúde.

OBSERVAÇÕES:
DESTINA O À ATENDER S NECESSIDADES DAS UNIDADES DO DEPTq DE ATENÇÃO BÁSICA, DEVIDO A

PANDEMIA DO COVID-19.
VALOR TOTAL R$ t, RS 39.500,00

VALIDADE D PROPOSTA: 30dias '34.254.532/0001-77
" nPRAZO DE EN REGA: Imediata " 1\ \ l -

NOME FANT IA, 'N"RUM'N'A'
|NS1KÜUE}1T .L SAD JOr GE ERAI

NOME DO CO TATO, Frederico : Av. Manod Châves, 2376 "
N" TELEFONE: ! 73.3617-7289 . ,·

' "FAX, ! '.. .;..",": . São Caetano ..·".::q'

n" celular: ¶CEP:45.607-300 Kat)l!na-B±'
."Z;:u4 .L Asunado de fuma digi:ad FREDEWCQ

DE ANDRADE NETO.C 19BQS85 5µ

ASSINATURA """'"°"-'°'"°'"""'"" FAVOR COLOCAR CARIMBO DO CNPJ

N
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ii i, "" COTAçÃODEPREÇOS 'i r

\'í í i' : ' ) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA i N' 051/2020 'i i

' ,:C± ' '-- '"Qr_d-E_'ç?.MF-rA.S 'ECE.E!.A.9'^!'-"^'"' --) '--"""""Á

""" re PONDA"E NVl O MAIS BREVE POSSÍVEL PARA O EMAIL: comprasaudeitabuna@gmail com _ _ _ :

i""" "" N" EQ ISIçÃO/SETOR REQUISITANTE: 04/2020 - DEPTq ATENçÃO BÁSICA _ _ __ _ _

"""" " " DI RIMINAÇÃO UN D :::' MARCA U":O:°Á:| )" TOTAL

,

It RMOMETRO

üNiéii INFRAVERMELHO, ' l' L—

; LTIFUNCIO AL, DE NAO CONTATO, PARA
' ERICAO DE EM RATURA A DISTANCIA, SEM A
i CESSIDADE E C TATO DIRETO COM A PELE, de

edição insta âne intervalo de medição de 1 a 55 f

g aus deve g arda na memoria no minimo nove

l a erições. Dev aco panhar bateria com garantia de

q mio:,. E bala m individual com dados de OPEM ' R$

: 1 ' ' "ntificação pro to, data de fabricação, prazo d" UND 50 MEDICA R$ 580,00
' , .' Maade e Reg trci Mmistèrlo da Saúde. Embalagem i 29.000,00 'l

i l -ondicionada ind iduahnéntê de acordo com L , '
l DC185/ AN SA s re normas de embalagem que

l i ':
ararita a int rida do produto ate o momento da , l

a utilização per ta abertura e transferência com l l
'cnica assép ca, nstando externamente dados de l , ,' i

I

l entificação o p Uto numero de lote, dados de
' : entificação o f rícante, numero de registro no l

: inistério da aúde l _á i

OBSERVAÇÕES:

DE INADO À TEN ER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO DEPTq DE ATENÇÃO BÁSICA, DEVIDO A

f — - PANDEMIA DO COVID-19. VALOR TOTAL R$ l 29.000 oo,!

Wa,lid .d,edapr pos a: l 30 d1a.s_ """" l'
Iprazo de entre a: a combinar

" "" SUPORTE
!NOME FANTASIA' ! ME DIC.A_ME,NTOS

jNoME DO CONT O: TAIRO
In" te!. fone: " " ' 3425-9450"" " , ro7886202/ooo1-2r l

N" FA : _ ,_
-- ' _" " "" "" )

_ L,maÍTOs OLIVEIRA C OMERCK) DE

' N' CE LAR: l MEDICAMEHTOS UDA

Run '3wih ermcio NcrmC, n"CY9. R8¢tgd
CEP 45 (MkElOCt_

_ j

ASSIN TURA:
._: - -"j )

Ç
4

- '""Z " - ' "" ' j;
't"tU._, ml'.' "'¥ 'm'

Mi "" l

f" 'i·""·m '" " Ap S IÁp

' · ' -'e '. Fi *. "'

l'



- " e ___ ----- -- - -—

.r T

" l "€';= >i€ üta6'üfi°à """"^"'^ """'"'"^' "' "^""" "' "^"""^CNPJ N° O8.218.991/OOO1-95
m' '"R= O pavo. nasso çA"gufha.

F'L

INSTRUMENTAL SÃO INSTRUMENTAL SÃO MANTOS OLIVEIRA MATTOS OLIVEIRA VL
ITEM DESCRIçAO UNO QTD FASTLABOR VL UNO FASTLABOR VLTQTAL

ã

1 TERMOMETRO CLÍNICO DlGfTAL, SEM CONTATO. UNO 80 R$ 450,00 36.000,00 R$ 790,00 63.200,00 R$ 580,00 46.400,00

36.000,00 R$ 63.200,00 RS 46.400,00

Silvia Teles Barreto

Setor de Compras

O
-D

N

.
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! Ur"""rau' SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
' ·y;. %3° t úuna CGC/CNPJ. 08.218.991/0001-95

€j .A @ O ' q, nosso orgulho.

Itabuna, 12 dejunho de 2020

oq3 !
:US IFICATIVA DE PREÇO E RAZÃO PARA CONTRATAÇÃO

Destaca se ue a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO l

, : lCLINI O DIG1Tj\L EM CONTATO, deve-se ao fato de entre as consultadas a empresa

FASTL BOR COM RCIAL EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 21.707.794/0001- l l

06, a resentow o enor preço e tinha disponibilidade imediata, além de gozar de

reput ção ilibada iante das consultas realizadas.
'f:á t: " '! "

r Y ·
k ·

' W

'Ê $1
, C

i

&"L"°
íSETOR DE COMPRAS

1
Prefeitu a M nicipaIAv Princesa Isabel - 678 - São Caetano - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

' '"·1© C 1·



PREFEITURA Ü' SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

. %") %VD buna CNPJ N° 08.218.991/0001-95
l" ©V^V€) povo, nosso orgulho.

Itabuna, 15 dejunho de 2020.

Do: De artame to dministrativo O ql/
Para: abinete ko ecretário.

objeto: SoHcitafào e Autorização para Contratação.
l

Senho Secretáfio,

j

e

,
Tendo em vista o t or inicial, após atender os tramites legais, venho solicitar de V.Exf' l
autori ação para a ertura de processo licitatório para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

, ,PARA QUISIÇÃO E TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL SEM CONTATO, para atend"' l l
dema da do ÍDE ARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, estando tal contratação
estim da no mLn valor de R$36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS). Informo que os

preço foram cibti os através de coleta de preços, respondida por empresas do ramo

, pertin rite ao obje o.

C Desde já agradecemos.

l

d

Ez quias ncisco Moreira Lima
Dir tor do NÚcIe an 'amento Informação e Gestão Estratégica

l' 'q

P refeãt rã MunimjaM Pnncesa Isabel. 678, São Caetano - CEP,' 45607-291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE



E :ò: ItaR'.y:§µ
Prefeitura Municipal de Itabuna 'J "' Í)

ESTADO DA BAHIA

l
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

( PROCESSO ADMINISTRATIVO
N° 120-S/2020

l
ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 034-S/2020

OBjETO: AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL SEM
l

CONTATO PARA O TRABALHO DE COMBATE E TRATAMENTO DA
PANDEMIA DO CORONAVIRUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA

l MUNICIPAL DE SAÚDE

: AUTORIZAçÃO PARA CONTRATAçÃO

l l



' '"¶S6' '""""'^ "' SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA. %:| Yd° I abuna "N" N°08.2'8.'"/000'-"
i','.,:-r=¥?:' €) @ povo, nosso orgulho.

l

Itabuna, 16 de Junho de 2020.
(i , 0%

Do: Ga inete do Se retário.
Para: etor de licita ões.
objeto: Autorização , ara Contratação. l

Prezad s Senhores l

Nos te mos da legis ção, autorizo a abertura de processo licitatório tendo como objeto a
CONT ATAÇÃÔ D EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO CLÍNICO

DIGIT L SEM CO ATO, para atender demanda do DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO
BÁSI , estando t l contratação estimada no menor valor de R$36.000,00 (TRINTA E

SEIS IL REAIS).
endo co-mo ontratada a empresa FASTLABOR COMERCIAL EIRELI - EPP,

inscrit no CNP,J/M sob o n° 21.707.794/0001-06. Informo que os preços apresentados
foram btidos aYav s de coleta de preços, respondida por empresas do ramo pertinente ao ,

objeto, l l

' Desde já agracfce os

l

€

) !'

q

g

, JU NA MAYNA UNHA
Secre " io u " pal de Saúde

1

Prefeit ra MunictalA . Princesa Isabel, 678. São Caetano - CEP. 45607-291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE

l l
l

-' ' '"'mm +i e



9°@ lta§.y:§µ
Prefeitura Municipal de Itabuna O ' "

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|l PROCESSO ADMINISTRATIVO l
N° 120-S/2020

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 034-S/2020

OBjETO: AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL SEM ,

CONTATO PARA O TRABALHO DE COMBATE E TRATAMENTO DA
PANDEMIA DO CORONAVIRUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



MUNIC IO DE ITABUNA
U " " " FUNDO UNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA

. O

BAÁIA

0 08.2j8.9 1/0001-95
noTa PRÉ EMPENHO N° 0000304/2020 - LIBERADA

GANCIRUML
PÁ '"

l Exercício: 2020 Ficha: 0000397
Deter iino o Pré Emp ho da forma abaixo

i Data: 15/06/2020 Data Ref.: ] 5/06/2020 Valor : 36.000,00

Órgão : 10 - SE RETARIA DE SAÚDE

' Unidade çamentária : l 19 - SI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA
Função : l - Sã' e

Subfunção : 3 2 - A istência Hospitalar e Ambulatorial
Programa :0 25 - 'SISTÈNCJA À SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

Proje Atividade : 2 406 - NFRETAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE COVID-19
Eleme to Despesa : 3 9030 000 - Material de Consumo
Font de Recurso : l -T SFERÈNCJAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS

Favorecido : CNPJ/CPF :

Bairro : Cidade :

Ender¢çQ : UF :

Histórico : UlSl Ao de termometro sem contato com a pele

€) Saldo An erior Ficha .699.311,52 Valor Pré Empenho 36.000,00 Saldo Disponível 7.663.311,52

(trinta e is mil reais )

N Requisição:

" Processo :

odalidade : ão A icável

Oljieto :

SUBELEMENTO

33903099000 Material de CanQumo - ulros 36 000,t)0
' l
, l LANÇAMENTOS

N" 1)ébi gj , Vabr Crédito Valor

Pr :Empenho - Em issão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes
Õ 1 522 101000000Ô -ARE-E "PENHOS EMITltjõS 36,oòó,òo 5Z21ZÓZÓÓÓ0000 - ckÉDi i O k'RE-EMF'ENHABo 36.000 00
O 1 622 1010300000- QUTRA DESPESAS CORRENTES 36.000,00 62291010000000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR 36.000.00

Local/Data/Assinatu rãs

ITABUNA, 15 de junho de 2020

C
q

E&L Comubü" ' Rúbiicü Elu Icu Is Page l qfl E&L Pnodiàções de Sojhvure L7DA

l

l
I
I
l
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, PREFEITURA DE

JZL x€ ltakunµ
Prefeitura Municipal de Itabuna

ESTADO DA BAHIA

O 7'/

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 120-Sl2020

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 034-S/2020

" OBjETO: AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL SEM

CONTATO PARA O TRABALHO DE COMBATE E TRATAMENTO DA '

PANDEMIA DO CORONAVIRUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
l MUNICIPAL DE SAÚDE

DOCÜMENTOS DE HABILITAÇÃO

1|



l " ' l '

Ministé ici da Econo a N" DO PROTOCOLO (USO da junta Comercial) lSÍ!l Secret ria de Govern Digi l !
k

"í

l l
,,!jj,,í , m\À Depart mento Nado al de egistro Empresarial e Integração

¥-: .Y7, Secret ria de Estado e Fe crida de Minas Gerais
'""" ':*· j

NIRE (da sede ou hhal, uando a C digo d Natureza N° de Matrícula do Agente
sede çj' nutra UF) j ridica Auxiliar do Comércio

l

J60018 314 305 QIOQ
" - l

—t

IL O(A SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais l
l

Non E cUí ABOR Ç IA

( a Empresa cit do A. nte Auxiliar do Comércio) N° FCN/REMP

reg 'ir a V.S" d def imento clo se umte to: l || l l l l !

N" cjE C:ÓOIGO .ÓDIGO DO MGP2000213022
VIA" DO ATO VENTO QTD DESCRIÇÃO DO ATO l EVENTO ,

1 C)C)2 ALTERACAO !

051 1 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
- - ll 020 1 ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL l

_.. . J

_ - d

1IAEELA Representante Lega da Empresa l Agente Auxiliar do Comércio

""" l l

l-ocai Nome: — l

Assinatura:

6 r' Telefone de Contato:
Data

l

2 - SO DA JUN A COMER AL
[J ECISÃO SIN ULAR [J DECISÃO COLEGIADA

W

No (S) Empresan 1(ais) igual(ai ) ou melhanle(s):

Sim CI SIM processo em Ordem
Á decisão !

k

l l

Data

_ 1_ "_"_-_

|1'jao _ l .l

,

[J NÃO l l """" Responsável

ta R ponsável Data Responsável

DE SAO SINGU

___1 l

, 2" Exigência 3" Exigência 4" Exigência 5" E 'a ,.,1 ,,. lrocesso em tgêncta. (Vid des chQ em folha anexa)

rcícesso defe do Publique- e e a ' uive-se. CI [J D El l
Processo incie rido. Publiqu -se.

l l
Data Responsáw:i

DE SÃO COLEGI DA
2" Exigência 3" Exigência 4" Exigência 5" Eídgêncm

" roçesso em tgência- (Vid dês cho em folha anexa)

recesso defe do. Publique- e e a uive-se. CI [J CI CI
rocesso tnde rido. Publiqu -se.

l l

ata Vogal Vogal Vogal

Presidente da Turma t.:"

OB jRvAçõEs .

i

' l
l
l l

C." junta C rcial dO Esta o de inãs Gerais
E"' s'j Cortifico r istro sob q 777 65 em 17/03/2020 da Empresa FASTLABOR COMERC AL EIREL , Nire 31600183314 e protocolo 20136123o

" ' i6/03/202' . Autenlicaç : 34 F1233E72EBOB08747E6141OBB2036FE86AD. Marinely de Paula Bomfim - Secretâria-Ge(a|, Para validar est':

document acesse http: www cemg.mcj.gov.br e informe n° do protocolo 20/136.123-0 e o código de segurança 2ZM Esta cópia foi autenh(:a:.l;,
eiigitalmen " e assinada 17/ 3/2020 por Mannely de Paula Bomfim Secretária-Geral- !

' J: ; 0' p
' ' .UFI ,4..1 If'

__ ]
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C.

'" È ::R-',:, JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
"r.." 'l: ": Registro Digital
" \- "-':'-.L -·."-':,j-. '

Capa de Processo Olol
, l

l entificaç o d Processo

N ' mero do roto lo "' Número do Processo Módulo Integrador )Data "

i

q

' 12 '136.123- mgp2000213022 ,16/03/2020

[j entificaç o d (S) Assinante(s)

1(" F Nome

O 2.343.898 03 GILBERTO DONIZETTI BEZERRA DA SILVA

!

C

!

l

l

ii
' Página 1 de 1

Í! Junta Cu 'rcial do Esta ei de irias Gerais

"is -"¶"'tifico r istro sob o 777 65 em 17/03/2020 da Empresa FASTLABOR COMERCIAL EIRELI, Nire 31600183314 e protocolo 2013Gi.' .,
1 M03/202 . Autenticaçã : 34 F1233E72EBOBO8747E61410BB2036FE86AD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. t:ra vahaar t"vl'

i lcocument acesse http: www. cemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 20/136.123-0 e o código de segurança 2Zh4 Esta cópi Fui

.'-l,'ligitalment e assinada e 17/ /2020 por Mannely de Paula Bomfim Secretáruí-Geral.

