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ESTADO DA BAHIA

i SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE j

( _PROCESS0 ADMINISTRATIVO N° 089-S/2020

("
cl , ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

,'"\<
Ç DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 029-S/2020

µbjeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO )

l DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DESINFECÇÃO DE

AMBIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE !

PARA ENFRENTAMENTO AO COVID - 19.

'~ .
.CONTRATADA: INSTRUMEDI - INSTR. MEDICOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ/MF N°. 15.712.615/0001-18
Valor: R$ 17.523,00 (DEZESSETE MIL QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS).
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l SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

[ PROCESSO ADMINISTRATIVO ) N° 089-S/2020

Í
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

"L

L DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 029-S/2020

( OBjETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO

DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DESINFECÇÃO DE

AMBIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
J

PARA ENFRENTAMENTO AO COVID - 19.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPj: 08.218.991/0001-95
' : G3

AUTUAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, eu, MARCELLE SILVA DOS

SANTOS, Membro da Comissão de Licitação, abri o Processo Administrativo n° 089-

S/2020 relativo à Dispensa de Licitação n° 029-S/2020, oriundo da Secretaria de Saúde,

C contendo a descrição clara e suficiente do objeto contratação de empresa para

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID - 19,

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

auto'ização do Secretéric Munici?3| de Saúde para a deflagra?ãc do procedimento, fm:o íj

yresente registro e autuação.
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marceLlêS .VA DOS SANTOS
MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal SECRETARIA municipal de Saúde
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

.k ! , . C5

OFÍCIO N° 268/2020 Itabuna, 15 de maio de 2020

DE: Depto de Média e Alta Complexidade
PARA: Departamento Administrativo e

Financeiro

ASSUNTO: Aquisição de Material de Limpeza

Prezados,

O Cumprimentando-os cordialmente, considerando a necessidade de

suprir a Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h e o Serviço de

Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, proporcionando as devidas

condições de higiene aos usuários desta rede, considerando que neste

momento de enfrentamento a pandemia do COVID-19, os atendimentos nestas

unidades aumentaram consideravelmente, venho através deste solicitar

aquisição do material de limpeza descrito na requisição e termo de referência

em anexo.

C

)ZErkiF"""ãâ;a Co,t, j
Direto/â íj3 e rtamentodeMédia

!
R-l complexidade

Ta "Yieia CoSta....'".
Departamento de Média e Alta Complexidade

RECEBIDO
is l ()$17-ç'2a"

'"°"' '°!i"::,ry Contato: 36 18-4908
e-mail: dmacitabuna@hotmail. com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
CNPJ N° 08.2)8.991/0001-95 " : . C6

· N° DO TERMO: 016/2020 DATA: 15/05/2020

TERMO DE REFERENCIA

REQUISITANTE: Departamento de Média e Alta Complexidade

l 1. OBJETIVO

O presente Termo de Referência tem por objetivo definir a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, conforme

, quantitativos e condições especificados neste Termo de Referência. '

r""

2. JUSTIFICATIVA , . _l

l A aquisição destes materiais de limpeza, tem por finalidade suprir as necessidades de

l Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -
SAMU, para garantir as devidas condições de higiene aos usuários e servidores desta rede.

C --- -- — — ——— —
: 3,_CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO _ _ . _ _

objeto em referência só será aceito após devidamente inspecionado pelo gestor do contrato e
l devidamente verificado quantos as suas especificidades. Deverão ser rigorosamente

atendidas as especificações constantes, conforme requisição em anexo.

4. INDICAçÃO DOS CUSTOS E DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA

' 4 1. Indicar a origem dos recursos
F

PROjETO/ATIVIDADE: 2 391 - SAMU - Manutenção do serviço móvel de urgêncial ELEM ENTO DESPESA: 33903000000 - Material de consumo

l FONTE:14

FICHA: 235
t

' PROjETO/ATIVIDADE: 2 390 - MAC - UPA - Manutenção das unidades de Pronto Atendimento

ELEMENTO DESPESA: 33903000000 - Material de consumo
FONTE:14

l FICHA: 223 i

5.,DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIA DOS SUPRIMENTOS

' 5.1 O recebimento e aceitação do(s) p'oduto(s) sera observada, no que couber, as disposições i

contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.

l 5 2 Ols) µroduto(s) fornecido(s) deverá(ão) ser entregue(s) com etiqueta de identificação do fornecedor, ,,"

visando comprcvação da procedência do produto no caso de acionamento da garantia contratual, com l

relação a possíveis defeitos de fábrica detectados pelo responsável que receberá O(S) produto(s).

l 5.3 A contratada deverá substituir O(S) produto(s) entregue'(s) com eventual (ais) defeito(s) de i

fabricação ou que apresentem eventual alteração de suas características dentro do prazo de validade

,1' quando for o caso.,__sem qualquer ônus adicionai para a Secretaria Municipal de Saúde. no prazo
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\['máximo de 07(cinco) dias, a contar da data de recebimento.