. . ,. . . .ma F j;;í '

m- _ -, _
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FAST BIO COMERCIAL EIRELI
CNPj/MF: 21.707.794/()00l-o6 0102

NIRÉ: 3160018331-4

2" ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

P lo csente instrumeMo particular de AlteraçãO e Consolidação de Contraio Social. e na
melhor for m d direito, o abaixo assinado:

LORRAY E AMILA RODRIGUES, brasileira, empresária, casada, portadora da CCJula de
Identidade RG . b o n° 14037390 SSP/MG, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF soh o i)"
016..1 2S.3 6-20 residente e domiciliada na Rua José Inácio de Andrade. n° 150. Jardim Itália. nc:

niurii.cípió de 1$my$. Estado cIe Minas Gerais. CEP 37901-556. neste ato representada por &cl1
proçurado que assina digitulmente o Si', GILBERTO DONIZETTI BEZERRA DA SILVA.
hra$'i|ei|x). 'asa 3 sob o regime dc comunhão parcial de bens. nascido em 08/03'/ 1.963, contador, inscrita

no CRC 5( o SP-25 8946/0-2, portador da Cédula de Identidade RG sob o n° 122987469 SSP/SP c
inscrita no adê Iro de Pessoas Físicas CPF/MF sob c) n" 042.343.898-03, com endereço comercial xituu

à Ijá Rua J ão endes, n" 57. Centro. no município de Extrema. Estado de Minas Gerais. CEP 37640-
(KK);

itula representando a toialidade do capital social da empresa denominada:

AS BIO COMERCIAL EIRELI. empresa individual de responsabilidade liinitada.
devidamci e in 'rila no CNPJ sob o n" 2 L707.794/OOOl-06. NIRE 3 16(X)l833 1-4, COIl) secie na Rua
ASsiS Mon ciro n° 605, Centro, no município de Itapeva, Estado de Minas Gerais, CEP 37655-(K)(L l

cm tré xi deliberado alterar o referido Contrato Social, procedendo para cantu cl:i 4eg(litl(e
f"cwmà:·

l- l) A , ERAçÃO DA RAZÃO SOCIAL

Al era-. . nesta data, a razão social da enipresâ, passando a constar da seguinte forma:

· FASTLABOR COMERCIAL EIRELI .

or ti l resolve il titular c(mM)|ic|ar o contrato social. .já refletindo a deliberação acima. que
|)asNa a vi mu' ()111 a seguinle redação:

l

1

E". "Z': junta Gb mal do Esta o de maS Gerais
5":· .. é.;' Cartifico r istro. Sob c) ° 777 65 em 17/03/2020 cIa Empresa FASTLABOR COMERCIAL EIRELI, Nire 3160Qf83314 e proiocob 20136123U -
" " 16/03i2Ò2 ' Autenticaç : 34 f1233e7Zebob08747e61410bb2036fe86ad. Marinely de Pàula Bomfim - $émêtária-GemL Pará Vâlidar e

document , acesse http: lwww tcemg.rrig.gov,br e infOrme n' do PrOtocolo 20/136.123-0 e d código de segurança 2Zh4 Esta c'ipia fni autf!tltr.:: i':' I
l digitalment e assinada m 17t 3,'2U20 por Mannely' de Paula Bomfim Secretária-Ge raí.

rZ 1·, . - ê -à · l '"j i ·'
· , h



F

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL OIO3

l

FASTLABOR COMERCIAL EIRELI
CNPj/MF: 2L707.794/OOOI-06

NIRE: 3160018331-4

P Iq p sente instrumento particular a titular Sra. LORRAYNE CAMILA RODRIGUES.
rasileim, mpr sária, casada. portadorã da Cédula de Identidade RG sob o n° 14037390 SSP/MG.

nscrita no ad tro de Pessoas Físicas CPF/MF sob o 11° 01 6.128.346-20, residente e domiciliada naúa Jo&é l ácio e Andrade, n° 150, Jardim Itália, no município de Passos, Estado de Minax Gerais.

.EP 3790 -55 neste ato representada por seu procurador que assina digitalmente GILBERTO
ONTZE" I ZERRA DA SILVA, brasileiro, casado sob o regime dc co|]]Llnhão parcial cie henx.

íàscid0 ei 08/ /1 963. contador, inscrito no CRC sob o n° SP-258946/0-2. portador da CCdul:í ch.'
denúdade G . b o n" l 22987469 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/M F soh () n'
"142.343.8 . -03 , "OIl) endereço coMercial situo à na Rua João Mendes, n" 57, Centro, no ]nunicípi() dc

xtt'ema. 'tad de Minas Gerais, CEP 37640-000; l

part declara e convenciona ser a titular da empresa FASTLABOR COMERCIAL

EIREI.1.

CLÁUSU .A RIMEIRA: A sociedade denomina-$è EASTLABOR COMERCIAL EIREI.I.
cmptem ii livic al de responsabilidade limitada, inscrita m:·cNpj/MF sob o n" 21.707.794/(M)(m)6.

NIRE 316( ()Í8. 1-4.

CLÁUSU A S ,GUNDA: A empresa tem como objetivo social: A exploração do ramo de cnn)érç--Í(L
E l. importaçã . exk ' nação. prestação de serviços e répresentaçãò comercial de produtos e equipal))ent'nx

para labnr' lóric em geral e seus similares. produtos químiços, material médico. artiy)& l)ospilalare.%.
equi.paníen ()5 p rã monitoramenro ambiental., instrumentos cÍrÜrgicos e odontolÓgicos, matéria prima,
vid!us' pa ;j k , oratóriom embalagens. coxméticos, saneahuiS. insumos farmacêuticos. padrões

t'atmacêuti os. aterial de segurança, material de limpeza, higiene pessoal. higiene e segurança do
trabalho. a ligo. para biotérios. materiais didáticos, materiais' de proteção pessoal. produtos clínicax e

Ddontológi 'OS, rodutos descartáveis, materiais elétrico-'e]etrònicos, ferragens, artigos correlatos e o
cÜmérci(:) e Ill icammilos e produtos veterinários. i

! Clã US U .A "l .RCEIRA: A sede da empresa está situada na Rua Assis Monteiro, n" 605. Centro. 11()

In(lljicí|)i() le Ir eva. Estadn de Minas Gerais, CEP· 37.655-000.

CI.ÁUSU A UARTA: A enipresã iniciou suas atividades em 02 de Dezembro de. 2014 e seu prazo

cie ciuraçZü C in eterininadü.

CLÁUSU .A UINTA: O capital social da empresa é no montante de R$'72,4OO,OO (setenta e dois mil
e quatrocc tos l .ais ), totalmente integralizado. em moeda corrente do País.

2

) l
l

L q'i, Junta Co ' miai do Est o de inãs Gerais
CertilTGo r gistro sob Cl " 77 965 em 17/03/2020.da Empresa EASTLABOR COMERCIAL EIRELI, Nirê 3160018·3314 e protocolo 2Gi36 ;23.1]

,: " 16/03/202 . AuteMicaç o: 34 F1233E72EBOBO8747E61410BB2036FE86AD. Marinely de Paula Bomfim - Secretãria-G8m(. Para vahckii - 'r·
! document . acesse http, lww úcemg.mg.gov.br e informe n' do protocolo 20/136.123-0 e n código de segurançâ 2Zh4 Ést8 cópia foi ãtnt.nt..: 7 I I

n|çµm|men e! assinacm in 17 3N!D20 1)Or Marinely de Paula Bomfim Secreíána-Geral.

-:·. X.'i"1- ".-.·... .-... n:ír; i

i



i 'l
OiO4

J.ÁUSUI S XTA: A administração da empresa caberá a sua titular já qualificada acima. com C)5
Meres e ii ribu ões de representação ativa e passiva, judicial e extraj uclicial. 1)(Kjendo praticar tc\çjos

s atos con ree idos no objeto.

.:i.ÁUSU A S TIMA: Ao térinino de cada exercício social. em 31 de dezembro, proceder-se-á a

' ·|aboração K) in entário. do balanço patrimonial e do balanço de resultadc) econômico.

"LÁUSU A jTAVA: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra

l

cpendênci j. m iante ato de alteração do ato constitutivo.

CI.ÁUSUI A N . NA: A titular declara. sob as penas da lei. que não está impedida. por lei especial OIl

l "m viriudc le cc )(lcni|çiio criminal. c)l1 1)()1' sc encontrar sob os efeitos dela, à pena que vcclc. ainda tjllc
'i emporaria llêl)( , C) acesso a cargo.' públicos, ou por crimes falimentares. de prevaricação. pcitit cRi

! 'uborno. c( ncux Tlc). peculato ou contra a economia popular. contra o sistema financeiro nacional. contraI! is norma,v e dc · sã da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSU A I CIMA: A titular da empresa declara. sob as penas da lei. que não figura como titular

e nenhum l out 'l empresa individual cIe responsabilidade limitada.

CLÁUSU A l ÍCINIA PRIMEIRA: Fica eleito o foro de Camanducaia-MG, para o exercício e c) i

cumprime to cl , direitos e obrigações resultantes deste ato de alteração contratual.

por starem justos e contratados, o procurador representando a titular assina digitahncntc c)

l

' presente in 'tru , rito.

Itapeva. 1() de março de 2020.

I.ORRAY E 2AMII.A RODRIGUES (titular). representada por GILBERTO DONIZETTI
BEZER R D SILVA (procurador). que assina de fornia digital.

l
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0106
PROCURAÇÀO

Ou 'Organ es:

FASTB O C MERCIAL EIRELL estabelecida na Rua Assis Momeiro, n° 605, Centro, no município

l

de apevlL Es inãs Gerais, CEP 37.655-000, inscrita no CNPJ sob o n° 21.707.794/0OO146, cotei $èü
.,âjt0 ccmstitutiv arq 'vado na' Junta Comercial do "stado de Minas Gerais, sob ò Nire: 3 i6OOl8,t3 i-A.
F'ep sentada n te a por ma tituhu" a Sra LORRAYNE CAMILA RODRIGUES, brasileha. empc'esmU.
c&s da, portad a a "edula de Tdentidadé RG sob c) n" 14037390 SSP/MG, inscritâ no Cadastro de Pes^na£
Fis "as CPF/M SO Iq n° OJ6.128.346-20. residente e domiciliada na Rua José Inácio de Andrade. n° l Só.
Jwf iuí Itália. l) Iütt "cipio de Passos. Estado de Minas Gerais, CEP 37901-556.

LORRA CAMTLA RODRIGUES, bmsileir& empres« casada, portadora da Cédula de
Ide tidade RG sob n" 14037390 SSP/MG. inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF soh ,") 1!°
DI ' .128.346-2 , res ente e domiciliada na Rua José Inácio de Andrade, n" iso, jardim Itália, no munieinic'

de elssqs. .Est' o d ' ' inãs Gerais. CEP 3790 J-556,

OZ V'ORGAD ,):

GXLBE TO ONIZETTJ BEZERRA DA SILVA. brasileiro, oasado sob o wgime de comunhão
pai :ia1 de bens nas do em 08/03/1963. contador. inscrito nO CRC n" SP-258946/0-2, pomdQT da Cédula .h-
Ide mdade RU sob ' 11° 122987469 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF sob {j n"

(14 .343.898-0 , go endereço comercial sito á Rua joão Mendes, n.° 57. Centro, Exúema - MG, CEI' '7.(,4(2.- l
1)() .

P o este.. itísn' ent particular. os outorgantes constituem como procurador o òutorga& a quem conière
po eres espec'i icos rã assinar requerimentos/capa de processo e ato de aleração conm& abertura dc filiai.
nj raçãc dc en ere" da sede e filiais. alteração cIe otjieto social. altemção da razão =ial..eextinçào de iílkus
â s rem apres rad .· pata arquivamento perante a Junta Coinercid da Estado de Minas GemiS. — JUC EM( è.,.,

pe emptem, l ASI C) COMERCIA L EIREL1, estabelecida na Rua Assis Momeü"o, n" 605, Cciiti ç). :ís
191 vtcipia de l ttjx;v Estado dc Minas Gerais. CEP 37.655-000, inscrita, no CNPj'sob O n" 21 ,707.794/(µ|'0 !-
1iC,j coin seu ·0 üstituti'vo arquivado na Junta Comercial do Estado .de Minas Geimis. sob o Nir.e:
3 j 0(\1833 1-4 pod ido ainckL assiimr a declaração do art, lOll da lei 10.406/2®2 e quètos doQL[mcntu$
ne essájios à etiv çãQ do ato empresarial em nome dos out'organtes. ptatieados com o uso de cer6heaçãa
Ji tal, a sere 1 ap sentados para arquivamento perante a juma Cumerciál do Estado de Minas Gera!% -
J í.| 'EMG, ve do c 'substabelecimento a terceiros dos poderes ora coij"eridos.

ltapeval MG, 09 de Março de 2020.

Ê' .. ,·"":' '".:'"";'". ·1! z\,)Lg"^"x'r

- _tç»"~-i;'- a
FAST BK) COMERCIAL E]REk,I

Re , cseutada por sita titular a Sra. LORRAYNE CAMILA RODRIGUES

l

L

K l' F· r"' ":, (.' ÁJ,,,, "r
LORRAYNE W'FKLA RODRIGUES

' |""'í",t!i@ ·n "i"" ?tigsmm: ': :" ' """""'

; r '¶:;'q S' '
l' -· !Fr"e-ççl.pü N,· à5 'h"üi'í"") u' .-. · g" ·3&·¥:

, -l'C'M3(]2uZÍ t.tj .Kayne ce.h"íi' à ro 'G'ciz8' """" "r '· ·'·' -&' ':-·'

l lo ra"ne cami a ro ' íe:ues """"""""If'"""""
1'·|,1 'uemunho q vmgdç:'

t2/03iZl i5,3S.?' í ,' mg I \\ ' k "-' ü " '..¢1'"] í.' '" '

-C. de con - ta [joK¶3cü n! .Y'j"z -Bs'"' ' ' ' ' :t l:.tK)IG0 DE SE 'LIRANÇA. 251 ,7Z2Z, -i3',BB90 0\ ·, , a" ' ' ' "' ' " " " ;

: 'ú ar tídade de T'.i;·+ praücn dos ¢k1 ' m
z1ê.

A: . ' pm"'csci_·'. " k' -'.' · ' ·' '· " ' '?/,-7,' "d

'.' Ám.na çhzi rklÀj||,.Hlµ ,;"f"l c Ekg
·J

"FI ¢3 mO TOtM.'QÇ.x 4RI$ ;;ti 82 t '"· g " . .·· '..'. .·.1
F.Ílã,jE al ..-,1 tv ,1zf e \ ElS de4ru Fêj'.- r si's? r s ' 5cíqp- tjmg JLiS b:
MAL'yi't' "' " ' " ""

l

s junta Co relai. do Esta de inãS Gerai$
r. ' istrO sob o ° 777 ' 65 .em i7/03/ZO20 d.a Empresa FASTLABOR COMERCIAL EIRELI, Nire 31600183314 e protocoln 20136 12""". '

16/03/202 . Autenticaç" : 34 F1233E72EBOBO8747E614 10BB2036FE86AD. Marinely de" Paula Bcmfim - Secretária-Geml, Pam valrd Cir k. .'r· l
document acesse http: ww emg.mg.gov.br e infOrme n" do protocolo 20/136.123-0 e o código de segurança 2Zh4 Esta cópia frji

. E1ígita[mtm( e assinada 17/ /2020 pot Maririely de Paula Bomfim Secretâria-Geral.
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ANEXO

'""" ' o|og l

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

3u Gilbet D nizetti Bezerra cIa Silva, com inscrição ativa no ou CRC/SP sob c) n"
"P258946 0-2 expedida ctn l 1/08/2008, inscrito no CPF n° 042.343.898-03,
ECLAR , s as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e

Nels, gu est , ocumento é autêntico e condiz com o original.

ocument s a esentadoM

l. (Procur ção página);

. (Carteir C - l página);

ata: 16/( /20 O. i

A inado Digitalmente por Gilberto Donizetti Bezerra da Silva

!
h

l
È

È

E

'I

'i

é :;à Junta COM 'rc,jal.do Esta de nas Gerais
'ÊQ '-'.' Certifico r istro sob d 777 " 65 em 17/03/2020 da Enipresa FASTLABOR COMERC|ÁL:.EIREL'|,.'Nire M6004Ô3314 e pmtocolo 20136123t) -

" " 16/(13/202 Autenticaçà : 34 ' F1233E72EBOB08747E61410BB2036FE86AD. Marinefy de Pauta Bomfim - 'Sê'cMáriâ-GèraL pará Vàíidar este

aocumento acessé' http: ww- 'icemg.mg.gov.br e info'rme n" do protocolo 20/136. 123-0 e o código de segurança 2Zh4 Esta cópia foi

.
digiialment e assinâda e n 17/ f2{)20 por Marinely de Paula Bomfim Secretària-Geral.

u:'ié,'t'!'i,::":'.';',í;Á. P1h.'| ' '.
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l rj entificaç o d (s) Assinante(s) "

'l F Nome
i
i

O 2.343.898 03 K3ILBERTO DONIZETTI BEZERRA DA SILVA
L_ _ __

!

€

l

l
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1:2:Í!::", junta Com tcial do Esta o de nas Gerais

:'-Z. E- Certifico r istro sob o rf 777 65 em 17/03/2020 da Empresa FASTLABOR COMERCIAL EIRELI, Nire 31600183314 e protocole. 2C)1.i6 l .' f'
' "·" 16/03/202 . Autènticaçã : 34 F1233E72EBOBO8747E61410BB2036FE86AD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral, Para valina' f" '·'

lcSocumènto acesse http. www. cemg,mg.gov.br e informe n° do protocolo 20/136.123-0 e o código de segurança 2Zh4 Esta C2PÍà foi aulem,,
digitahnünt e assinacia e n 17/ ,'2020 por Mannely cie Paula Bomfim Secreíána-Geral.
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Sis ma Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
A,'. Go erno do Estado de Minas Gerais

: r . 4 "q':'· Se etária de Estado da Fazenda de Mir)as Gerais
: "' , .i ,g JUl a Comercial do Estado de Minas Gerais O l IQ

' T R O DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITALl ,
q

' C rtifico gu o a o, assinado digitalmente, da empresa FASTLABOR COMERCIAL EIRELI, de NIRE
! 3 60018331 e otocolado sob o número 20/136.123-0 em 16/03/2020, encontra-se registrado na Junta
l C inercial so o "mero 7772965, em 17/03/2020. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Marcia
l

l ' T aise Lima ruz.

'i A sina o reg stro. mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua
l v lidação, d verá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços l Validar Documentos (https:'/

p rtalservico .juc g.mg.gov.br/PodaI/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o numero cIc:

l p tocolo e c ave e segurança.