5.4 Caso a substituição não ocorra em até 07 (cinco) dias, ou caso O(S) novo(s) produto(s) também l

l seja(m) rejeitado(s), estará a empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação das !

! sanções previstas em lei.

!5.5 Á Contratada caberá sanar as irregularidades apontadas no recebimento, submetendo a etapa !

! impugnada a nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a execução do saneamento :

necessário, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, sendo que os custos da substituição i,

! do(s) produto(s) rejeitado(s) correrão exclusivamente a expensas da Contratada.

5.6 O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do produto )

fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos. ,'

' 5.7 O(s) produto(s) fornecido(s) deverá(ão) ser entregue(s) em embalagens não violadas e ter a

descrição da embalagem absolutamente compatível com a descrição da requisição.

l 5 8 A entrega deverá ser no Almoxarifado Central da Saúde, no turno da manhã (das 8hs às 12hs)

l 6. PRAZO DE EXECUçÃO DOS SERVIÇOS/ENTREGA DOS PRODUTOS

6.1 O ccntrato a ser firmado terá duração de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, podendo ser

' prorrogado. a critério da Prefeitura e com a concordância da Contratada, por período igual ou inferlor,

ate o limite permitido na Lei 8.666/93

6,2 A assinatura do contrato só poderá ocorrer dentro da vigência da Ata de Registro de Preços.

6.3 A prorrogação do Contrato observará as disposições do art 57: e as alterações, o art. 65. ambos da
l Lei 8 666/93.
)Ás:al|2ão E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

7,1. Como forma de acompanhar o cumprimento detalhado da entrega dos itens contratados, assim
como a sua designação adequada, o departamento solicitante recomenda que a comissão de licitação

i indique um gestor o contrato a ser gerado. :

) 7.1.1 - O Gestor de contrato deverá: ,

a) Solicitar ao Depto de Licitações e Compras a cópia do referido contrato; !

l b) Identificar no presente contrato, quais itens dizem respeito à sua solicitação;

, c) Dar baixa em sua via de contrato a cada requisição emitida ao setor Administrativo, mantendo o saldo ,
i atualizado,

l d) Observar se os itens recebidos conferem com os solicitados e constantes do contrato:

' e) Dar ciência ao departamento dos itens recebidos, sua conformidade com as solicitações e constantes :

l do contrato. i

l 7.2 A existência e a atuação da fiscalização pela Secretaria de Saúde em nada restringe a

responsabilidade, única, integral e exclusiva da(s) 1icitante(s) vencedora(s). no que concerne a '
LçEec_jção do_o,bjçto ,çontra.ta.do,

E-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

REQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AQUISIÇÃO

REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

N° 195/2020 DATA: 15/05/2020

!1TEM j, """"' ' DISCRMINAÇÃO"' "'""'

, UND

, QUANTI.D,ADE,", _" _ TOTAL
l " " l DESINFETANTE Dê"""" rãÜÊL' INTERMEDIARIO,

l DETERGENTE E DESODORIZANTE DE ALTO DESEMPENHO,
i 1 IA BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO E PERÓXIDO DE

l HIDROGÊNIO, INDICADO PARA ÁREA HOSPITALAR E UNO 40 40
' DESINFECÇÃO EM UMA ÚNICA OPERAÇÃO. FRASCO COM
5.000 ML.
DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÂVEL'"NEUTRO PARA """
uso DE REMOçAO DE GORDURAS E SUJEIRAS DE

: 2. I-OUÇAS E NA LIMPEZA GERAL. COM POSIçÃO:
TENSOATIVO ANIÔNICO, COADJUVANTES, UNO 20 20

$ , I PRESERVANTES, CORANTES E ÁGUA UNIDADE DE

_

L
i FORNE.CjMENTO,:,.FRASCO,COM 5,000 ML,

OBSER'VAÇÕES: "

l Material de limpeza i"equisitado para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h e o Serviço de

· . y . Atendimento Móye| de Urgê!!çia - SAMU.

ul EMISSÃO VISTO

—
k l_ l_

RESPONSAVEL

AUTORIZAçÃO RECEBIMENTO

l l

0 __ DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO_ l

Eabrícia iããra C stà
1)iretora do dêpMdamêntod Médi

cAlta comp|endade

uDIRET RA DOÍÊ ARTAMEN"!ó



C
O

W t i . 10

diário oficial da união · ljamTi
L

Publ.cackí í'm O7^)2.'2O,'L' l Eeitçao :' ;' l 5c·zçào' i l pagbna l

órgão: Albos do Peder LegislaUvo

LEI N" 13.979. DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

á
Dispõe soNe as medidas Pãrâ enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do ' ,

¶.L.fo|lcjvuus réspOnsàvd pelo surto de 2019.

OPRESJDENTEDAREPÚBL|CA ,
t

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

Art- 1° Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas pata enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo :

surto de 20!9. '
.,

§ l" As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade.

t.§ 2° Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da sítuaçip de emergência de ,
saúde pública de que trata esta Lei.

§ 3° O prazo Ce que trata o 2° deste m1igo 'ião poderá ser s'.ipeúo' ao declarado pela

C)'qanl?acao Mundial de Saúde

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

! - lsolamento: separação de pessoas doentes Ou contaminadas. ou de bagagens. meios de

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

ou a propagação do coronavírus: e

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

pessoas que não estejam doentes. ou de bagagens. contêineres. animais, meios de transporte ou

mercadorias suspeitos de contaminação. de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do

C (JTQ!1dVílLl5

Paragrafo único. AS definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitário

Internacional constante do.A[!w,!oRm=!l"-1ç)RRAQ-3Q jalamLskjzçRQ aplicam-se ao disposto

nesta Lei. no que coubet:

Art 3° Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente do coronavirus. poderão ser adotadas. entre outras, as seguintes medidas:

C

G

l · solamento,

ll - quarentena,

Ill - determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos.

b) testes laboratoriais:

C) coleta de amostras clinicas:

d) vacmação e outras medidas profiláticas: ou

e) tratamentcs médicos espec'ftos.

lV - estudo ou investigação epidemiológica:

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

técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). por rodovias. portos ?¥ (.; :,

aeroportos:

m.VIl . requisicão de bens e se'viços de pessoas naturais e jundicas. hipótese em que sera à

gàrantido o pagamento posterior de indenização justa. e

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

sanitária sem tegistro na Anvisa, desde que" .

a) registrados por autoridade sanitária estrangeira, e

b) previstos em ato do Ministèno da Saúde

§ l" As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em
evidências cientificas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas
no tempo e no espaço ao minimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública,

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

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

a familia conforme regulamento:

: . ü citaéito de receberem tratamento gratuito:

Ill - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das l
pessoas. conforme preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário lnternacionaL constante do &!£XQAQ l

-.. janei'çLde.2Q.zç'

§ 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

descumprimento delas acarretará responsabilização. nos termos previstos em lei, l

§ 5° Ato do Ministro de Estado da Saúde i
q

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

caput deste artigo: e '

ll - concederá a autorização a que se refere o incis.j VIII do caput deste artigo.

'. 'í Ato ccmjunto dos Ministros de Estado da Saúde e da Justiça e Segurança pública disporá

sobie a medida prevista no inciso VI do caput deste artigo. l
í

§ 7° As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas l

l - pelo Ministério da Saudê:

Il - pelos gestores locais de saúde. desde que autorizados pelo Ministério da Saúde. nas

hipoteses dos incisos i. ti, V. Vi e VIII do caput deste artigo: ou

,Ill - pelos gestores locais de saúde. nas hipóteses dos incisos Ill. lV e VII do caput desíe artigo.

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

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde publica de importância internacional aecorrente do

coronavírus de que trata esta Lei. í
l

§ 1° A dispensa de licitação a que se refere o caput date artigo é temporaria e aplica-se :

dpenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

c{)fc')llavirus
§ 2° Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei seão imediatamente

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

coutjèE além das informações previstas nos_mkm=siüLLáAmz522 gÊAaskAQmnhLQA!U?Qu o

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

respectivo processo de contratação ou aquisição.

Art. 5° Toda pessoa coLaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imedata de:

l - possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus:

ii - circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo cotcpnavirus.

' ' ' ' 'N' .M.. m-. ..-. .-... .-.- .- ·..-r~c»-..-- -



Ali f" E obrigatóno o compartilhamento entre orgãos e enttdades da administração-pujjÈ;': : 1 2
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federal. estadual. distrital e municipal de dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com ;

suspeita de infecção peto ccjronavinjs, ÇÇbf l? a finaljdack: excLLúyva de evitar a sua prupagaçào. l, : , ; rn~
Y

§ l" A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se ás pessoas jurídicas de direito
P'

privado quando os dados forem solicitados por autoridade sanitána.

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

suspêitos e em nvestigação. relativos à situação de emergência pública sanitária. resguardando o direito

ao sigilo das informações pessoais.

Art. 7° O Ministério da Saúde editará os atos necessários á regulamentação e operacionalização

do disposto nesta Lei.

Art. 8" Esta Lei vigorara enquanto perdurar o estado de emergência internacional pelo

coronâvirús resporMvel pelo surto de 2019.

·'.í ' ' ' E" t.,t,.j Lêi èntrà em vigor na data de sua publicação.

::lmmlià. 5 de fevéreiro de 2O2Q: 199° da IndrpendMcia e 132° da Repútüca.

%

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Sé®tQ MOtO

Luiz Henrique Mandetta
tl
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Presidência da República

..n':í:13
l,

Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos

j

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

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 púbhcâ de
impurtância internacional decorrente do
coronavírus.

d

È

t

0

r

ExposiçàQ de mQt!zos

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição,
adota a seguinte Medida Provisória. com fo'ça de Ieí.