: C a de Proe sso _ i
m

Assinante(s)
" "_1

C F Nome i

, 04 .343.898- 3 GILBERTO DONIZETTI BEZERRA DA SILVA0
Do umento P ncip l

Assinante(s) ' j
l C F Nome

04 .343.898- 3 GILBERTO DONIZETTI BEZERRA DA SILVA

An XC)
l

Assinante(s) J

C Nome
_ _ _' 04 .343.898- GILBERTO DONIZETTI BEZERRA DA SILVA :

' An XÔ

l Assinante(s) l

' CP orne
04 .343.898-0 ILBERTO DONIZETTI BEZERRA DA SILVA

Belo Horizonte. terça-feira, 17 de março de 2020 l

C

Página t cie l

l'

l' '
à' -' , · , kanl,à Cnmercta do Estado de Mina ' erais
" " . . l-rtthco registr sob o n° 77 2965 m 17/03/2020 da Empresa FASTLABOR COMERCIAL EIRELI, Nire 31600183314 e protocolo 201361230 -

""' " !'$ 'O3í2O2O. Au nticação' 34 6F1 " 3E72EBOBO8747E6141OBB2036FE86AD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Paca mm' r',--\e

Q')cumento, ace 'se http ://ww juce .mg.gov,br e informe n° do Protocolo 20/136.123-0 e o código de segurança 2Zh4 Esta cópia fq·'
d'¢l0talmerlle e a mada em 17 03/20 O Oor Marinely de Paula Bomfim Sectetaria-Gerai.
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a ,,.,:'),,'"'"-8, JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

"""""""ü' -"1"
O|||

ato foi de end e assinado digitalmente por :

l

: cIentifica ão O(s) Assinante(s) '

l PF

_ _

INome

.l
' 62.075.93 -42 MARCIA THAISE LIMA CRUZ '

73.638.95 aió " "jMARINELY DE PAULA BOMFIM

€

' l

l
Èl
,t'

C
l

Belo Horizonte. terça-feira, 17 de março de 2020

,t©> Junta Comer " I ao Estado e Min ' Gerais

'k ",:- Certifico 'egi o sob q n° 729 em 17/03/2020 da Empresa FASTLABOR COMERCIAL EIRELI, Nire 31600183314 e Protocolo 20136' ':·,,1

i

"1<' ¶6/03/2020. ôtenticação: 466 ,233E72EBOBO8747E61410BB2036FE86AD. Marinely.de·Pa'ula Bomfim - SecretáriM3eral. Pm VàM:,i

-'I|gcumento, a esse htlp:// wju 'mg.mq.gov.br e informe n° do protocolo 2O/136.123-0 e o código de segurança 2Zh4 Esta c"j;)ià foi ,l!||.") ,

. .
wu!aImenkí e ssínada Cm 7/')3,' 20 pOr Marinely de pauÍa Bomfirn Sec'etána-Geral,
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Termo de Abertura

0112
' -.'e ifü"' 'S ' p:--a 'M .à M' ,.,:. m.(S. *.'íi ":1".' ' · ' " " " l

""'í:"..' "e Dados ,da empresa -'M': " " %S" ',, '-. ;' ' j
orne Empr' sarial:

STLABO COMERC l. RELI

IRE: 3160 183 -4 CNPj: 21.707.794/0001-06 NIRE Anterior:

orne Ante r:

ST BIO C MERCIAL EIR LI-EPP

tmicipio: ITA VA UF: MINAS GERAIS ,
i

scrição 002 4892.00-10 Inscrição Municipal:

ata do ato onstitutivo em . nta Comercial: 20/01/2015

Dados do Liúro '·"#5
Ê '""'m" f..W '· .M') . ...' inalidade: DIARI

'úmero de dem: 4 Quantidade de páginas: 154

ata Encerr mento do xer io 31/12/2019 Data 22/04/2020

"rl ' · "¥.,>"' .. " ' :·:j' · · · "
. ·' '·' ·" '·'.' · ·· · · K' ·.3 " t.. "'g",-:' í-' :' Assinanté(s) ij€s' "

'·WF··'·' ·"" '·'·' ·'"· '··· ·, ·"··"· C'.?-; ·

CPF Nome Função. u.- crc "" "'

42 343.89 03 GILB RT DONIZETTI BEZERRA DA """ " '
SILVA Procurador/Contador SP2589.'!€j("i-' '

assinant acima est rep sentando:

C Nome !' ' ", Função

,

i ) l

016 128 46-20 LORRAYNE CAMILA RODRIGUES Titular l Administrado:- :

4

l
l

i

.hmta comê · 'al do Esmd élt2 M as Geraisl S

k F'::le Livrcj f )t) çj 20/174.925-4 no dia 22/04/2020, Os dácios de autentimção estão amtidçjs no Twmo de Aütenticação Cu," -1·.'. .

s,?r vahdado forme infO ' " constantes do mesmo.

F'a>. Ril '.f"! ·'"'· "l -'--. ," . , ,¶
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3 N° da Conta. 0255253351 www.vivo.com.br/meuvivo
Més de referência: 0312019 Fale conosco: Central de Relacioname' ';"J

' .' àS' í,- ' "., siP € Peno®: 11/0212019 a 10n3/2019 *8486 ou www,vivomm,Mfaleconosco

'\ ," E U. T ' Data erNssâo: 13/03/2019
Telebmca Brasil S.A.
Rua Levmdo Lopes, 258
CEP 30,140J70 - Belo Honzonte - MG
LE,: 521904680045CNPJ Matriz '02.558157KX)0142 O l jL/

CNPj Filial :02.558.157/0009-10
I-OR AYNE AMILA RODRIGUES
R JO E INA IO DE ANDRADE, ISO
JAR IM IT IA
3790 -556 SSOS - MG

Vencimento '
26/03/2019

Total a Pagar- RS j!

59,29

'--- - Vivo Valoriza !
Seus NU eros Vivo Saldo de pontos acumulados 3.519 l

35-999 1-0876

J Na data de

22/01/19 !
Saldo referente a conta 025525335' 'm_
Vivo Valoriza. Para saldo atuai envie SMS l

l Caso você enha mais linha consu o detalhamento da sua coma. com a palavra SALDO pata %11

.l O que e á sendo cobr do Quantidade de Quantidade de Valor RS Induso Uülizado Valor Total ",
Hano/Pacote Números Vivo PlandPacote PlanolPacote Minutos/Unidades RS '

Serviços ontratados

VIVO CON OLE DIGITAL-2, BILIM 1 l 49,99 - - 49.91·

t VIVO CO TROLE SERV DI ITAL 11 1 1 0.00 .
NT ADICI AL AVULSO 4j'i B FAT l 1 7.99 . - 7.99

Subtotal 57,%

Outros L çamentos

l Encargos F ncerros 1,31
Subtotal 1,31

4

l

i '

TOTAL A AGAR 59,29

i

)MENSAG M IMPORTA TE P A VOCÊ A

O relatório talhado está dis nível www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. ",
l App Meu Vivo. é o jell mais rático de acessar a sua conta detalhada. 2' via de conta, consumo de internet e muito mais! Baixe
0

l agora em vivo com,br/a p e ri vegue sem consumir seu pacote de dados
l , \
' Agmdecemos garnentos recebi OS ate emissão desta conta Mantenha o pagamento em diã e evite a suspensão paráaVtotal dos serviços e a inclusão nos orgàos de proteção cio

, uedito Para p amentos apos o 'encim (c) serão i»brados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.f

vi

' Vencimento Total a Pagar - RSl , Nome do Cl' nte

LORRAY E CAMILA R RIG S 26/03/2019 59,29
l
I

t

COd, bito Automátiw 0255 3351-0 N' da Conta 0255253351 Mês Referência 03/2019 __J

l l l' 84690000 007 )( 592 064 18 ]| 102552533519 )1 031951903264 l Autenticação Mecânica "\

,mlmmli||!|lil|lil
Ç

l

l
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' · ",'"- ,.y ESTADO DE INAS GERAIS Data: 06/05/2020 14h40min
-'i" PREFEIT RA UNICIPAL DE ITAPEVA

,7

l 'i.f SECRET RIA E FINANÇAS Número Validade
|| "i?"" " r 6089 05/07/2020 ]

' OIlS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
k

! ',
Nome l azão Soci l -- . i

'l FASTLAB R COME CIA EIRELI CNPj: 21.707.794/0001-06

l Aviso

i Sem dê itos pend nt até a presente data.

,
Compro ação junt à _ Finalidade _

_J

, Mensag m ""7

l Certi camos q e é a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições I
abaixo c racteriz das

A Fa enda M nici al se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados.
'mesmo e refere tês períodos compreendidos nesta certidão.

! (i
lnscriçõe

l

l' Contribuint : 8345 - FA TLA OR COMERCIAL EIREL1
i Endereç : Rua ASSl mo TEIRO, 605 - Bairro CENTRO - CEP 37.655-000

r

l EconOmic : 826 - CO ERC ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO-

l Endereç : Rua ASSI mo TEIRÓ, 605 - Bairro CENTRO - CEP 37.655-000 l

l
e

0

I '
l

' Código de Controle
|6da1yg1 ddv70 21 " 'i

A valida e do doeu ent pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

i' ITAPEVA (MG), 06 de Maio de 2020

Rua ULISSES ESCOBAR. 30 - CENTRO
ITAPEVA (MG) - CEP 37.6554)00 - Fone: (35) 34344354

il
Página 1 de! '
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SEW C: - SIARE htlrM/www2jàzendaj1)g.g()vhr/s()l/clrl/SOuRETAGUAR/CERTIF...

,.. .,.l t9,'1 ECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
u "· , L

i __ _ __ ' """"___"~""""~~__== ___

, , , _ IIG
i CE 'TIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CERTDÃO EMITIDA EM:02/06/2020

l

Negativa certidão valida até:
l l 3,1/08/'2020

OME.'NOIVE MPRE ARIAI.: FASTLABOR COMERCIAL EIRELI l

scmçk E TADLJ ' 002494892.00-10 CNPj/CPF: 21.707.794/0001-06 SITUAçÃO: Ativo ,
N

N

t
_. .

OGRADOUR - RUA SIS MONTEIRO NÚMERO: 605

l ' OWLEMEN : BAIRRO: CENTRO CEP: 37655000 l

, .l l ,

ISTR ITO.'PO ADO MjNICÍPIO: ITAPEVA UF: MG

$4

i

' essalvado o ireito e a Fazenda PÚblica Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito i
' assivo acima dentif ado que vierem a ser apuradas, é certificado que: i

t

j. Não consta debit s relahvos a tributos administrados pela Fazenda pública Estadual elou Mvocacia Geral do Estado; ;

' !
N' . No caso de utiliz ao para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação :

i xpedida em a tos d inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha '

e bens na u ião e ável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se l
l companhada a Cer dão de Pagamento l Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

i
! ertidào válid para odos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase l
l .hninistrativa u ins itos em Divida Ativa. l

I

€1 i, ____ !
_ l

I 'DENTE! ÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIçÃO i
l

, hr

l
t

l

A au nticidade desta certidão deverá ser confirmada no sitio da Secretaria de Estado de

" it
l

Fazenda d Min Gerais em www.fazendajW.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos
j

" '" "" '" " " " """" " _ "' " - J

' " " """ "" """""=""7 iCODIGO DE CONTROLE DE CERT1DAO:2020000401677313

N
W

l

l

l
"È

m, , , .'W

· #

¶' l

'i !
" \

, 02106/2020 1-1:1. ' !,L" !'1""""="" '·""k-".-'= j n_ —— -S



hllp://m"vic()s.receitafaLenda.govhr/Servicos/certida()/Cj)dC()njl||jl:lln'

:?"?à Ml ISTÉRIO DA FAZENDA

y Se retaria da Receita Federal do Brasil', ãe %'Ê"y P' curadoria-Geral da Fazenda Nacional om
" 'B) "aSP l

' RTIDÃO EG TIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA ,

: DA UNIÃO l

N me: FAS AB R COMERCIAL EIRELI
: C Pj: 21.70 .79 0001-06

" R ssalvado o d eito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
re ponsabilid de sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
n o constam en nelas em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
d Receita ede l do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à

) P curadoria cr da Fazenda Nacional (PGFN).

E a certidão ' vál a para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
to os os órg" s e undos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
su eito passiv no mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

n alíneas ' a 'd do parágrafo único do art, 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A ceitação esta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet. nos

( en ereços <h tp:/i'r .gov.br> ou <httpV/www.pgfn.gov.br>.
l

! C rtidão emiti a g tuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751. de 2/10/2014. i

' E itida às 15 40:1 do dia 19/03/2020 <hora e data de Bràsilia>.

V " ida até 15/ 9/2 O.
C' igô de co trole a certidão: D4BB.0028.1C7E.0529
Q lquer rast a dl emenda invalidará este documento.

l
ij

l ,
F

!

l i '
t
' t;í ": .'
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Con: ta Regulari de do Emp gad l1ttps://consulta-cd'.caixil.g()v.br/consu|[ac'rt7page.dc()|1sl|ltilF.lT]l"cÈrL(l('1'.]>l

Voltar Imprimir OM

i

,, I! '
C rti cado de Regularidade
d F S - CRF

I scri ão: 21.707.794/0001-06 ,

R zã FAST BIO COMERCIAL EIRELI EPP

Soc al:
E der ço: rua assis monteiro 605 l centro l itapeva l mg l 37655-000

A aix EconÔmica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o '
Ar . 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta l
da a, empresa acima identificada encontra-se em situação regular

! pê ant o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O pre nte Certificado não servirá de prova contra cobrança de )

, gu isq cr débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,l de orr ntes das obrigações com o FGTS.

V lida e:20/03/2020 a 17/07/2020

; Ce tin ação Número: 2020032005024562572241

Ç] i In 'm ção obtida em 14/04/2020 10:46:52

A tiliz ção deste Certificado para os fins previstos em Lei esta í
co dici nada a verificação de autenticidade no site da Caixa: .

w w. ixa.gov.br

ê:4%e
, ui..

l
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t: RTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Home: F STL BOR COMERCIAL EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPj: 21.707.794/0001-06

' c .rtidã n° 9582220/2020
E pediçã : 2/04/2020, às 17:45:20

lidade: 1 /10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da dat-à

d sua e pe ição.

Ce r t i j. a - se que FASTLABOR COMERCIAL EIRELI

(MATRIZ e FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob q ii'

2 .707.794/ 001-06, não CONSTA do Banco Nacional de Devedores

T abalh st s.

C rtidão em tida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis t,j1

i

T abalho a rescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, '.

n Reso uç Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior dü
T abalho, 24 de agosto de 2011.

O dado c nstantes desta Certidão são de responsabilidade dos

T ibuna s o Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

a terio es à data da sua expedição.

n caso e essoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos s eus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceit cã desta certidão condiciona-se à verificação de 3úa

a tenti id de no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

í terne ( ttp://www.tst.jus.br).

C rtidão em' ida gratuitamente.

I FORMA O ORTANTE

D Bane N clonal de Devedores Trabalhistas constam os dadcn,:

i

n cessár'o à identificação das pessoas naturais e jurídicas

i adimpl nt s perante a justiça do Trabalho quanto às obrigaçõe.'

e tabele id " em sent-ença condenatória transitada em julgado ou et:i

a ordos ju iciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

r colhi en os previdenciários, a honorários, a custas, a

e lumen os 'u a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execu ão de acordos firmados perante o Ministério Público do

Tr balho ou Comissão de Conciliação Prévia.

't

_,
:: " T

m" ':·« .'ap: cMtçtm'
"C



" , '<Á' Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

1:"':¥' CAMANDUCAIA

! CE 'TIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA O 120
i

C RTIFICO ue, evendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a
p esente da , n s ações especificas de Concordata Preventiva l Suspensiva, Falência de Empresários,
S ciedades Em esáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial.
R cuperaçã Ju icial, NADA CONSTA em tramitação contra:

N me: FAST AB R COMERCIAL EIRELI
C Pj: 21.70 .794 0001-06

l O servaçõe :
i; a) Certidão e pedi a gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/20 jn

! d Conselho aci al de Justiça:

b) informaç o do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados
o orne e o C F/C PJ exatamente como digitados;

C) o destina ário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo
co ifirmar a ute ticidade da Certidão no portal do Tribunal de justiça do Estado de Minas Gerais

. (h tp://www.t mg.j s.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) sta Certid o in Iuí os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial
El trõnico - P e, o istema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a
m sma valid e d certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do
ju ado Espe lai e a Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema
un icado abr gê das as comarcas do Estado;

: e) presente erti ão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de
felt s judicias m a damento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da
Co regedoria erai e Justiça.

A esente ce idã NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas
l

aq i mencion as.CI}

Ce idão solici da 02 de Junho de 2020 às 16:06

CAMANDUCAIA, 02 de Junho de 2020 às 16:06

CÓ go de Aut ntic çào: 2006-0216-0618-0120-5966

Para alidar esta ce belão. cesse o sítio do TJMG (www,tjmg.jus.br) em Certidão Judicid/AUTENTlClDADE DA CERTIDÃO
/AUT NTICAÇÃO info nelo o código.

ATE ÇÃO: Dodume to composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualque'
eme da ou ras)ra g rã sua invalidade e será considerada como indicio de possível adulteração ou tentativa

de f tide.

1 de 1
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Emp sã : AST BIO CO RCIAL ETRELI EPP
\': . : l , : . : .' g . 7 C' .' . ,' 'A .l .." ( Í l ' 1 - C €:

T,-, -'. ." i l!!' ., "". ,rnet-r: . ] : '["(|.:"Il?í¶';lj i"h'ira: 20,'01/2(115 1· i ·

D ON TRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12 /2019 i

"'"" ^ """"^ r'¢^ OI2Á: . 'I

3 . 5.45 , '., l, 2.¢S

de riu ..)e s:

' i- F .'Ell(.,4 ' (E13.QÒ8,Z?) '.

' .l' I.',' «Oi.23·4,4'7} ('118'4...2'42,69) EBA 6"i

REGE A LÍQ1UI A ,',Z-L,±.4'"._!

. çpev
l Ell '"iS M!' F :":A|' "F' :' A!' 'F P i3LU 'S VENI'>I DOS (.,1.06·4.219.,.IQ) (l A,=.m.,. 2.1 Z,.': J

"""" ""'m' ' . ,, Z. 2$

LUCR BRUTO L ']

DE ;AS OPERA XONAIS ( .-' 'k' " - - - ·

DESE' . "AS OPERA IONAIS

í ' ·.· I '.'PIP.. f ;:

."1'.1< |¢]1 : Í (225.279Ê.,S.#í

' 'J" Ir"' (99. Ei50,,m (324.930,45J _(_ -z_y, " _ ',

LSESP "ÀS ADMIf$1 ' S:T'RATFVAS
F ·

:V": 'È,. "n:." UUM "i:' S 3'jAl.

.. Ê. ,1UíX ' ('6.657,31)
' A T ' FU?AC3 :" ! (3.00t"l,Q.Q)

ES'I'ENCIA' MEDICA u'i NC. (I . 0'48, 8gy

" SAÍARIC (l . 094, (14'.}

'tj (]4.8'15,.·34.) (56.'61.5, ¶9ij'

ER' FRGOS. soei IS t9.631,25) 19,'63àZ, 25)" £6.6,?:'-,

DESP AS PINAN IRAS
1'E: , E!Z',S EINA '4.:EIRAS (2.-'11,47) m , " .Çí,7ií. '

RESU ADO ANTE DO IR E SL "I m , " ' 'l "
·- *\

=
" 'E

,. " y" aj';'j' '," ' 1<F',í " "
:. ·A, ' :- L '2C\'IAL'A ' ""m"

"' ' """"" '"""^"' " " ' "" "" S:$"""'S'. ' . '""
" i ?'RESU ADC) OPE "IONAJJ g, ". !,.±·m l

l'
I Ma " " V" È ",e l

S
m 'E."

" 'F

.n ' """"' .·.
·" ..€ '. - .: L.

' !>t- m l c:enc.,i CíCj pa Fa r ~ORC .,A ASSESSOR'IA com ABIL LTC·.'\ - ME

,':': 3,-¥ lurita Con · ' do Esra de nas Gemls
,"!. ..: E ste LivrO ' Müt0«jlad 'sotj , ' Xl/174.92Sm no dia '22/04/2020. Os clados de autenticaçáç}.esmô cmtidos no Termo elm Autent(caç;an :'..Í ":.

' :,Hf' vMidad mMorme tnf mna , constantes do mesmo.

C'â¶ i. µ,1}!,, L.. .I ' . i
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Emp bsa : ST BIO CO RCIAL ETRELI EPP

|'1 :; . ' , : . .i. , r'íj l , ,' .4 ,'( .'/ti.i —{!€'r F'",· t !":-1 :

.' ,-, , ." " .r,- ,., ".-mu'·:. :: ,- l : Flata: 70/0i/ZCí5 NÚ1m'.1 l .. :

D ON TRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 O 12Z

RESU , ADO DO E ERCICIO

LUC ' LÍQUIDO O EXERCÍ O

DCcI s sob as penal Z ade çíeí ieí que as inZorm'açSes aqui con'tídàs são verdadeiras e nos

i

: resp' mat'_L1Íza CtS por ·2' s .

-mm·1 . -in·í ' e.·.

' · r¶ pL'nR!:':)i·. '; ' I """"

,àhtm
E: CiZC.. j.;µ. r--2(i

i

Â
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uj. ·"Tl" 1K?íNIZ T! A D SILVA à 3¶
Ct.. 1ot·/E'r'>èn -dor . %- '.,: ..

F'-?.'1. , CRC - è Sob o , S i.",: àè$ ". , .l' " "" "-"-":Êg "-fij
CPF': '4Z . "4 '?.8 8m)3 - 'i'N % ...-.-. ""'""'?' y '

"' ' " "'""' " ' '"--ã:

.
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R,,- _ l7, . . , :.,iàr,; ."-. ·.· . . .

, ,,1 '- . E i"'
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E
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", . * .m"
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C

l

-' 'í ' — -J Em l" ';' .'if . :': r,, ,;j Ju t " '"SESSQRIA ,x)m'AELIL LTDA - ME

,
. _ n a Com " al do Esta de nas Gerais

Este 1Avro i protocolado ob q " 20/174.925-4 no dia 22/04/2020. Os dados de aubsnticação estão ocmhdos no Termo de Autenticação

:.' . .'· sser valida "confo['mekn s constantes do mesmo,

I
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Empr k: FAST BIO OMERCIAL RELI PP Frjllm. "
C.N.P :! 2! .707.79 (jot) 1-06 ||ejC!
Penoch 02,'O1/2M - 3 Lil 2/20 ÉFI"iiSS,'lu- , ','. : .t '
Insc. l '"xní:n tal: 3 l 00,1833 .l q : 20/0 ?i)i 5 Hg,! Z: ' '-

""""""' O l 23
Códig iOescrição da nta saldo Anterior Débito Crédito Saith. " .Ü '

b

2A5·1.DI6,8RO 9,722,2Bl,W 7.839,6 in, tb-'

t:|ka||.ANTE ' 2.454.016,880 9.722.2HIJA ZB39.E.-K',69 4.335.h5 ". '3R

(JIS"ONN ' 2J5.400,44D 3.423A28j18 3.483.859,60 154.9K4,",'R

CAIXA 499,000 9,00 &(X) 4!"t3hl:

Caí , 499,®0 um 0,qçj 4'¥¢,ç)Utj

z BANEOS' qn"ta M(N7MEN o 68.768.890 3.348.568,04 3.301,164fA 1!6.z72,mli

2 Ban , CONTA N'KJVIM O %.768,890 3.348.568,M 3,301,1cÁim U6.J??.! 1¢'

l MN O BRAL'ESCJO S, LODO 128.826,63 12&82m' I.EKJD

l BAN Ü EU3 BRASIL 6$.767,890 3.219.741,41 3.172.3m6 11&1"1 !4C

2 APUCAC O FINANCEIRA !%.132,550 74.860,M t82m4,81 3SL2"7 ."'-'Ba

2 APLIT UES F1NANQEI S 146.132,550 74.86a;o4 L82.69q;u 3&:e. -"I .
h, RAN, jU) RRADESCD TN .SF1ME , (J !6.844,780 74,860,04 9IACAÁ" :"- '·"'

', Z l BB ,ÕE$ 4.179,q80 D,tXj 2,00 ' l '

i 28ai l 3e3 noa fixa 5tjo U9.0'98À8D 0,00 91.2%;38 ?' -
Zb4 l 4Pl ação bei cob d 6.009,b1d OAK) 0,00 e. ".

'q

l CREMTOS E CLIENTES ' 894.327,370 3.595.721,86 J.212.2?1,99 I.'":"" , .: l

ri IEN ES NACIONAIS &94.327,370 3.595.72!,86 3,2!2,221.99 1..77"

' Cl! I'ES NjAaoNA]5 89-'4.327,37D 3.595.721,% 3.2U.22i,99 |,2T .&Z7,2'üj

' es"k)WE$ 1v'ersq$ 315.924,050 1.429.2$6,6$ 1.070.459@0 674:nl.¥l[:
'1 estln" ies 31$.#24, ()5[? m29.256,65 i.wd."s9.10" 67'km,6t](.

Q ME. .ADC)RLA$ P/REV [JÁ 315.924,Q5D 1.429.256,65 LmA5g», mm !.&N¢

OEJTROS R LjZAVE15 A LUR L3 P " LA28,365,02D 1.273.874,55. 73,Inom 2.228.:3'· 5 '[2
üjlitr REAUZAVEIS A RIO t3 LU2&365,02D 1.2?3.874,55 73,1M,ÓB 2.Z29.!3?r gim

Ei .JO; l 1·ANE'NT€) A FO HECE ' ES 3-10.519,850 0,00 ij;oo 3411.5 1è· Bl-i

b CIC ,MI'RESÁS 43"?,975,K7D t59è.?71,55 ?3,1L)O,0tj t.í\!,b.it"t·, ' -17
.'"?! Aljt TAMENTEH st S 249.870,0UD 583.1Cj3,OQ 0,00. &R'.'7

MSSLYC ' 2.454.016,88C 5.798.225,63 7,58Ô.866,ÇN 4,33€,$'-.".:,"
t7RCLILANTE ' ' 236.908,92C 1.678.043,12 1.907.312.·16 %&1 e:Sí,'

ia HJRNECE RES 236.908,92C 1.678.G43,12 1.9QZ312.X. M%.F".9N.-

jü Fã · EDORE5 NAU IS 195.027,75C 1.234-,023,98 L4292*6$ 390.26C 'Ui"

.L FOR :ECE[XJ&E5 Ni%çí NAIS , 195.027,7$C 1,234.023,98 !.429.256h,,

i: UFMG :.t,)k5 TTUE3UTAR! S A RE ' HER 315.75.6,07C 366,665,?'4 461.82A,l3 4|
"l!t.s9 S,'SALAR1O DAD 586,%, 586,&5 ·!.--"k
?Mi SEM .ES·NAGICNAi A ECXJLH 2U,670,24C 349,993.2'5 4C!LZ3'$1,47 y', 9jh "..-', ,· .
2841 PAR .LAMENTO ICMS. ER - l2,051593700.76 16.085,83C 16.085,153 (PÁ)Q

CJBR! COES TRARA&H1 AS A P R 4,346,(XjC 57'.809,13 %.6G3,13
L2 : Sia 'J(J5 4346,00C ·à(L539M 39.332\,9 "L -; '

.!2 t "AC" ABORE 0,0'0 20.90%00 20 %'1.30 " '
12 l FER q 0,00 4.005,38 4AJUS,38 'I..

i

22 ' 13" LNUO 0,00 1.094,Qq LQ9%04 : l.

;? "EN O AUMENnc:.A : G,00 1.2%,67 l 266.67

·:' UBKIG .exs PREV1LEN ARIAS lREajiLµLER 779,lOC 9,5A4.27 9.531,2.5 *,,t"-'

:ã !t4!'iS' 543,69C 6.745,49 &795,8'$ %'6-.·'-
-.i rcír 2ÍS,4lC 2.798,78 2.835.4Ò 'l ,,4'

MFRNtíN1t.; , '!QL11DO 2.2 17 107,96C 5íS.220,65 3, S7üA7¶ r"

LlQljlOO 72.400,00C O,Ò0 "7.%CtOQC
:8'- çãpl TAL " "1AL ! 72,4DO,QOC 0,00 Q0Ó 72.Ao(,|m"

"-". CAPIT SOãAL :'2.4U0,00C 1),00 LUK) 7ZAOO,VJC

-' CAPÍ,;41 "Aj&ítwrO i 72AOO,UQC 0,00 n,gy 72. SóCju')

19 LUCROS ou 7E jUíZOS '\CJM 'LADOS l 2.]44.?07,96C 518.220,65 2j7],S9?,(Et S "9Ejj;i'+. 3 '.

,1, !9- .LUCRO 'Ou PREjUIZÇS UMU 2-1.i4.707.96C 51&22O,áS5 2.!7L%2,m 3-;g.' IP jP.
19 _ ' AajMULA[»s l Lh26.487,3!C 0,00 2.171N%_,% 3 ?'.'

" 19 tut" ÉXERCtCêO : $18.220,55c 518.22cl65 auô 1'1 ·,'
1

l

1Ç·i U)N [R IRAN, l'ãKlx ' OJJO 3.6U1.96í,86 3.601.91n|,% z)

I' q coN"m TEA SjTCjRIA 0,OCJ 3.601.961,86 3sGL%Ltj 7'

, UM

,. , Êí

1¥ CONTA T 5ITORIA OÃJJF' 3.601.961,% O. 4-

m. 1x±nta ransitdria .uin 3.601,961,86 3.6õl9kt,s§$"" Ü.:m

I201 CE) TRANSITORIA l 0,0€) 3.$01.961,86 3SQ].96'.% ,5_ ,' Q.çyj ' I,

E

"EE -

m $¢FCEFTA ' l O,ij0 4.079.964,55 4.O79.9W,!BS" ij,r.',

20'¢ RECERTA BRU OPERACIONAL ' Gi,30 4.079.964.55 l] I'

m RECEITA BR TA OPERACION ' am 4.079.964,55 4-ü79.Mv·i,55 1.f,.h'
' 205 MER€ADO O GAO- 3.595.721,86 3,sgs.7?1.a6 'JÁ."

"'(7(4 MEF/CA WTERNQ 0.1)0 3.595.721,86 3,$9S.:'2i,86· Ll.l ,

-'S' l 'u VE Dr. , 0,00 3.595.721.86 3.595.721,6$' fjj¥

,,, ' ,., ,,,,.,,,,,,,' , M,, . ,A[Yft." goo 93.®8,22 "."N

J I aNCCLADk'.'- om &3,CK)B,22 R3,CKjH, 'a ü ..;i,"
I

'" 'r". ' ·1" -.·' 'l, 1},-1',§ SUOR IA ASG7ESSLJRI A t NTAHI l TOA - ME

' 3uma ' FcÍàl do Esta o de nas Gerak
' Sst8 LivrO' " protoçolad sob : " 20/174,925-4 no dia 22/04/2020, Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Àk Itemçação que r'ü

" 3er val " , conbrme in rmã . constanttms do mesmo.

l

ç:"i'."i :jIr!ta Cq!1_[?'j N:'|i ·. .. .



y, k. -"

Emp : FASE BI COMERCIAL RE PP 7r:ln,i
"1'iriµ 'l. Ir. '"C.N.P t 21-707.7 . /0OLl 1-(16

Per , õ?/Ol/20! - 31/12/20W t ""- . "

Tnsc. l :t.t ':u|néFc!al, 3 [;n(kl83 3 14 Oat .' 7olt /2Uih " " "

"""""" O 1Ut
COdi Descrição da rita Sa,l,d,o.A,n,t,e,r,i,o.r_ D,é,b,i,t,o _£rédito_ . .,! i -

......
' 3F' . IJJÇÃO DE REVÊ :E)A t),00 &3.G98,22 33.00.",.

l
'" mpcjs' S DEDUTNEIS 0,00 401.234,47 qo1.234,:7 l,1' EMP' l. !'")5 DEDU TjVEIS DÃO 40!.234,47 401.2Ur 7 q,

i' '-.'t-' "' FS NM1DNA! am 401.234,47 1(11,234,9? ' -

,rj .( 'E'.c. aoo 1.500.710,03 L500.7lü,Ct3 |],,,1'

:f -'E"· 0,00 1.076.699,10

.' "'""'",.' GAO 1.076.699,10 L(1"6.E'99,10 . h"'l "' . '. "fRU\DOR1AS e Rootrr Vh NDIDcf» q,q0 l.076.69jiQ tjj7n n99,lü it;

l:- í'1"KCN"K)RIAS PRCXM ' CIS VENDIDOS - , 0,0U 1.076.699 10 L076,69'l,l0 'i

' ." l .(|cAni DE COM S 0,00 6.240,00 5.240,00 r'.

·' i' , )[]F MERC ALLX) A, YEN A j'k 0,00 1.07O.459,lQ 1.070,qsçuo 'J qjl.

3 {'"'-PEES Á> C ·RACIQNAiS om 424.010,93 d24.010,93 ' 'Q
." despesas 1pERAaom[s 0,00 424.010,93 424.0!%ga fjt'-t

,::. 30 COM PESSOAL 0,00 70.651,93 7D.65im"' OAK

) EZESPP. S COM PESSOA 0,00 70.651,93 70.65Í,93'

30 lOS dão 40.599,71 4ã59j71' 0,cn

.í! C&A WICACOEE (LM) 3.000,00 3AW,Qtl " m

31 ASS FENCIA NIED1C4 UNC_ GAO 1.048,80

à2 FER S CLOD 4.005,38 4.005,38 '1.;^]

"S? 13" IQ 0,00 1.094,04 1.094,04 '),Ç1"

.ât pró ·u9c)re (Luo 21).904,® 2n,9ciq,m '

ENCARC " SCKIAIS 0,UO 9.631,25 ".631,25

ENGAR SOCIMS DÃO 9.631,25 9.631,25 l I'

-. PRÉ DENCIA SOCIAL 0,00 6.795,85 6.79$.85 :'
3? FGT DÃO 2.835,40 2,835,40 ' h

'." C-ESPESA GERAIS QPEHAC NAIS 0,00 225.279,54 225.2?9,54 u,'jú

,|{ n'F!;pf' S GERAIS OPE ' QNM 0,1)1) 225.279,54 2zs.n9,54 n "q

J; MANj TENC^O VE1€UL· " ci,no 1.110,54 l.l|õ,S4 '. "

'· 'ir R. ICIS IJE TERCEF -PI Ü DO 38.586,63 38,586,i/63 n .ti

C3S DE TERGETR -PF cRó 16.669,00 16.6iAAO CU?'

't ·5AT "LAI DE ESCRIT Cl 0.00 3i3,68 313,,68 'b CO
.' Col' nôs 0,00 L458,81 LA5S81

H-t, N', 'JF P MANE um 688,24 6E&24 ').CÀJ

'j .?·(_>1' 4Á.h LE \JÍAGEN5 DÃO 2.5®.00 2.soom - '),r·.

":à' . FELL NE GAO 2.873.96 2.873,96 ;J.4."