Art. 1° A Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:

&'=, "Art. 3° Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância intêrnacional dècorrentê
i do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as

C seguintes medidas:

VI restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência
Nacional de Vigiiância Sanitária, por rod:ívks. portos ,jlj amoportos de'

â) entrada e saída 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, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades
essenciais a que se referem o § 8°

§ 10 As medidas a que se referem os incisos l, ll e vi do caput, quando afetarem a execução de
serviços públicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente

C, poderão ser adotadas em ato esp€'c|ficj 2 desde que em articulação prévO coin o ürgão regulador cl.· ü
Poder concedente ou autorizador.

§ 11. Ê 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)

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

§ 3° Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de
empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar

' ,'-' " pode' P u MiCO suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora dc bem ou
serviço a ser ac'qwrido " (NR)

' ' 'ANON* -""y" UU~<"t M -· '
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"Art 4°-A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput do art. 4° não se

restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições dej T
e fmctonàmento do bem adquirido " (NR) - "71 L

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

'í

l - ocorrência de situação de emergência:

11 - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;

Ill - existÉmcia de risco a segurança de pessoas. obras prestação de serviços, equipamentos e outtos
l)ens, puohcos ou particulares. e

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

"Art 4°-C Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da
emergência de que trata esta Lei, não será exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar
de bens e serviços comuns." (NR)

»1A°-D O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível durante a gestão do
contrato." (NR)

C "Art. 4"-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será admitida a apresentação de termo de referência

CI simplificado ou de projeto básico simplificado.

§ 1" O termo de referência simphficado ou o projeto básico simplificado a que se refere
caput .U:ilt.-:a

7
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l - declaração do objeto:

ll - fundamentação simplificada da contratação,

Ill - descrição resumida da solução apresentada;

lV - requisitos da contratação,

V - criténos de medição e pagamento;

!
j

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no minimo, um dos seguintes parâmetros'

a) Portal cie Comµías do Governo "Meral:
R'
.'Ik

. . . b) pesquisa publicada em mídia especializada,

i;, SítiOS eíetrômcos especializados ou de domínio amplo,

d) contratações similares de outros entes públicos: ou

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e

VII - adequação orçamentária.

d
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§ 2" Excepcionalmente, mediante jusbficativa da autoridade competente, será dispensada a
esúmativa de preços de que trata o inciso VI do caput

§ 3° Os preços obtidos a partir da esbmativa de que trata o nciso VI do caput não impedem a
contrat2ção pelo Poder Público por VàÍCXE$ st'pertores ·'6corn:ntes de csci!aç-ôís ocasionadas pela variação
de preços, hipótese em que deverá haver justificativa nos autos." (NR)

"Art 4°-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade
.:ompetente. excepcionalmente e mêdiante jushficativa, poderá dispensar a apresentação de documentação
relativa à regulandade fiscai e trabalhista ou. ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação,
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ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o
Jcumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art 7° da Constituição." (NR) . ! : l . l 27

»i_4°-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a
aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei,
Cis prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.

§ 1" Qtzndo o p'azo oriçjina! de q'je trata o caput for número impar, estp será arredondado para o
n úmero inteiro antecedente.

§ 2° Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo,

C)

§ 3° Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o a.rt. 39 da Lei n° 8.666, de
.t1 de, iunhS) de. .'993, para as licitações de que trata o caput." (NR)

"Art 4°-h Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e poderão ser
prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da
situação de emergência de saúde pública." (NR)

"Art. 4°-1 Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração
pública poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do

:'Mràto " (NR 'l

F'.'tJL± Ficam estaoelecidos os seguintes limites para a concessão de suprimento de fundos e por
nem de despesa, para as aquisições e contratações a que se refere o caput do art, 4°, quando a
movimentação for realizada por meio de Cartão de Pagamento do Governo:

l - na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na alínea "a" do inciso l do caput cíq
art. 23 da Le,i_n,°.8,666, de 21 de junho de 1993; e

ll - nas compras em geral e outros serviços. o valor estabelecido na alínea '°a" do inciso ll do caput do
art 23 da Lei n° 8.666, de 1993." (NR)

"Art 8" Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que trata o art.
4°-H, que obedecerão ao prazo de vigência neles estabelecidos." (NR)

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

BrãSihâ, 20 de março de 2020: 199° da lndepêndência e 132° da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
SérgiO Moro

!',' Luiz Henrique Mandetta

Wagner de Campos Rosário

© Walter Souza Braga Netto
André Luiz de Almeida Mendonça

l:ste texto não substitui (l publicado no DOU de 20.3.2020 - Edição extra- G
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Subchefia pasa Assuntos Jurídicos

,

Regulamenta a Lei n" 13.979, de 6 de févereiro de 2020. para eefinw os
serviços públicos e as âtividMes éssermais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA no usd da atributção que IM confere o art. 84. câpúl inciso lV, da Constituição, e têndo em vista o disposto
na Lei n' 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

DECRETA:

s):jlt:t

·1·: '" ESte Decreto regulamenta a Lç!1 n° 13,97:9. cIe §A§ugjte£eirQ Qm2Q2Q. para definir os serviços públicos e as atividades essencia{s.