" . Ia ELETR1CA 0,00 918,47 9!M7 á;,r.t,

3t$l iNGÍj ESGOTO (LOO 439,40 43!jj|0 'Lê".
m : AL IS QAO 22.000,00 22AOÜO. -P.QÜ

365 i ass . contábil l lhi l fiscal oak) ?6,856,45 2&85eµ$'

"m E CARRETOS Ü.(X) 110.169.1& J í;.'j"

1C-C· ors cl CRÉDITO E _OBRA . 0,00 3L5^8 ': '
,.'.F'q"' INTE ET 0.0Cl 37'9,70 379;m' '.L '

[KSFESAS RIBUTARLA5 cm 115.736,?4 115.73E§M -' I

DESPE" " TRIBUTARIAS 0.00 115.736,74 lj5.736j74 ' "

3"q IMPU OS E TAXAS M 1C./ JFED, 0,(JQ &064,57 6.064,57

2Mlè DIFER NUAL BE ALÍQL A om 109.672.!7 109.672,!"' ·

'" DESPESAS INANCEIRAS omo 2.711,47 2.7lj,4'
CiESX: . f1NANCEERA$ n,c'o 2.711,47 2."!],W

DESPE AS BANCARIAS 0.00 2.7!1,47 Z711M7 'l, l

Déxia' j "is Scjtj as |x!c1à da iCi que es i. exma , aqui contidas são verdadeiras e nos responsàbihzamos por todas elas, conforme anexo,

ü5ií YNE CAMUÁ R . RIGUES WBERTO DONIZETTI BEZERRA DA SILVA,

" '"'" """'" " r'"m ComMMProcurador
' ' Reg. no CRC - SP sob c) No. SP258946/0-2

l I CPF: oq2.34.3,898-03

l

: l

,' - ' J '

" í

it
f
.Sr«t"ma tic - ado jaara GEORGI ASSFr"4jR! a ( n ABIL ^ - ME

.iumá Comer al do Estado e Mi s Gerais

Este LivrO foi brotoco|ado o n '20/174.925-4 no dia 22/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de A~cação clue
"e": ser validado nn/orme 'nfor açO ' conslantes do mesmo.

i

/}7!'.1 j-mta Comet"



t

Empr já: FAST B O COMERC l EI LI EPP Folha: "

C.N p. 21.707'. 94/UU01-06 Númel-o ii',':. : ',,1 . '
1115"e. nO ' miercial.".3 LKO018331 Data " tj/O !/20.1,5 Emissãm, l :' 1'"|'j '.'l,
Ejaian t!|m:r"ack) em ;l,/12/2!jl Hora: l , 217

BALANÇO PATRIMONIAL O 125

Descri ão Saldo Atual

ATIVO , 4.336.657,33R
CIRCU " NTE 4-33'5.657,331:'

DEE , NNEL L5·L968,9?Ló
IA KA 49Z,OBD
Ba COS CONTA M VIME O 116.172,!40

ANCOS CONTA DVI NTO 11È.172,14(J
AP tCAçÃt} FINAN RA , 38.297,7Siú ' :

PI. ICACOES FIN NCEI S 38.297,=!:

CRIE 'rós DE- CLJEN S L277.827,24D
LIENITES NACL AiS L27Z827,24D

ES7 UEIS DIVERSO. 674.721,500
TOQUES t57'1 n

OUT S REALIZAVEI A CU , O PRAZO 2.229j39.S, l)

LITROS REALE VEtS RTO PRAZO . 2.229. 139, 'í g,'
PASSIVO 4.336.657,33'

. CIKCU1 , QTE 466, 177)%"
F 'JR ,1.'"D(jRE$ .456.177,96Gi' ACID IS "' ' ' E%' " ,,À ' 39¢).260,42C

p r

i BRIC,ACOES IR BUTA ' S A RECOLHER ,:: : 7L9ll,%C
BRIGACOES rR 13»1.Hl 'AS A MGAR 1 3.140,Q(K

ii ·l BRIGACCíES PR VIDER LARjAS A RECOLHER , ' _ 8.66,ç'"'
: PATRSE NEO LIQUIIXJ " ': 3,670.479,37£

PATR MONTO LIQUID 72.400,0(K
' ca t1tu social 72,40õ,â(jc

PITAI. SOCIAL 72.AOO,OOC

LUCR S OU PREjUIZ S ACU ULADOS 3.79&079,37C

ICROS OU PRE IZOS UMULA1X)S 3.79&079.37€

Sol. js Pr_Tià5 CÍ3 lei declaramos ie as fbrmaões aqui contidas são verdadeiras e nos responsábilizamos por todas elas, conforme anexo.

dddd tidfee

UOR N£"aMILA R dr[gueS""

.,,=.,O l

—631LL'E Ç"6 DONIZETTI BEZERRA DA ILVA
Cnnu'.e ,,";"11' ur'aíW

Rrç ri ". tu.: - SP SIb!? ' N?. SP2589'1 /0·2

0"Pf-"" n "{Li"? QcLQ.jj i

,1 C'

i

- — r -' ' ' ' ' '. ' ' ' " ' . í ' l '. l'l'lí|.'| l :A - ME

: l' r ' · : . ':' :. - ·"í,is

, ' ' ' ·" ' ' ' ' k'l..' -'. :' l- , ":' ;; -' 925-4 no dia 22/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação cu" {'pu 'r ·
" ' " " " "' ' ' " ' ' . t' " " i: " ntes do mesmo. ' " '

T

."i!,2 l 'l ,, ·

' l l
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Emp ' a: FAST bi COMERCI UR LI EPP Página:
Inseri i- 21.?07.7 4/(JO(Jl-O6 ' Nútnêro livro- fit"' :
Endeí' jí'.w Rli,3 ASS S MONTEIRO 605, NTRQ, ITAPEVA/MG, CEP 37655-000 EWúS$ãn- l ",.'"·'-' """"

Pcm-/c ['!2/Q!/2X) .g - 31/12,/20 g Hora: ' '·\ , :""
l Qtâ ("umemal 1600183314 ata: 0/01/2015 OIZG

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31,/12/2019

Coeft i nte FÓr ula Valor Resuttado

Indic, e Liquidez Ge l AÜvq ircula . 4. Realizável Lmgo Pram 4.336.657,33 4- 1),00 9,31)

passi . Ckcu Ate g Passivo Não<jnculantu 466.177,96 0 1],00

Indict- 4€· Liquidez COr ente AtivO -árcula l! '!.336.657,33 9,.3á

Passi Ckmu nte " "" 466.17.7,96

Índf 1e Liquidez Se Ativo árcula - Estoque 4.336.657,33 - 674.721,,61) 7,86

Passi Cimj ntp 466,177,96

Índbc " Qe Solvência G at Ativo 4236:g5 /Z 3 9.31"

pas:·íw Lit-cu nte + Passivo N&>-Grm!ante +7ío6

Índic e Capital de Passiv Citeu nítz + Pã$$iw3 NãQ-CànuFante . ,. 0,ÚO + JJ,00 ç,:"'

' Tercet gs pae"i .Mci ü ado ORO

indir l! ,e EntSívi'damé o Pas:siv Oreu , te Pasmo Não-Ciirutante . 0,0(1 CLOD jj,ty.

Geral Passá Total 0,0(J

iri e Endividame o pâssw Cincu nt'e 0,00 rj,'-t

.,,,..... -come Patti Li f!cíq + Resúlt+ de Exer. Futuros " 0,01) + Q,{)ç1

índice e Dívida a Cu Pà58v Ofçxa te 0,no ,f,·íí
_

, Prazo Passw NãO- : ':ukinte [.Loo

Gran 1Enc1ividament Pass,iv Cirují e + Passmi Não-Cwculame 0,00 + 0,00 !),lp,,1
l

Ativa " ORO

Mrwçf"' ", Oq>eraciona1 tL.t rul rejljÍ7 ç)perãclona|_

_ 0,00 (l,C'1Retem s de v ujas, " " """ " " """""""""7íoo

Renta Ódack· do Ativei Luctol rejulz b Exerciáo 0,(10 0,Q'i
d '

Ativo " 0.0'0

Renta &dade do Uicrci iquída

. 0,00 1j,Ümatrtm L.tqutdo Patrim nkj Li 'ido " 0,(KJ

índice e Capital pRipr sI Patnm k) LI iao o,ot1 n,ar

passiv j'otal *s4v Total ' '

indis- í· a o·'Qrc ante 0.01) 'IIA)

Pat dC Líquido Patim mo Liq ido 0,00

ReMrn t-, íhc f- n Patrim niçj Rt":sult In C) tatjnai

_ (LDC' 9,m';·nndc m-.,-t;(.¶ patPrrn' r.jn Liq ctn Mèdu: " ("),0cj

prà«_v tÇdtn de Dupfk'a as a R 'êtjer x 365 __________~____~_________~_______~__~__g,oo x 365 .om

_ . _ __R··celm (':\10 , Vmck iqtih1a 0,00

_.._
, EORRAY C^MILA ROQRF ·ueç GILBERTO DONIZETTI BEZERRA DA SILVA
,' ãtjMINS ADOR ContadcrProcurador

', iÇPF; m 28. >16-20 Reg. no CRC - SE' sob q No. sp258946N2

Cpf: 042.343.898-03

Sistema .' ene-lado Oãrà ,E"ORGIAÁS5 SSOC< ' CONTABIL LTDA - ME

r "
:j hmta C. ciai do Estad de as Gerais

iSl. ' :t' Este Livro f protoco13cjo o , ?/174.925-4 no dia 22/04/2020. Os dados de autenticação estão COntidos no Termo de Autentieação que deverá
" ser valid , ,- Foi me inf " s :onstantes do mesmo.

pm ..íl nta Cnmütciai '! ..b

i

l

l
i,
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E *

' " Página: 1 54

Termo de Encerramento O jzi

k : ""' 'h. í" "' " %'.· ' ·. ' "F"t.

',-2;",' Dados da emp'e'a

Nome Emp sarial:

ASTLABO COMERC AL RELI !

IRE: 3160 183 1-4 CNPj: 21.707.794/0001-06 NIRE Anterior:
·—-m

ome Ante or:
_"

ASI" BlOC MERCIA EIR LI- EPP

'hinicipio: ITA EVA UF: MINAS GERAIS

Éscrição 002 4892.00-10 Inscrição Munici,p,a1:

"õà'áó áj'LNróbg,":?"" . m ,j.'"; """" i
' ., ,. ' '.S., ' .1Z..:.·.. ...:..· . .. ····.- · .. . ' ·. · ". . : · ,, 4· .q: '- ·.. %., ,9'."', :'!"M'¥-' ".'"· "I" ?"' ,' "' ·

inalidade: DI RIO

úmero de 4 Data assinatura: 22/04/2020

wantidade e páginas: 154

Período de escrituração

nielo 02 1/2019 Fim: 31/12/2019

Período de retificação:

nielo' Fim:

· "· .%·: ·. · : e' ·.- ' ·' s· l.' ASSiiiàhte(s) "' ' ' ' "z ' %
".'S"' m

, vE ri' ' ·.. l ' t .- +'. : · .--" " a .'; '. .

m

CPF Nome Função CRC

()42..343 89 -03 Gil ERT DONIZETTI BEZERRA DA
SILVA Procurador/Contador SP2 5894 6/(J4

C") assinant acima est ' rep esentando:
SC F Nome

. Função ,016.1 2 346-20 LORRAYNE CAMILA RODRIGUES Tüular l Administracjoi i

Q. l

\

F

i

(

i

:

i

. ,5> .S junia Cnm ciai do Ez',laci ) Izé zás Ge'ais
,' .,1 Este Livro f ' pmtocoÍâdo ob o " 20/174.925-4 no dia 22/04/2020. Os dados de autenticação ctstão COntidoS nO Termo de Autentwacão (j tie r:e·... .

" " ser vahdad conkjmie ms 'maç s constantes do mesmo.
i
i i

h l
g
l paçí .Ju't!,. ' I 11' '. .··.-;i .;' I

j

l'

l

i



-. .--'- '

" i

" ,Ê':'" h. S tema Nacional de Registro de Empresas Mercantil SINREM

" '"7 "^m , verno do Estado de Minas Gerais OiU
,!f': ,: S cretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais\,:.:i j ' ta Comercial do Estado de Minas Gerais

G.

ERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

eclaro e ato os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com caracteristic:, .
baixo, p r im conferido e autenticado sob o n' 99698932 em 22/04/2020. Assinaci .

l igitalmen p Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, cjevél 2
j cr acess do sitio eletrônico do Portal de Serviços l Validar Documentos (https://porta|servm('s
I j cemg.m .gov br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de pr(j:oc¢"i|l'.] F'.

chave d se urança abaixo:

úmero de Protocolo Chave de Se,g.uran.ç,a_ ) l

0/174.925 cfdW j

Identificação da Empresa

orne Emp esar l: FASTLABOR COMERCIAL EIRELI

i'e' 3160018331-4

NPj: 21.707.794/0001-06

' unicipio ITAPEVA

j; Identificação do Livro Digital

spécie: MARIO

úmero de rde : 4

eriodo de 02/01/2019 - 31/12/2019 ' " " ,1 j

h

l' '
Assinante(s)

'·--1PF Nome CRC

-- lO 2.343,898- 3 GILBERTO DONIZETTI BEZERRA DA SILVA SP258946/0-2

Documento assinado eletrOnicamente por Maria Aparecida dos Santos,

l ,,. , Servidor(a) Público(a), em 22/04/2020, às 11:30 conforme horário oficial de
! Brasilia.

! l
Belo Horizonte. quarta-feira, 22 de abril de 2020

ie vf..'Zp® A aut ncidade desse documento pode ser conferida no porWLsLe.serviçQs cLã luce'ncj
FI :JÁ t'f°' "do q número do protocolo 20/174.925-4. " " """

l
q

7 k .
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l m

i P FASTLABOR COMERCIAL EIRELI-EPP
RUA ASSIS MONTEIRO, N° 605, TEAREO

Á Á (b D 37655-000 - Itapeva. MG (J 12 8
p Telefone: (35) 3434-1479 l 3526-9198

CNPj: 21.707.794/0001-06
E-mail: licitacao@fastlabor.com.br

j Á

l PREFEI URA MU ICI AL DE ITABUNA SETOR DE COMPRAS -SECRETARIA DE SAÚDE
i Telefo e:(73) 9 116 1263

E mail: ompras ude a!juna(ã)gn7al|,corn

DECLARAÇÃO

i

A EMP ESA FAST AB R COMERCIAL EIRELI- EPP,

DECLA que nã po sui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito)

anos e trabalh n urno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em

qualqu rtrabalh , sal o na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7.q

da Con ituição F der Ide 1988;

F STLABOR COMERCIAL ELI - EPP
Itapeva MG,15 ej nhô de de 2020. ) ) .

' G)ârraYne amila RoMgues - Gere te Comerei
.

' RG MG 14037390 SSP/MG - ÇPF: 016.128.346- O

i

q

I

l l

Á
l
l

l

.



a
PREFEITURA UE

" cá xe Itakun? olzq
l

l SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABLJNA
l

SETOR DE COMPRAS

O:SETO DE OMPRAS
ARA: DE AR MENTO DE LICITAÇÕES

Itabuna, 18 de Junho de 2020

PROTOCOLO Nq 52/2020

egue pro ess administrativo para compor processo LICITATÓRIO, conforme abaixo descrito

J l OFICIO MOTIVADOR l REQUISIÇÃO E TERMO DE REFERÊNCIA
J SOLICITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPRA DO OBJETO

0 SO ICIT DO; i
V' CERTIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPRA DO OBJETO SOLICITADO;
J COTAÇÕES
J JUSTIFICATIVA DE PREçO;
J PLANILHA DE PREÇOS
J SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO;
J AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO PARA ABERTURA DE PROCESSO;
J ' PRÉ-EMPENHO;
J DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA

FOÀNE DORA; CERTIDÕES ATUALIZADAS;

J l DECLARAÇÃO CUMPRIMENTOS TRABALHISTAS.

ITE OBJETO _ " r DEPARTAMENTO ! VALOR (R$) i
_:._ __ . __ __ __ _ __ l ___C " CONTRAT ÇÃO DE EMPRESA"PARA

\ AQUISIÇÃ DE TERMOMETRO DEPARTAMENTO DE
l R$ 36.000,00

CLÍNICO D GITAL SEM CONTATO. ATEÇÃO BÁSICA. _ L ,. . _
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PREFEITURA DE
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATlVO N° 120-S/2020

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 034-S/2020 '

OBjETO: AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL SEM !

CONTATO PARA O TRABALHO DE COMBATE E TRATAMENTO DA
PANDEMIA DO CORONAVIRUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER JURIDICO
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"" I'! Ea!Iecer NORMAT VO N° 001 -P

EMENTA: Parecer Normativo. Aquisição de bens,
serviços e insumos. EiYrmtamento da Pandemia
causada pelo coronavírus (COVID-19). Contrutações,

" - "' " i Procedimentos. Lei Fèderal N" 13.979/2020. Medida
Provisória N° 926'2020. DecMo n°lãO24L2020.

0
" SIN

Em respo _ta à gravei sit ção epidemiológica de alcance global, foi éditada em 06 de fevereiro de

2020, a i Federal h°13 :979 que "dispõe sobre as medidas para enPenlamento da emergênciu
de suúdè ública de limp riância lnternacional decorrente do coronavírus responsável pelo surlu
cIc' 2019 . Dentre u m idas estabelecidas para enfrentamento de tal situação, o arti,go 4° da Lei

.. n"l3.979 020 estafei u hipótese excepcional e temporária de dispensa 'de licitação para
aquisiçÚ de bens, jsen çOs e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde

+.públi@ ' ntc kio c' ronavirus.

lraia-se, com efeÍtp, d criação de uma nova hipótese de dispensa de licitação, ainda quc
wmpar' ' que sc qoiw às demais esiabejecidas no an. 24 da Lei 8.666/93. Somando-se a issu.