Arntmo de aphcc;ão

Art 2° Estu Decreto aphca-se às pessoas jurídicas de direito público interno. federal, estacjud. chstrital e muniopal, e aos entes pnvados e as

pessoas naturais.

SeÊç'"so$ públicos e atividades essenciais

4" An, 3° As medidas previstas na Lei deverão resµíardâr o exercício e c) funcionamento dos serviços públicos e atividades

' 'nctâls a que se referê q § 1'. § 1' São serviços públicos e atmdades essenciais agudes indispensáveis ao atendimento das necessidades
h vèjs da comunidade. assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da
oopujação. tais como'

';

l - assistência à saúde. 'ncluidos os serviços médicos e hospitalares:

ii - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerâbdidade;

Ill - atividades de segurança pública e privada, incluidas a v©iância, a guarda e a custódia de presos;

' . .1'1'. È{!ades de ddesa naçíonal e de defesa civil:

v - hanspcwte |nteTmUrüc:pal, inte[2stadua| 3 internacienal de passagt'ftos e n transporte de passageirt's por táxi ou apiicalivo;

Vi - telecomunicações e mtemet:

VIl - serviço de cali center,

VIli - captação. tratamento e chstribuição de água;

lX - captação e tratamento de esgoto e lixo:

S,, X_ í ' " " ' "
q

- getaçâo. transmissão e diskibuição de energia elétrica, incluído o fomecimento de suprimentos para o funcionamento e a niamtençào
das centrais geradoras e ã:js sistemas de transmissão e distnbuição de energia, além de ptüduçào, transporte e distnbuição de gas
"e' '.

XI - iluminação pública:

· , ' j,, ,:1'· :m' : .,tç;jç.. cornerCiahzâçãO e entrega. realizadas presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de procsutos de saúde.

·. Ill - serwçus funerários.

xiv - guarda. uso e controle de substâncias mdioatívas, de eqwparnentos e de materiais nucleares;

XV - vigdâncta e certificações samtárías e fitossamtarias:

XVi - prevenção. controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doénça dos ânimàS;

xvii - mspeção de alimentos. produtos e derwados de origem animal e vegela|:

' .'ii' - vlgliàncla agropecuária inlernactonal,

x 'X - controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre;

' <h~aAêe6r ' ' ' , '
~~~*~~*

XX - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central cic.
""""' (Redaçaç' Qada-pelç' neçnetQ n° 1Q,292.9l2RQ)
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·.' Xê - sêrviçm postais:

' ' "ií"]S;)("tt' f? entrega de cargas em geral: .. t' :,m-t
4Xlíl - serwço relacionados á tecnologia da informação e de processamento de dados (data center) para suporte de outras atividades previstas

neste Docroto;

XXIV - fscalização tributária e aduaneira;

h

XXV - pmduçào e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutüra tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do
Sistemá de Pagamentos Brasileiro: (&!QaçaQAa!1aAd9.j2s=QjmQ=AUQ2Ql

XXVI - Rscalizacào ambiental:

. . .

XXVII - produção de petrHeo e produção. distribuição e comercialização de combustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de
petróleo: (&gaçamdaga=RcQmn° 1Q.292.jd!L2QZQ)

XXVlll - monitoramento de corístruçCes e bartaçens t jí··s: possam aca rétar r'SCO à segurança:

m'antarnentu e analise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança coletiva, notadamente por meio de alerta de nscos
.'S- '.11e4à$ e muwjaçòes.

XXX - mercado de c'apitats e seguros;

XXXI - cuidados com animais em cativeiro.

XXXII - aUMade de assessoramento em resposta ás demandas que continuem em andamento e ás urgentes:

7

CXXXIII - atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade soctãl. compreendidas no art. 194 da Constituição: 1Redaçãc.)

-uúQ. ;'t:iu Deç'eto n°:!A222MSLUQ2Q)

XXX " ' .' ' ' ' ' "' ' " ' F

. . .

F

XXXIV - âtividades mêdtco-penctaG rdààonMâS C B:R a caracterização Cjij impedimento fisiLo, müntal, mtelectual ou senscrk:i da pessoa
com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e inWdisclphnares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em
'P- ·?"1 eqpecja| na kéi_n?_13. ¶4ç cIe G de jvlhQAQ2Q1s - Estatuto da Pessoa com Deficiência: n° 1Q.?92, QC

.^ ^^~ ' ' "

XXXV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Méchco Federal indispensáveis ao atendimento das necessidades
inadiáveis da comunidade; (Besm!;LsMaRc!Q-Q=KLQ:...1Qm. cje 2Q2Q)

XXXVI - fiscalização do trabalho. _'° 1Q,292. ¢e ?Q2Q)

.. XXXVII - atividades de pesquisa, cientificas, laboratoriais ou similares relacionadas com a pandemia de que trata este Decreto:
'C k MlQn=kmA292AÈ2Q2Q)

:' x' VIII - atividades 5e representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas exercidas pelas advocacias públicas,
'tOnadas à prestação 'egular e tempestiva dos serviços públicos; (lnç!!úáQRekLç2!à=QjmQ=AUQ2Q)

XXXIX - aüvidades religiosas de quáquer natureza, oí,Edécidas as de:em¶inações do MinistENo da Saúáe; e
:LL=B!UQ2Q)

XL - unidades lotéricas. (lc!ç!yjgQj&!Qj=!dQmQ292AUQ2Q)

§ 2" Também são c'onsweradas essenciais as atividades acessórias, de supom e a disponibilização dos insumos necessários a cadeia
, _1 ". ':va relaUvâs ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das ahvidades essenciais.

§ 3° É vedãdâ a re$lriçao à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços públicos e atividades essencja}s, e de
cargas de qualquer espécie que possam acarretãr desabastecimento de gêneros necessários à população.

§ 4° para fins do cumpnmento ao disposto neste Decreto, os órgãos púbhcos e privados disponibilizarão equipes devidamente preparadas e
chsposlâs à execução, ao monitoramento e à fiscalização dos serviços públicos e das atividades essenciais.

§ 5° Os órgãos públicos manterão mecanismos que viabilizem a tomada de decisões, inclusive cdegiadas. e estâbdecerâo canaís
'p'"lanenles de tntedocução com as entidades públicas e privadas federais, estaduais, distritais e municipais.

-,· _ As hmt'aç€'es cIe >ervtços públicos e de atividades essenciais, inclusive as regüladãs, concedidas ou autoruadas somente poderão ser
l :í.:õ jãs em ato especifico e desde que em articuiâção prévia do com o órgão regulador ou do Poder concedente ou autorizado',

§ t' Na execução dos serviços púbík»s e das atividades essenciais de qlp3 trata este anjgc' devem ser adotadas todas as cautelas para
xjuçào da transmissibükjade da covid -19.



§ 8° Para fins de restrição do transporte intermunicipal a que se refere o inciso V dcj caput, o órgão de vigilância sanilária ou equivalente
nos Estados e no Distrito Federal deverá elaborar a recomendação técnica e fundamentada de que trata o incpo VI do cpgt do ajt 3°da L¶' q°
13.979. de 2020. (lQç!!MQRc!QR!ÊçMQ n° 1Q,29?.m2Q2Q) " ' · ·' ' l ~rmj

Ari. 4' Os Poderes Judiciário e Legislativo, os Tribunâis de Contas. o Mmistério Público e a Defensoria Pública definirão suas limitações de
funcronamento.

Art 5° Resolução do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 poderá definir outros serviços pÚblicos e
àX.KÍâ jes considerados essenc|als e editar os atos necessários á regulamentação e à operacionalização do disposto neste Decreto.

Vigência

Art. 6' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasilia, 20 de março de 2020: 199" da Independência e 132" da República.

JAR MESSIAS BOLSONARO
Sérgio Mom

r)jµ'· Mandetia

t!

. ,0 Âuntnúu Mtmc/c'nça
vVà//tt: Souza Braga Nelto

Este texto não substitui o pubhcaao no DOU de 20.3.2020 - Edição extra- G e republicado no DOU de 21,03.2020 - Edtçào extra- H
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órgão' Ministério da Saúde/Gabneta do Ministt'o

\ !9

l' :

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 pata enfrentamento da emergência de

saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavírus (COVID-19).

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

parágrafo único do art 87 da Constituição. tendo em vista o disposto na Lei n° 13.979. de 6 de fevereiro de

2020, e

' onstderàndo a Declat"ação de Emergência em Saúde Pública de Importância internacional pela

C, 'j'cjamzaçao Muridial da Saúde em 30 de jane|ro de 2020. em decorrência da Infecção Humana pelo novei

O corcmavirus (COV|D-19):

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

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

coronavírus QCl9-nCoV), resolve'

Art 1° 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

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

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

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

m'. '-'.tú;.t,,àO chníca e laboratohal. de maneira a evitar a propagação da infecção e transmissão locaL

§ r a medida de isdamento somente podará sé: cieterminada por prescrição médica ou por

['ecomendação do agente de vigilância epidemiológica, por um prazo máximo de 14 Cquatorzd dias,

"' podendo se estender por até igual perioda conforme resultado laboratorial que comprove o risco de
transmissão.