0 .. ctn 20 dç março de Z02 foi editada a Medida Provisória n" 926/2020 que alterou a Lei n° 13.97'1
de () de f vmiro cid 20 ' , para dispor sobre os procedimentos pma,aquisiçào de bens. serviços ·'

, insumos
tinadoÇ ao jenWntamento da emergência dc saúde pÈiblica já mcnçionad& com

~ destaque ara a red ' ção jpda metade dos prazos a serem adotados nos procedimentos licitatórios

na modal clade de P egã ' seja eletrônico ou presencial.
l

. .. ('unside )do que op art" 'Os 4° a 4°-1 da atual redação da Lei n" 13.979t2020 aplicam-se a toda5 ilb
c»lèras f" erativas ljni , Estados. Distrito Federal e Municípios. .

("onside ndo, aindji, a ossibilidade da existência de processos c ,expedientes administrativüs

recorrent s ou coin çarát "r repetitivo em que sejam suscitadas consúltas a esta pmcumdoria sobre
questões com os riies os pressupostos de fato e de direito para os quais seja possível

q

. .. c.'sútbdc r uma oíient' "ào jurídica unifOrme, justifica-se a elaboração do presente parecer
normaúv' a fim *' p rmitir q atendimento das exigências legais a partir da atjoçiio da5
recomem ções formula ' s na presente manifestação.

púM6Kum unjcWl d0 Ita ' na Av, Pnncma LsaW, 678- cMuoAdmNmm MunNakm- são Caetano
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CQNSID RAçò ARES

Dc inicio convém clésia que compete à Procuradoria Administrativa prestar consultoria sob q
prisma es itainente juríd cd, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à conveniência e à

oportunid de da prática os atos administrativos. que estão reservados à esfera discricionária dn

. - adminis dor público egalmente competente, tampouco examinar questões de natureza
eminentei ienle tecnika, a' ministrativa é/ou financeira.

Ademais, entende-sé gu I as manifestações da Procuradoria Administrativa são de natureza

opinativ e, portaáto, ão são vinculautes para o gestor púklico? q qual pod% de forma .
justifica a, adotar Orle tação contrária ou diversa daquela eKxmlÀja da consultoria ju rídica.

.. Ou se.ia presente 0pin tivo. coino simples orientação juridic% tem natureza obrigatória, pc)rèln.
0 não vinc lante e vjsa a xiliar a Administração Pública na tomada das decisões que atendam

primordi Imemé o ihtere público.

.D,A FU DAMEN A O

('o1jíò¶ disposto na L. i n" 8.666N3 c suas alterações posteriores a Administração Pública deve
' " sdecion" com queúi co tratar, definir as condições de fluo e de dúeito no intuito de obter sempre

a propos mais vaMajo a. subordinando-se aos princípios legais. Nêsse sentido, enteode-se par
proposta ais vwitgosà quela em que a prestação do serviço pelo particujar se adéqua e satisfaz

ao inte público, al m da Administração assumir prestação menos onemsa com a Inejhor
qualidad do sewiçó.

" "" Pcnianro, a ausência d licitação sonmile se admite por exceção e, tão somente, nos casos

indicado em lei. N cxc ões encontram respaldo constitucional e nas"definições legais "da Lei de
l.icitaçã "e Contr@s dministmtivos. Neste contexto, surge a Lei Federal 13,979/2020 que

0 insihui mias ésp¢cíti as para aquisição de produtos e serviços .em regime emergcncial pam
ações di tas de elifren mento ao novo coronavírus por meio de"dispensà de licitação e na

, modalid e pregão, tom £onleúdo especifico para tal momento.

Assim minada a mat ria à luz da Lei federal n° 13.979/2020, extcrnamos as recotneúdações a
serem se "uidas pelqs Or 'itos da administração direta e indireta do Municlpio de Itabuna pam a

-· L'Urreta iratação dim mediante dispensa de licitação pam aquisição dc bens, serviços e
insumos e saúde, cjesti dos ao enfrentamento da pandemia da doença do coronaUus (COVID-

]9).

1)iio isso cnuníera-Se a.' principais premissas jurídicas que foram utilizadas na Lei Federal ein

comento: -

pwlokum unkipal do lW , no av. Rnncasa lsubel 678 - cemm A^mstruuvo Mumm - São Gmém
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a) da dispe sa de |içimçà tratada na Ici n°l3.979/2020 ,:

A dispensa e licitaçàq dis ,"plinada pela Lei n°13.979/2020 inaugura uma hipótese específica dc

contratação ireta com; um finalidade precisa: o necessário enfrentamento da situação decorrente "

da ameaça epresentada Ia C:OVID-I9. A dispensa tratada pela novel legislação, além de
Á

rpossuir de inação eSpeci ica. se caracteriza por ser temporária. ou sèj& somente pode ser !,

invocada" quanto jNrd ar a emerEência de saúde pública de importância intcmacional t
.decorrente o coronavírus. '
t

Note-se gu as contrataçõ " diretas a serem entabuladas no âmbito da Lei n° 13 979/2020 não se i
í

confundem em absoluto om as contratações emergenciais típicas, seja pelo procedimento È

diferenciad tratado pkla nna,,'seja pela aplicação direcionada e temporária. O an. 4° da Lei l
n° 13.979. dc 2020,, del ' ita ) universo de aplicação para as contratações relacionadas au l",

C enfrenta to da ertlerg nela de saúde pública de importância internacional decorrente do :

coronavi " , assim cbmo disciplina seu füncionamento:
Ür

A 4° É dispensável 3 licitação para aquisição de bens, $crviç9.% inclusive dc
en enharíw, e insumos ao mfhmtmento da emcrgCncia dc saúde

,H"

pu lica de importância internacional decorrente do coronavírus dc que trata esta "
Le (Redação dada pela Medida Provisória n° 926, de 2020) !
S " A dispensa de licitação a que se refere o caput dcstc artigo C temporária c
ap ica-se apenas enquanto perdurar a emeWCncia dc saúde pública dc importâllçl.1
int macional decorrente do coronavírus.

A norma abarcqu e pressamente a possibilidade de utilização da nova hipótese de
" °" dispensa caso dcj n , sidade de contratação e execução de ohms dc engenharia, sendo

Ipossível firmar quê a plicação da dispensa restringe-se a:
0 bens; ,

serviços, íncj "nelo os de engenharia e
c insumos de s "de.

. "" o escopo da Lei njl3. 9/2020 cinge-se, portanto, a ben& insumos, serviços e serviços de
engenhari . As oba de,engenharia não foram contempladas e poderão, se for o caso, semn
disciplina as em 'fut , alterações normativas. Ressalta-se que a dispensa de licitação em f

.:estaque Lei FecÍerd têm vigência contida. isto é, somente podendo ser utilizada no período :

'"nquanto tirar a situµaçã "dc emergência.

, . b) presu çào legal de at ndimcnto das condições para a dispensa

( ) ai"tiµ' "-B da Lci . l 3 .979 "2020, emabclecc, dc forma taxativa. nos incisos l a lV ,
tud:t." as "ondições tjue " presumem já atendidas. São elas:

l. corrência Cie si ação dc emergência;
2. ecessidadç dc nto atcndimcmo da situação de emergência;

r, ·- Pr«MR , cipal <j l Av FWncusa Isabel, 676- ±?oAm~oüvo Ml~al- São Omano
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i 3. -xistênaa de risco a segurança das pessoas, obras, prestação de serviços. ,
j equ amentos e o tros bens,públicos ou particulares; e

4. l miração d co ' lâçào à parce1,1 necessária ao atmdimento da situaç' ão de' eníetgência

'. ülíl eièit ). cm face da ve e urgente calamidade pública que assola o pais e o mundo. decidiu a

í c:. ciii bservânci ao principio da cficiência insculpido no art. 37. caput da CF/88, que
1,:'io seri razoável exi ir que o gestor público declinasse, em cada um dos processos de

mjuiSiçào OS fatos e ei unstâncias quc são de conhecimento público e notório.

, l )cottc i c) eíitan1o qL tal presunção. embora desobrigue o gestor público de àpresüníar
l 'epeti nte. e f rma prévia, as .iusiifNativas da emergêheiá e da <neçe$sidade da ,

I umtrat , impli a s responsabilização caso sobrevenha prova em sentido contrário, ou seje
'·' .jue s circun tân as fáticas que fundamentaram a contratação por força desta

' ' ' ,r,i, 1[ izal -" c) kgd cs ·ci ca carecem de veracidade.

oi i)l[ü isso conclui-s

qí a simples co.'ny"a de tin: medicamento elou 3paidhos de saúdes OIl
FkÈk.spi(aku s, por e em o, não é suficiente por si só pam que o Estado deixe de realizar l)

1'{1}cedim nto de ii 'taç com base na Lei Federal 13.979/20, sendo necessário que demonstre

-:tie OS be S e os ins mo dese,jados sejam compromdamentc adecjmdos pam combateu a situação
da Cem l . Neste sentido, opinou a AGIJ - Advocaáá Geral da Uniih, em recente

i pareccr re q tem :

l
...) para a conliµraçao da contmação dima emergencial poi' dispensa cIc lkiWçàu.

¢vém ser preenchidos os seguintes pressupostos:

l ) Denlon$traçao concreta e efetiva de que a aquisiçào de bens e tnsumos de saudê
cião destinados ao enfmntamcnto da emergência de saúde públka de importância
ntemacional decorrente do coronavírus;

) 1)emonstmçRo de que contmtaçào é via adcqmda c efètiw Nm eliminar 0tísço.

G)', Dessa fo a cd rid e buscada pelo legislador. ao passo que mitiga algumas exieências

0 previstas na siste "tic da Lei n" 8,666/93, impõe ao gestor público o dever de cautela e dc

apuração das circu stà ias fáticas que orientam para eventual contratação direta sob tal

'l ndamen o.

Vale ress liar que a pen issão aqui estudada não admite interpretações extensivas, de modo que

us requisi s acima ten dos devem observados pelo Poder Público no momento da contratação.

xob risco e incorrer em ' iprobidade administrativa.

l l tia amp a divulgí "ão as informações

l l
' "" ".Í -m" 1jç\ cies d,' Ita 'ai':ll C1)l ii: e ainµlit publicMade Uás atividades da Aúminisúação t'úbliczt, '

I Cl n" l ,979/202( der miina que as contratações realizadas por meio da habilitação 1epaj sida

µevista d 'erão ser ' ed mamente disponibilizadas em site oficial específico.

p¶mkum uMcipm_j Ita Av. phmma isabot 678 - aN7tmAanmdmNo Munm¢m- XCmiano
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\ disport bilização m 'ala das inlbrmações sobre tais contralaçòes é de extrema importância.

nãu SÓ a a pró ia dminiswaçào, uma vez que permitirá que órgãos e entidades públicas
.aiham o que os o rôs stão contratando. e coino estão contratando, como também para que as

if 'mineia ck comi" le. mesmij k) cidaè9o. pcjssM?3 monitorar essas contMaçõe:: emerµnc:ais

.u1?\ mai r facilid e, endo certo que toda contratação realizada pela Administração é uma

. LliltraÉaç o que de at der a interesses e necessidades públicas.

' "vesse se tido, o § ". d mencionado art. 4". estabelece que essa divulgação na rede mundial de

, 4Ümpu ores deve á o ecer, no que couber. as exiµ%cias do m. 8°, § 3°, da Lei de Acesso à
mtòrmaç q (Lei n° 12. 27/2011). aptesenwdo, ainda, "'o nome do contratado, o número dc sua

m>criçào na Recei F erai do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
umtrataç o ou aqui içik ".

vi ti ) não e i¥êftcia d est dq)5 preliminares para as contratações de bens e serviços comuns.

\ l.cí en apreço, a os l cAitiwções do Poder Executivo, passou a não exigir. para contratação de

hens e s iços co uns por meio da dispensa nela previsia. a elaboração de estudos preliminares
"L·ltí Aci inistraçâo con tante.

' '. c<tud )5 prévios são em regra, a primeira fase do planejamenxo de uma contratação pública.

que risa a análise a n cessidade de contratação, viabilidade (inclusive, técnica) da contratação.

:céús im aos ambi nta e fornecer elementos para o futuro projeto básico ou termo de referência.

i conform art. 6°. l , da ei n° 8.666/93.
L

1sincou- , portam , a iniplilkação do procedimento quando a contratação direta destinada ao

"Cl'.t,l1 \Ctit¢j da me ência de saúde pública proveniente do coronarvírus tiver come' objeto
i"içus co iun. ou seja, aqueles cujos padrões de desemjx:nho e qualidade possam ser

,+bjétivw ente deli ido por meio de especificações usuais no mercado (conforme paritµ'atõ

mico, d an. r, da Lei " 10.520/2002).

, ¢')da ad is$ào de cr dc rcferência básico e de projeto básico simpliíicados.

" l c'i i ' 19.979 020 alterada pela MP n" 926/2020, admite, em seu an. 4°-E. que, para as

,Amlrata 3es para e fPe mento da shuação emergencial causada pelo coronavírus. a apresentação

, tié termo de referê cia implificado e projeto básico simplificado. A nbservação a ser realizada é
i ilu senti de que dis sitivo se refere às "contratações", não apenas às dispensas de licitação.

'íssim. n o obstam " en mdcr ser necessária a caracterização do objeto a ser contratado, a Lei j}"

if ')7')"2 )20 perm te reulizaçào de termo de reièrência simplificado e pro.jeto bá4Cu
· ;"i!Í,.' $,íi 4. c\ ,.(}i '·. LjLK" a excessiva complexidade da documentação pré-contratual venha

ii .' iii u c ii .·.'ttti\ l :ídc lí,lx cont rttta";ões. evitando-se. pois, a majomçãe cios Janos causadoK

' l ÉCO\l l-W. i
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t") pussibi idade de ont tação de equipamentos usados

' msider do o c nár" de emergência internacional. bem como a escassez de bens c
4iu:r)arn Itos novo em ace do crescimento mundial do surto, restou estabelecida de fomía

4"rcsm a possi ilid e de aquisição de equipamentos usados na contratação de bens c

Cl\lçOS. Dessa tO a. a lepislação moderniza o escopo das contratações que tem em sua
. c-mcépçà rotineira o e prego de produtos novos. Necessário se faz enfatizar que a legislação não

descuido da quail ade dos equipamentos a serem contratados na medida em que apontou

cxpresm ente a res msabilidade dc. fOrnecedor µ1as plenas condiçõeà de uso e de

í " L 'L'n:tt iento do m ser adquirido

8x) cont tos com igê ia de até 6 meses

!'(br íor do art 'o °-H. da Lei n. 13.979/2020 restou estabelecido o prazo de até seis

:j n'"'es " a duraçã dos ontratos, bem conio a possibilidade de prorrogação das contratações por

' "icctsiv s período e uanto perdurar a necessidade de enfrentamento da situação dc

-mí"rgà'i ia de sail e p blica. No ponto, sc afasta radicalmente, diante da especialidade da norma.
-,j íhscü. "ões sobre a p ssibilidade ou não de prorrogação inerentes as contratações emergenciais

iimpli das pelo mi 24, IV , a Lei n. 8.666/93. Diz o an.4°-H que:

ri. 4%H C)'$ contratos regidos por esta Lei leTão prazo de duração dc até seis mc'es e
cão ser prurTogdd'j$ por pcrMÓS ':jâQc$$ivús. enquanto perdurar a necessidade

c enfrentamento dos efeitos da situação de emergênçia de saúde pública.

g|n|)onal te observí gu o encerramento do estado de emergência não acarretará a rescisão
! ,$brupta dos con tos lusivos aos procedimentos regidos nesta Lei. Isto porque que os

(-wmtuai efeitos a si uaçiio de emergência serão sentidos por mais alµím tempo e aqueles

'l"" pc) 'entum f raí acoinetidos pela cntènnidade não podem ser abandonados sem o

0 .-uidado e:essário Cit -se:

ri. 8° Esta Lei vigorará enquanto perdurar q estado de emcreência dc saúde
tcmacional decorrente do coronavírus responsávd pelo surto de 20 19, excelo

uanto aus contratos de que trata o an. 4"-H, que obedecerão ao prazo de vigência nck-
stAbckcidos.(Redaçao dada pela Medida Provisória 1)° 926. de 2020)

\tjui ca fàzer tin a di tinção. O An. 4°-H condiciona a prorrogação (e não a vigência contratual

i l j :í ncc"cssi,la k J enfrentamento da situação. Ademais, o an. 8° C claro ao preservar a
,. ' It. kl Jus ccmti u('" µütndo encerracb o estadu de emergência. Desse modu. o fim da

uncrgèn 'ia (ou la ecessidade dc enfrentaincnlo dos seu efèitos) poderá eliminar a
possíbil" e de i vã. prorrogações, mas não afeta o pram de vigência já embelecido ou

prorrog o. muito jéfl .' C causa para a sua rescisão antecipada.