§ 2° a medida de isolamento prescrita por ato medico deverá ser efetuada, preferencialmente.

em cjomicíúQ- podendo ser feito em hospitàss públicos ou privados. conforme recomendação médica. a

depender do estado cLinico do paciente.

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

para o SARSCOV-2.

§ 4° A determinação da medida de solamento por prescrição medica devera ser acompanhada

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

'í a medida de isolamento por 'ecomendaçao do acjente de vígitÊ!r)(:iz! epidemiológica

.i ' .' ft i !tN t·::;ugaçao epidemotogíca e abrangerá somente ')$ casos de contactantes

i."o' i"ius a Pe"SSOàS sintomáticas ou portadoras assintomáticas. e devera ocorrer em domicilio

§ 6° Nas unidades da federação em que não houvêr agente de vigilância epidemiológtca. a

medida de que trata o § 5° será adotada pelo Secretário de Saúde da respectiva unidade.

§ 7° A niedida de isolamento por recomendação será feita por meio de notificação expressa à

pessoa contactante. devidamente fúndamentada. observado o modelo previsto no Anexo ll.
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Art 4° a medida de quarentena tem como objetivo garantir a manutenção dos serviços de .

saúde em local certo e determinado, l ' l ,4<"

§ 1" a medida de quamitena será determinada mediante ato administrativo formal e

devidamente motivado e deverá ser editada por Secretário de Saúde do Estado. do Munictpío, do Distrito
Federal ou Ministro de Estado da Saúde ou superiores em cada nível de gestão. publicada no Diário Oficial

e amD|amente üivulgadn pelos meios de ccwnunicação.

5 2" a medida de quarênténa será adotada pelo prazo de até 40 (quarenta) dias, podendo se

ü :,:t"rld(:' pelo tempo necessario 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 Ope'ações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) previsto na Portaria n° 188/GM/MS,

de 3 de fevereiro de 2020.

§ 4° a medida de quarentena não pMerà ser determinada ou mantida após o encerramento da

Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.

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

acârretará a responsabilização. nos termos previstos em lei.

Parágrafo único. Caberá médico ou agente de vigilância epidemioíogica informar à autohdade

policial e Ministério Público sobre o descumprimento <itj que trata o capuL

Art 6° As medidas de realização compulsoria no inciso III do art 3° da Lei n' 13.979. de 2020.

' .'" ir"' mc1ic .idas mediante ato médico ou por profissional de saúde.

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

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

Art. 7° a medida de requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas para

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância intérnacional decorrente do coronavírus

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

assegurado o direito à justa indenização.

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

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

dos trés lãboratorios de referência nacional

l - Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruzl Rjj:

11 - Instituto Evandro Chagas da Secretaria de Vigilância em Saude (IEC/SVS) no Estado do Pará.

ou
É a Ill - Instituto Adolfo Lutz da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

§ 1° Na hipótese prevista no caput. o laboratório deverá encaminhar alíquota da amostra para o

Banco Nacional de Amostras de Coronavírus. para investigação do perhl viral do coronavírus (COVID-19 no

território 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

NaCtOnâl de Alertá e Resposta as Emergências em Saúde Pública (REDE CIEVS),

§ 3"' O fluxo de amostras Laboratoriais devera observar os protocolos estabelecidos pelo

Míntsteno da Saúde

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

identificação do coronavirüs (COVID-19L bem como as medidas de biossegurança devem observar as

diretrizes estabekmdas pelo Ministério da Saúde.

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

mechdas para énfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavírus (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 (convjd-19), disponíveis no sitio eletrônico

·1 "'
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do Ministério da Saúde, com a finalidade de garantir a execução das medidas profiláticas e o tratamento

necessario .l ( : ; Aa¥
'.·1 !1 as condições para a rêahzação das medidas de enfrentamento da emergência de saúde

;.ü:.nm ci t.'Stàtj previstas no Boletim Eµiaemiológicc, e PIemo de Contingênciâ Nacional para Infecção

Humana pelo novo Coronavírus (COV1D-19L

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

necessário e disponibilizado no sitio eletrônico do Ministério da Saúde:

hups://~w.%ude.gov.br/vigilancia-em-saude.

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

publica de wnportància internacional em decorrência da infecção humana pelo coronavírus (COVID-

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

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

Paráçjrafo único. O encenamento da emergência de saúde pública de importância nacional está '

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

Art 13 O Ministedo Ca Saúde mzr.terà dadoà públicos e atualizados sobre os casos confirrnadcs,

,; P '. · á [!:v('qttç;açao. 'elativos á situação de emergencia pública sanitária. resguardando q direito
ao sgilo das ínformaçõès pessoais.

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

LUIZ HENRIQUE MANDETTA
ANEXOI

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Ell
~~ ~ m ~

RG no .m~_ ~~ , , ,,__ _ , CPF no

que fui devidamente informado(a) pelo médico(a) Dr.ça)
a necessidade de ~(isolamento ou

quarentena) a que devo ser submetido. com data de inicio previsão de

local de cump'imento da medida.._,,. .bem como as possíveis consequências da sua nãj

:eiúi,càçào

. Paciente , Responsável

,

N

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

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

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

elou seu responsávêL etstá em condições j? compreender o que lhes foi informado. Deverão ser seguidas

as seguintes orientações:

Assinatura
~ _ ~ _

CRM
~

ANEXO ll

NOTIFICAÇÃO DE ISOLAMENTO

OCA) Senhoria) está sendo notificado sobre a necessidade de adoção de medida sanitária de
isolamento. Essa medida é necessária, pois visa a prevenir a dispersão do virus Covid-19.

Data cIe inicio:



Prewsão de tármino:
.,- f'"'í't 22

Fundamentação: U i Rd
Local de cumprimento da medida (dõmicilto):

Local Data:
~

l , ,,~ _,l 0Hor«

Nome do profissional da vigilância epidemiológica:
Assinatura ~ ~ ~~__ _ ~,, , _, , Matricula:

"B:
" d

Eu. documento de identidade ou passaporte