"t ufaitur MunbcipM Ot una Av pntmso lsabet 678 - Gwmmnk¢~p MynÁapa/ - São Caetano 6
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'l h) da rel tivização da l :abilitàção

h' l ! ,!:j ! ti' ! ¶.")39 '2 020 permite. ainda. que. excepcionalmente. a zutoridade pública
mnpete le, disper "c a contratada, dcN'Lllnenlaçàu de nabilitaçào. Será. possível, portanto, i!

jispcnsa e "apres itaç o de documentação relativa à regularidade fiscd e trabalhista ou, ainda. c)

" cumprim nto de u ou . ais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação

de prov de regul rid e relativa à Seguridade Social e o cumprhnento do disposto no inciso

' \ X XIII K) caput ( o a . 7" da Constituição".

i) da pé issão pa a c trataçào com empresas impedidas

No me o espirito da emissão anteriormente tratada - de relativização da docuinentação de
j! habilitaç - as alt raç s formuladas pela MP n° 926/2020 tomaram possíveis, na dispensa de

Qt"itíjção re 'ista n Lei l 3.979/2020, contratações de "bens, serviços e insumos de empresas que

, ' . í!?1 ,' )lr inid Yl1 ida e &'claradà ou cnm c) direito de participar de licitaçãn ou contratar cem o
., ' 1'11 su"p 115('" ,

Aqui. o gislador xigi que o particular em questão seja o único fornecedor do ban ou serviçu a
ser adqu' "do. Assi , ai da que a empresa sc encontre impedidm no momento da contratação, de

licitar o contratar co o Estado. para tins obter soluções ao enfretamcnto da situação de
mcrgèn a. será po siv realizar sua contratação.

l) dispen a exccpci nai a estimativa de preços

(bntòrm previsto o § ° do m. 4"-E. excepcionalmente, será disqmsada a estiúiativa de preços.

mediante .jtjstificàti a autoridade competente. A realização da estimativa de preços não i
ll t:rcjc a contraíaç o lo Poder Púhjico por valores superiores que decorrmü de osciiações

, l:z1 Lr pclii v riaç t) de preçns. c) que deverá ser justificado nos autos do processo de '" ,
,0 l ·"""uaç" (art. 4"-1 .§3 ).

,
i

P

t

'\ ('otaç.ã de preço de erá obedecer as seguintes regras: a) Verificação de preços no Portal ck
( bnípras o Govern Fe erd: b) pesquisa publicada em mídia especializada: c) sítios e]etrônjcd.}$
cspeciali dos ou d do ínio amplo: d) contratações similares de outros entes públicos: ou é) '

.' pesquisa r ajizada c m l tenciais fOrnecedores. sendo recomendada a apresentação de pelo menos
!1'cs cotaç "s. l .'

l niendem s que tal pos ibilidade somente poderá xer utilizada pelo gestor público em caso»

.' '% ccpcio lissimos l os ais a necessidade de aquisição é tão urjµnte. e c) risco do pcTccimen'ci

hcn' i idico gu se is:i pi'oteger t.:t.::1? a conlj-itaç.ãr' C tão elcvado. que não se mostraria

el í realizaçà ) de qualquer diligência para a realização da estimativa de pec'ços. Poder-

: ' 1 : ÊÒim(l. dispensar í: realizaçih' de tal estimativa de preços caso houvesse
ku"jon$lr" o ineq ivoc dc que a aièrição de preços em mercado revela-se

i t ¢$0 Ay. ~1, 678 - c:M~k~j$tmmjMm~" 'Sikl'Ca~o 7
r., &~'~· *%&Nl' xBK;'4- " mu- P"—— "' " l "~n Fe '. r · ·· .- r ,·— .
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mani fest ]ente im ssi .l. De qualquer fôrma. por se tratar de dispensa de exigência que.

,il!Q ma) utilizad' I erá frustrar os princípios da economicidade e da obtenção da

l'íL'posla ais vani jo deve o gestur, ao assim proceder, apresentar a devidà justificativa
j'ara não lizar a esti ativa de preços.

' k) da red ção dos raz do procedimento licitatório - Pregão

Yu tocam · as cont làç s realizadas por meio de procedimento licitatório, especificamente na

l :j,ij,1' l' pregão. real .ada na forma presencial ou eletrônica, previu a MP 926/2020 que, na

jmmçào de bens e' i umos ou contratação de serviços necessários ao enfrentamento da

-'mergênc em súú " pii lien o:a comen'ada. os prazos feram reduzidos pele. mcía'je, sendo que.
l .juando tratar de iúm ro impar, o arredondamento ocorrerá para ô número inteiro anlecedenle

(S) ":'j' Yi art. °-G .)

sen ido, q pra -(j fi adu para a apresentação das propoms, conta& a partir da publicação do

l t\lü'. gu normal nte è de 8 (oito) dias úteis, passa a ser de 4 (quatro) dias úteis, assim corm
'k$ prazos para apre ente âo de razões recursais e de contrarrazões, atualmente de 3 (três) dias

: ut"'is cad passarão a ' de apenas l (um) dia útil. Adenlai* nas situações ora evidenciadas. [j

tccurso p ssa a ter car ter meramente efeito devolutivo, sem haver a necessidade de suspensão
}8' píticed mento ii¢ atO o. como ocorre ordinariamente. Também será de l (um) dias útil q praíeo

" ' i'"j"l 'nação ilO terr os do instrumento convocatório

. ,: .' Jcx ac:tr que us plo·:€'cjime$no$ mencionadns at tteriormente, tais como àpresentaçào

·-impliGC a de te no e referência e/ou projeto básico, assim como dispensa de estudos

prelimin s e obie jçã de preços estimados, aplicam-se a quaisquer contratações, seja por

dispensa u iicitaçã . pa aquisição de bens e insumos ou prestação de sewiços que tenham por

metivo ç) enth"ntai 'lito emergência que trata a Lei 1)° 13,979/2020.

C)
0'|( ON 'L S"O

Diante do XNStO, e )l)o a Legislação em comento tenha permitido a realização de pregões com
1'"Uccdim tos abe lad . a realização de pregão presencial enfrenta, neste momento, algumas

' '.1çí"'é> pois, al in c ' contrariar as recornendações médicas de evitar tígkmeraçõ'es jiara
-" : .í , m.s1bl|td[l le d ccmiágio pela úovid-l9, o Mímicipio de Itabuna. dentre outrus. impôs

.'1lçÒ<:S k acesso u c rculaçâo. causando limitações aos serviços de transporte, hotelaria t."

Annentaç j. o que d ticu 'a a participação nos pregões presenciais de licitantes sediados em c}u[ra.'

l ..';!íòc$. c(. "npromete ido competiti v'idade do ceriame.

FhMó4tura nlcipM ¢íq Ita a av- Fm=sa l$abNt 678- CoMu Mmimm~~W- são =tanlo
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, í, Cl |l»iç!c[aild gu .já esiá sedimentado na administração pública brasilcira c) et tendim
Ljç que d 'e ser da " p ferência ao pregão eletrônico em 'ez do presencial para a aquisição de

beris e rviços c m , visto s"r a modalidade mais indicada para assegurar a amp a
Ll'n)petiti idade, a r duç de custos aos participantes. a transparência e a segurança do. certame

cleve ser dada pr ri de ao uso da modalid&de Pregão Eletrônico só se admitindo u

lltilizaçã( da Disp nsa c Licitação se restar justificada a impossibilidade dc contratação

Q|cntr(} d( s prazos ig s previstos na L.ei n"l3.979 para tal modalidade.

.L."Ü seja &monstr< da t l impossibilidade. elencamos a seguir os elementos a sereni verifkadus

,njn,idual nente nos aut de cada procedimento administrativo cm que se processa a contratação
d:teta. m iante dis n dc licitação para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao

' cnt'rentam mo da )er ência de saúde pública de importância internacional decorrenic J()

Lh)ronavir s. com fu da nto no ail, 4" da Lei federal n" 13.979/2020:

P cumpr nento do re isitos para a incidência da norma federal que autoriza a dispensa de

mtaçào:'l a.l Os be s, . rviços e insumos que se objetiva adquirir deverão destinar-sy'

ex lusivame e a enfirentamcn[G da emerèênci8 de saúde pública decorrente do
co mavirus ( "O D-l9):

j.2 A auíori içá legal para a aquisição direta por dispensa de licitação è temporária.

se mitando c) iodo enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância
i int clonal eco ente do coronavírus (COVID-19);

a.3 As qui ções realizadas com base no dispositivo deverão ser
mi iatament d ponibilizadas em sitio oficial específico na rede mundial de

ct'n putadores co tendo as informações descritas no an. 4°. §2" da Lei fèderal
II"Í. .979/2021.

.
0 I') Não ob tante o p mil sivo legal para a dispensa de licitação nas aquisições destinadas ac'

l'mientame to da "OV 1)-19, deve o gestor público sempm observar os princípios que

!1,.· Gijo in postos p c) a . 37 da Constituição Federal, bem como aqueles previstos no an.
I í., í CI X p66,")3.

G) Mesmo tratando de rocedimento de contratação direta, deve ser observado o rito e a

t|WWüÇãO d denomi da ase interna do procedimento, de acordo com as regras da Lei 11°

979,"202 , aplicand -se ubsidiariamente a Lei n" 8.666/93. instruindo- se os autos com:

. l l 'Mêto b" ico impliticado (ou termo de referência simplificâdo). contendo os
. 1t·i.i indi iuiú ik) an. 4"-É, §]" da Lei 11° 13.979/2020, aprovado pela autoridade

·"c'inj 'tente (â 7' §2°. l. Lã 8.666/93 ). contmdo orçamenw detalhado (ar1.7°. §2".
!1. l. ' 8.666/93 ,

EP~teàtura M iclpal de í Av Rknmsa Mbel. 678 - Cbnhu AchúmwratNo A¢knk*ka/— C»êt~
· · N t
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c. ) Comprí vaçí ) da exisíência de recursos orçamentários para fazer treme à futura
c niratação (ari 4°-E. §1°, VIl da Lei n" 13.979/2020 dc art. 7°. §2°, Ill, Lei
8. 66i93):

c. ) Habilit ào ridica, dispensada niediantò justificativa da autoridade competente em
c o de rest "ção de fbmecedores ou prestadores de serviço (art. 28 da Lei 8.666193 cIc

a . 4"-F di, ei n 13.979/2020);

c. ) Docun n ão relativa à regularidade fiscal e trabalhista, dispensada mediante "
iu tiEcativ à da .utori&de com 'atente em caso de restrição de fornecedores uu

I': e .s rviço (art. 29, Lei 8.666i93 CIc art. 4"-F da Lei n" 13.979/2020).
A dispensa e a resentaçào da documentação não poderá recair, no entanto, sobre a

kjj' P vã dc re 1í ade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no

i iso XXX l d caput do an. 7" da Constituição:

~
c ) Doc ma ação relativa à capacidade técnica, dispensada medianie
ju úficativa da utoridade competente em caso de restrição de fbrnecedores üü

pr ·mdores c se 'iço (art. 30. Lei 8.666/93 CIC an. 4°-F da Lei n" 13.979i2020);

c. ) Docuni ntaç c) relativa à quajificaçào econômico-financeira, dispensada mediante

ju ificativa da utm'idade competente em caso de restrição de fornecedores ori
pr $t2cÍcjI'és ' ' se 'jiçc (àBL 3 l, l.t'i 9.666,"93 (-."c m, 4°-F da Lei t)" !3.9 :'9/2020):

' """' G"' m" cui71[ rida as exigências do art, 26, parágrafo único, ll e Ill da Lei n° 8.666/93.
' mmuind se os aut s co :

d. ) A razão da escolha do fQmeçedQr ou executante;

d. ) a justificativa do preço.
SI ü) No que diz nespei o à esquisa de preços que smibasará a aquisição, devem ser ubservâdas as

-'gas esp ciais guai to à ustificativa de preços introduzida pela Medjda ProvisÓria n° ')26/20(K):

e.1 Por rça do art. 4"-E. § 2° da Lá n" 13.979/2020. admite-se
ex "pcionaln ente mediante justificativa da autoridâde Competente, a possibilidade
de ispensa a res:enáação de mimativa de preços de que mta q iüciso VI do

me clonado ispo itivo:

L' :.' ( ) an, j" l' . , 3" da Lei n° l 3.97')/2(RU admite, mediante justificativa noS autos, a
pôs "ibilidade de contratação pelo Poder Público por vadores supeiiures ao
en ntrado n esti aiiva de preços, desde que esses decorram de oscilações ocasionadas
pd' variação e p ços.

n"·ofwtw2 M ricipM do tab a Ay PMK»S¢? dSãb0iL 6ZS - cMm7A~/stm& Mumpa|
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. :c iirj " rc'gra.x especificas nas dispensas de licitação realizadas sob a égide da
,. 11 13. 79/2020: ,

t

f.l Excepci )nal ente, quando houver ciemonstraçáo inequívoca da existência de um !

, ún co forne dor para determinado bem ou ser"iço. será admissível a c,ontratação de
e resa que ste' com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação
ou ontrutar om Poder Público suspenso-

f.2 Admite se aquisição dc bens c contratação de sêrviços, que envolvam l'
eg ipamento usa os, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições ,

de iso e fune on ento do bem adquirido.

,T' I.; Quando se ratar de bens c serviços comuns, assim entendidos aqueles cujos
0" : 1("·l> dc cse: penhc c qcal'dade possr,m "cr objetivamen!e &1Midcs por meio

tie 'spccitica ões econhecidas e usuais do mercado (definição do art. y, II do Decreto

fed raj n.lO. 24 19), não será exigida a elaboração de estudos preliminares .

t 4 O geren lai nto dc riscos a que aludem os ails. 25 u 27 da Instrução
Ni) mativa n 05 017. somente será exigível durante a fase de gestão do contrato.
mi K) 1"undan "rila a indicução de um gestor de contrato.

S

, fS) A duraçã do ontratos regidos pela Lei n. 13.979/2020 limita-se a 6 meses, podendo
ser o period de vigencia prorrogado por períodos sumsivos, enquanto pedumr a
née ssidade d en 'ntamento dos efeitos da situação de emergência dc saúde pública.

' 1¶) ?:tr,í ont ,[u5 regidos pchi referid¢1 Lei. pode a administração pública prever

l "!"" "" '"'.' trai dos fiquem obriEados a aceitar, nas mesmas condições
j con tuais, ac ésc' lOS ou supressões ao ob!jeu) contratado, em até cinquenta por cento do

val inicial at ali do do conirato.

Ê'or fim. c n a emis ào ) presente Parecer Normativo, ficam dispensadós do envio para

1u.une e provação pl a Procuradoria-Gcral do Município de Itabuna, os processos de
! '>pensa de licitação ara quisição de bens. scrviços e insumos destinados ao enfhmtamento da
l l)cryència e saúde úbl ca decorrente do coronavírus, res$ajvadas as hipóteses de consultas
m."élcà de cit vida de or em uridica devidamente identificada e motivada.

"::t:i 'l uiilr ação dc' ie.:t l-c parecei' rt,.rl:)atiw) l)'.:S Cil>X)S concretos. Ceve kl Administração

: ·'1 -ii f'C."i "clíí t'; pruc:ess(rs com:

f a ) c pia intcg j d ste parecer nomiativo devidamente aprcwado pelo Procurador-Geral
do Mu icipio de tab a:

N"ofoitum M l de Av.. Rnhma.müm 6?8~ Qsnmlkmhmkm , " ' - São Caotano
' - · 't " T% * ·· h- q
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( declaraç o d autoridade competente pam a prática do ato atestando que a situação
c creta se nqu rã nos parâmetros e pressupostos do parecer normativo e que foram

o rvadas s as l 'entaçòcs.

(i Aprovaç' ) d'- Controladoria Geral do Município - CGM a quem cabe. através dc seus
sinemas de ont lc interno. conforme Lei Municipal n°1 .970, de 06 de outubro de 2005

'"e aminar a tá s de execuçàg da dcspcsm inclusive verificando a regularidade das
lie tações e "ont Itos, sob os aspectos da publicidade, legitimidade, economicidade e

ri oabilidad ' (a . 5°.vh

, -,", ·: Ê, :". ';"""r'lih , l : , ,', ' p};,; k :;· ç' t; M k

l ,) pare cr SMJ. -,,S, Z·
dP Itabuna- A, 20 de arç de 2020. :Ü
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATlVO N° 120-S/2020

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 034-S/2020

OBjETO: AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL SEM '

CONTATO PARA O TRABALHO DE COMBATE E TRATAMENTO DA
PANDEMIA DO CORONAVIRUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE DISPENSA



Eg€ ltab'ü'riàO povo nosso orguIM.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CGC/CNPj: 08.218.991/0001-95

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. O34-S/202O O |1/

Nome do Contratado:

FASTLABOR C MERCIAL EIRELI-EPP
NPJl CPF Irise, Est. n°

21.707.79 /0001-06
Endereço (Rua, Av., Praça, etc.)

RUA ASSIS MONTEIRO, 605, TÊRREO

BAIRRO MUNICÍPlO UF:

CENTRO ITAPEVA MG
CONTA BANCÁRIA

Banco: ; gência: onta Corrente:

0bj'e'o' AQUISIÇÃ DE TERMO ETRO CLÍNICO DIGITAL SEM CONTATO PARA O TRABALHO DE COMBATE
RATAMENTO A PANDEMIA , O CORONAVIRUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

alor: R$ 36.000, O (Trinta e seiS mil).

Caracterização d emergência ou fazão da escolha do fornecedor e justificativa do preço:

A Secretaria MVnicipa| de Saúde de Itabuna efetivará contrato com a empresa FASTLABOR COMERCIAL EIRELI-EPP,
àévido a situaçã decretada com Estado de Emergência no Município de Itabuna, Decretos n° 13.608 de 20/03/2020, com
alterações promov das pelo Decret 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 ho pitalares do SUS' para responder à situação emergencial e a situação demanda o emprego urgente de medida
de prevenção, con role e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença, be
como a prevenção cuidados com oy servidores da saúde na linha de frente no combate à doença no município.

emos em tela a ossibilidade de \ontratação direta, com a hipótese de Dispensa de licitação, prevista Lei n" 13 979/2020
Iterações. Art. 4° É dispensável a icitação para aquisição de bens serviços. inclusive de engenharia, e insumos destinados a

enfrentamento da (*nergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei § 1'
ispensa de licitaçij6 a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência d
aúde ública de i ortància interna ional decorrente do coronavírus.

' ota Ao Or amentária .. -"
idade ,Elemento *Despesa Valor RS

1019 14 i 2406 , 339030 36.000,00

BASE LEGAÚ
ARTIGO 4°, da Lei n°. 13.979/2020 e alterações.

Un|dad=)i|c|tante: Diretor: 'i

'k"__""""wcleo de planejamento, informaçao j- '
E GESTÃO ESTRATÉGICA DA SAÚDE

Ezequias o oreira Lima
Diretor do NÍi, leo de Planejamento

comissão DÊüiiiÁi:Àõ=ÊiujNÃTDATA/ assinaturas e nomes d membros

Na forma da justificâtiva apresentada pelo NUCLEO de PLANEjAMENTO, INFORMAçÃO E GESTÃO ESTRATÉGIC
DA SAÚDE, no esente termo de dispensa de licitação, a contratação encontra em amparo no ARTIGO 4°, da Lei n°.13.979/2020 e altÇrações, que fundamenta e autoriza, com Oispensa de Licitação.

Comissão de LICITAÇÃO - justificativa

comissão de licit ção informa gu a contratação foi realizada em caráter emergencial, haja vista a necessidade de comprimediata dos referid s produtos, dev:o a dificuldade e escasses destes no mercado e preços acima do valor de mercado, devid

ao cenário atual de andemia mundia! do coronavírus.

Oespacho Final do Ordenador da Despesa - Homql ,ga£_ _,

l Data ".

De ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO. 19/06/2020

venal Maynyt Cunha
cretário MuMcipal de Saúde

,/

Prefeitura bunicipal ) secretaria municipal de saúde

l
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

! PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 120-Sl2020

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

' DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 034-S/2020

' OBjETO: AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL SEM

CONTATO PARA O TRABALHO DE COMBATE E TRATAMENTO DA
PANDEMIA DO CORONAVIRUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATO



Itqb'ü'í'iàO pqv , nosso Qrgu[ho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
CNPJ N° 08.218.991/0001-95

ESTADO DA BAHIA LORRAYNE

,,,,,Q,l,t,í d,,ita1

MUNICIPIO DE ITABUNA CAMILA por LORRAYNE CAMILARODRIGUES:01612834620
RODRIGUES:01612 Dados,2020.06.22

834620 14:15:13 -03'00'
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 034-S/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 120-S/2020

CONTRATO N° 141-S l 2020

AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL
SEM CONTATO 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 FASTLABOR
COMERCIAL EIRELI - EPP

Pelo preQente instrument de um lado o MUNICÍPIO DE ITABUNA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDE ITABUNA, inscrito n2' CNPJ do Ministério da Fazenda sob n° 08.218.991/0001-95 com sede na Avenida

" Princesa Isabel, 678, sjo Caetano, nesta Cidade de Itabuna, Estado da Bahia, doravante denominada

CONTRA ANTE, neste a representado pelo Secretário Municipal de Saúde, o senhor JUVENAL MAYNARTE
CUNHA, G 02266983-3 SSP/BA, CPF 293.733.525-04 residente na Rua Henrique Alves, n° 634, Castália,
Itabuna - BA, de outro laQo à empresa FASTLABOR COMERCIAL EIRELI - EPP, Pessoa Jurídica de direito
privado, i scrita no cNpj/|yF sob n° 21.707.794/0001-06, localizada no endereço Rua Assis Monteiro, 605, Itapeva

MG - C 37655-000, n ste ato representada pela Sra. Lorrayane Camila Rodrigues, inscrito no CPF n°
016.128.3 6-20, portador o RG n° 14.037.390 SSP-MG, residente e domiciliado Rua José Inácio de Andrade,
605, Pass s - MG, CEP: 4 006-238, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO, de acordo

. com o Pr cesso de Dispe sa Emergencial 034-S/2020, que se regerá pela Lei Federal 13.979/2020 e demaisalterações mediante as cl usulas e condições a seguir ajustadas:

I-CLÁUS LA PR|MEIRAK DO OBJETO

Constitui jeto do preseje Contrato a AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL SEM CONTATO
PARA O TRABALHO DE COMBATE E TRATAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em conformidade com a coleta de preços apresentada

da qual decorre este termo contratual.

ITEM DISC IMINAçÃO UND QUANT MARCA VALORUNITÁRIO TOTAL
TERMOMETRO CLINICO, infravermelho,

! multifuncional, de não contato, para
l aferição de temperatura a distância, sem a
necessidade de contato direto com a pele,
de medição instpntânea, intervalo de

, medição de 1 a 55'igraus deve guardar na
,' memória no mínimp nove aferições. Deve
acompanhar bateria com garantia de 03

01 'nos Embalagem ikiviciuai com dados de UND 80 LASER 450,00 36.000,00
l identificação do produto, data de
l fabricação, prazo je validade e Registro
no Ministério da Saúde. Embalagem
acondicionada indi idualmente de acordo
com RDC185/ANVÍSA sobre normas de

,1 embalagem que gàranta a integridade do

prcxluto até o momènto da sua utilização,
, perm ita abertura b transferência com

l___té.c,nica asséética, constando
\, _

l
Erefcjitura Municipaj SECRETARIA MUNICIPAL de saúde
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,
© O povo nosso orgulho. _

r
externamente dados de identificação do

l produto número de lote, dados de
identificação do fabricante, número de
registro no Ministério da Saúde,

'valoB TOTAL.,..,.......!....................-................................................... ....... R$ 36.000,0Õ (Trinta e seis mil reaiO

ll -CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir
especificada:

C

m," .::,·". '. l DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA n
L

"" U clade Gestwa ' Fonte Projeto/Atividade Elemento de Despesa .,1
2406

1019 14 l ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE 339030
COVID -19

III -CLÁ:SULA TERCEIÁA - PREÇO E CONDIçÕES DE PAGAMENTO

§ 1° - O Jalor Global do pÍesente contrato é de RS 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS).

§ 2° - N s preços ofertaços na proposta da CONTRATADA já estão inclusos todos os custos e despesas

- decorrent s de transporteS, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou
indiretam rite, impliquem u venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.

§ 3° - O p garnento será e etuado através de Ordem Bancária nominal ao contratado ou crédito em conta corrente,

imediata nte após a aprèsentação da Nota Fiscal/Fatura/Eletrônica e devidamente atestada a entrega definitiva

do objeto ontratado.
§ 4" - Q ando houver ejro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será

imediatam nte devolvido ara substituição elou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esseintervalo ci; tempo não ser considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

IV - CLÁU ULA QUARTÁ - DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES PARA A ENTREGA DO PRODUTO E VIGÊNCIA

DO CONT TO.

a) O praz para a entrega !q objeto do presente contrato será IMEDIATO, após solicitação da secretaria.

b) A vigên ia do contrato s rã de até 6 meses ou com a entrega definitiva dos produtos, e poderão ser prorrogados
por period s sucessivos, knquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de

' emergénci de saúde pública.
C) A fiscali ação do contratÇ ficará a cargo do servidor designado pela Secretaria de Saúde.

d) O mate lai deverá ser qntregue, no Almoxarifado Central da Saúde, sempre das 08:00h às 16:00h, o qual

" formulará pedido, através do setor responsável.

e) A entre a deverá ser qfetuada com data programada e confirmação antecipada no local indicado pelo

município, cando as despebas inerentes com frete por conta da Contratada.

. f) O prazo de entrega dos rpateriais será imediato após a solicitação da Secretaria de Saúde.g) Correrá por conta da Contratada todas as despesas inerentes ao cumprimento disposto do subitem anterior.

h) Os mate lais devem ter a descrição da embalagem absolutamente compatível com a descrição da requisição.
i) Os mate lais devem ser Íntregues em embalagens não violadas.

j) Os mate lais devem ter prazo de validade igual ou superior a 12 meses.
k) O item n o deve ser subgtituido. Neste caso, a unidade contratada assumira todo o ônus.

V -clAus LA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES

5.1 -OBRI ÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRA ADA, além das determinações contidas no instrumento convocatório, que aqui se consideram

literalmente ranscritas, bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:

a) A atende O(S) pedido(s) da contratante no prazo estipulado na autorização de fornecimento;
'\ b) Entregar produto com a marca com que concorreu no processo licitatório;

lorrayne camila '"""'"'m'"g"·'w'\ LORRAYNE CAMILA
RQDRIGUES:016128 NjOR1GU'581$\'28W?Q

,/ " 34620 'M'"m°'ú"' "."'
Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde '""
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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 devdüçãQ do Produto, por estar em desacordo com as especificações, todas as despesas serão
atribuidak ao fornecedor:|,
f) A liei ante fica cientd de que se houver incompatibilidade de suas informações, com as características
apresent das pelo produ o, estará sujeita às sanções previstas na legislação vigente e a não substituição pelo
produto dequado será c nsiderado como recusa da entrega.
g) a majter um preposto aceito pela contratante, para representá-lo durante a execução do contrato;

h) A res onsabilizar-se pçlos danos que causar à contratante ou a terceiros durante vigência do Contrato;
i) A cu prir fielmente todas as condições estabelecidas no contrato e no edital;
j) A ma ter durante a viàência do contrato, todas as condições de habilitação;

5.2. -ÕBÀIGAÇÕES DO joNTRATANTE

O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas no instrumento convocatório por determinação
legal, obrjga-se a:
a) Fornecer ao contrata¶ os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10
(dez) dias da assinatura; ,
b) Realizar q pagamento ¢)e|a execução do contrato;
C) Proceder à publicação jesumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo

legal.

VI- CLÁUSULA SEXTA - Ç)AS PENALIDADES

§ 1° - O descumprimento arcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão ou
entidade hromotor da iicitição, sujeitará o licitante ou a CONTRATADA às seguintes sanções prevista na Lei

Federal íi°|8.666/93, garanjida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:

a) Adverüjncia;
b) Declaráção de idoneidaàe 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(Finco) anos; l
C) Descreçenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Itabuna pelo mesmo prazo previsto na

alínea antérior;
d) Muka de 0,3% (três décÍmos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do objeto

não entreq";
e) Multa d 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia
subsequen,e ao trigésimo.
§ 2° - O vã or das multas s¢rá, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de
outros créd'tos, relativo ao rpesmo Contrato, eventualmente existente.
§ 3° - As ultas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
CONTRATÀDA da responsíjbilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

§ 4° - Re enção de pag¶mento enquanto perdurarem quaisquer pendências da CONTRATADA, junto à
CONTRAT NTE, Durante epse período não incidirá atualização monetária.
§ 5° - Sanç es previstas na Lei Federal n" 10.520/02, art. 7':
Quem, con ocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar ocumentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a oposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, Íicar4 impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será

descredenci do no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.
40 desta Le , pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais com nações legais.

LORRAYNE cAM|LA^::':::°M':::'a'M'|'&"'

RODRIGUES:01612 RODRIGUES91612834620,, VII - cláusLla SETIMA - DA RESCISÃO

834620 Dados:2020.06.22
! """""""'

3
Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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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, X || e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
§ 2". Na hipóteses de rehcisão com base nos incisos ll a XI e XV do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, não cabe

à CONT TADA direito ! qualquer indenização.

VIII -cLjUsULA o|tav? -COBRANÇA JUDICIAL

As impo âncias devidas ela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este

Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de

créditos, )empre que pos Ivel.

IX -CLÁÚSULA NOVA D S DISPOSIçÕES GERAIS

§ 1°. A, ÒONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com

terceiros, pinda que vincul' dos à execução do presente Contrato.§ 2°. A CONTRATADA o:riga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as

obrigações ora assumidasi,todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
§ 3°. O présente Contrato hão poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte.

§ 4°. Na interpretação das ?isposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis com os
preceitos kie Direito Púb|!co, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as

disposiçõas do Direito Priv' do.§ 5°. A CY'ITRATADA res;onderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução dos

serviços Qtjjèto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da
contraTado, apurados Pa 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.
§ 6'. Apcj o 10° (décimo) c$ia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a CONTRATANTE, poderá optar
por uma das seguintes aiteknativas:

a) promo r a rescisão coptratuai, independentemente de interpelação judicial, respondendo a CONTRATADA
pelas perd s e danos decohentes da rescisão;
b) exigir a xecução do Coptrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de atraso,
respeitado o disposto na 1e(jislação em vigor.
§ 7". A C NTRATANTE pt'ovidenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, no Diário
Oficial"do unicipio, conforíne Lei Federal 8,666/93.

X - CLÁU ULA DECIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DA CONTRATAçÃO E OS CASOS
OMISSOS (art. 55, inciso XII).
A legislaçã) aplicável a exetução 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,
subsidÍaria ente, com basd em outras leis que prestem a suprir eventuais lacunas.

XI - CLÁU ULA DÉCIMA KRIMEIRA- DA FISCALIZAçÃO DO CONTRATO

Como form de acompanhãr 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
ALMOXAR FADO CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, como Gestor do contrato a ser gerado.

§ 1° O Gest rde contrato deverá:
a) Solicitar o Dept° de Licitações e Compras a cópia do referido contrato;
b) Identifica 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.

LORRAYNE CAMILA A'maóo de brma digitd
por LORRAYNE CAMILA

RODRIGUES.01612 ROWGUES9]612834620

834620 Dado£ 2020,06 2À
14 16:06 -Q3W '-r

Prefeitura Municipal SECRETARIA municipal de saúde
l
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
CNPJ N° 08.218.991/0001-95

O!5O

O presentè contrato é vinculado ao termo de dispensa constante no processo administrativo e a ficha de

programação orçamentária da contratada.

XIII -CLÁYSULA DECIMA TERCEIRA - FORO

As partes e egem o Foro da cidade de Itabuna, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado

que seja, p rã dirimir quais uer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na
presença dbs testemunhas, que subscrevem depois de lido e achadas conforme.

Itabuna, 19 de Junho de 2020

" - , )\, ,1/
S':. \

,,Q,, l'

MUNICÍPIO E ITABUNA - CONTRATANTE

JUVE AL MAYNARTE CUNHA
- " " Secr tãrio Municipal de Saúde

- LORRAYNE CAMILA Assinado de forma digital por
RODRIGUES:01612834 'ORRAYNECAMILA

RODRIGUES:01612834620
620 Dados: 2020.06.23 11:18:12 -03'00'

FASTLABOR COMERCIAL EIRELI :--EPP
LORRAYANE CAMILA RODRIGUES

C, (Fornecedor)

_
S

Prefeitura Municip?l secreIa,rla.mun!c!pal.de saúde
«

!
¶

l
l



PREFEITURA DE

Z x€ Itakynµ
Prefeitura Municipal de Itabuna

ESTADO DA BAHIA

5 J

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 120-S/2020

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 034-S/2020

OBjETO: AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL SEM

CONTATO PARA O TRABALHO DE COMBATE E TRATAMENTO DA
PANDEMIA DO CORONAVIRUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE

PUBLICAçÕES

RATIFICAçÃO DA DISPENSA

E EXTRATO DO CONTRATO
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' !, EXTRATO DA DISPENSA 034-S.2020
i

i;"""""' SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE23ÓC lta»una CGCICNPj: 08.218.99110001-95

O ncmc wCN|ho,

AVISO
RAT1FICAÇÂO TERMO DE DISPENSA EMERGENCIAL

O Secretário ,Muniopai de Saíkie de Itabuna homologa e ratifica ç) Termo de Dispensa n° 034S/2020, que
tom como Qb!!!tD AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL SEM CONTATO PARA O TRABALHO
DE COMBAIK E TRATAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
municipal pe saúde. Tmdo como Contratado: FASTLABOR COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ ri"
21 707.794KX)O1-06, conforme CorltratD de Fomecimento. Valor R$ %,000,00 (Trinta e seis mil reais),
Itabuna, 19 dê junho de 2020 juvenal Maynarte Cunha - Secretário de Saúde,

E EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA EMERGENCIAL N". 034-S/2020

"%· N°. Pruoesso AdmimstraUvo, 0120-S/2020. DISPENSA N". 034-5/2020. Contratanto: SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA. Contratado: FASTLABOR COMERCIAL EIRELI . EPP, CNPJ n°
21,707.794/0OQ1-06. objeto: aquisição DE termometro CLÍNGO digital SEM contato para o
TRABALHO CIE COMBATE E TRATAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS EM ATENDIMENTO A
SECRETARJA'MUNICIPAL DE SAÚDE. Fundamento Legal: Lei n". 13.979/2020 e alterações. Vigência: 8
meses ou eritr a total do,o,b'et% ,

-: .-'W

· -"" "' Gestora Fonte Projeto/Atividade Elemento de Despesa
1019 14 2406 339030

N° do cont"ato 14'-S/2Õ20. Valor RS iüoo (x) (Trtita e se' s |111| reais). 6àtTãÕ contrato: 19/"õanío"."

Itabuna, 19 de Jur'ho da 2020 CQm|ssãq a" L|c[taçao

e

Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- )

Certif/cação Digital: X8OFDBGD-OOUS9JXV-Y4T2VHT5-PZGYNCUL

VCrsão eletrônica dispcm/ve/ em: http://w1Nw.itabuna.ba.gov,br
Documento assinado d/çjij/mente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - lCP Brasil
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