~~~~,~~~~.,__~,,,,,declaro que fui devidamente informado(a) pelo agente da vigilância epidemiológica

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

consequências da sua não realização.

G.oca, Data: __+,,_/,,_,,,1 Hora: _,,,_,:

Assinatura da pessoa notificada:

Ou

Nome e assinatura do responsável legal

EsW cmnuNdo não subsÜtUl o publkado na ~ hãO ce¢fihcadd
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PORTARIA N" 395, DE 16 DE MARÇO DE 2020 !

CstabeLece re,curso do Bloco de Custeio das Ações e Sei'w;-os t

Públicos de Saúde - Grupo cIe Atenção de Média e Alta

Cornplexidade-MAC. a ser disponibilizado aos Estados e Distrito

Federal destinados as ações de saúde paira o enfrentamento

do COronavirus - CoVIl) 19. É :

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE. no uso das atrbutções que lhe confeFem os incisos l e ll do ,

parágrafo único do art 87 da Constituição. e

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

enfrentamento da eniergència em saúde pública. de importância internacional decorrente do coronavírus
C. OVID 19 rêsporisavel peta atual pandemia: ,

ConsideranM a Portaria n° 356/GMi'MS. de 11 de março de 2020. que regulamenta a t,.

operacionalização do disposto na Lei supracitada: E

Considerando â Mechela ProvisOra n° 921 de i3 de março dE 2020. que abre crédito à

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

Considerândo a necessidade de fOrtalecimento dos serviçQs ambulatoriais e hospitalares do
!.í!, 'S Patti fus{)onat?r a situação emergenciaL resolve

Art 1° Fica estabelecido recurso do Blc>co de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -

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

424,154.75QÔO (quatrocentos e vinte e quatro milhões. cento e cinquenta e quatro mil e setecentos e

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

esta Portaria. destinados ao cüstè¢o das ações de saúde relacionadas ao enfrentamento da circulação do

"COVtD-19" nO Brasil

fM'açjíahj únicO. A distnbuição dos recursos aos Estados e Distrito Federal corresponde a RS
2.00 tdots rêas) per capúa, conforme projeção do Instituto Brasileko de Gêografia e Estatística (IBGE). pàra

Nu 2020.

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

Comissão Intergestores Bipartite-ClB, em cada estado, devendo ser observado o respecbvo Plano de t

Contingència g
Art. 3" Fica determinado que q Fundo Nacional de saúde adotará as medidas necessárias para a

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

parcela única, conforme anêxD a esta Portaria. mediante processo autorizativo encaminhado pela

Secretaria de Atenção Especializada à saúde,

ÊArt, 4° Os recursos orçamentários. objeto desta Portam. correrão por conta dç) orçamento do
Ministério da saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.122.501821CO.65OQ - Enfrentamento da ;j

Emetgència de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus. 3

Art 5" Esta PorLãria entra em vigor na data de sua publicação', j;

ã

ANEXO
LUIZ HENRIQUE MANDETTA

UNIDADE DA FEDERAçÃom£,.._ " VALOR ..._...,_J

Acre i 12OQOO .' L733.622.OO j
·- · ·-F

Alagoas ., .'27OOOO '6.839378,00 '

sR
X ,

:p
é":
E¥

K
:.1

k. r

È' m'um'm #mí: -+.«+. .. ..

1"·



0
©

e

' - .-" t'"'í': 24!Amapà 16OOOO ' 1.685.828.00 !

Amazonas 13OOOO 8.480.420.00 (; "i Ri
, -__-_ .'Bahia 29OOOO 31.045.710.00 '

Ceará 230000 18.356,726.00

Distnto Fecleuíl 53OOOO 6 446096.00 :
t

, Es,pirito Santo . 32OOOO 8.277.314.00 l
'Goiás :52OOOO 14.034.992,00 ,

fMaranhão _ )agooo ! 14,242.312.00" t
l

' Mato Grosso l 51OOOO 6.910.184.00 l

'-' ' , F .V ti.. Sul ' 5OCiOOO 5£.C'AO8,OO
31OOOO 42.902.712.00 '

Para ! 15OOOO , 17257.802.00 l

Paraíba p5oooo 8.195.718.00 j

, Paraná : 41OOOO t23.077.O36.OO l

pernambuco K6oooo a9.3o1.208.oo i

Piauí '22OOOO 6.467.782.00

Rio de Janeiro 33OOOO 33 893.082.00

Rio Grande do Norte 24OOOO 7.196.576.00

Fio G'ende do Sul ,43oooo 22 833.790.00

LRondônia 11oooo 3.715.984.00 :

' Roraima 14OOOO LO93.782,OO
· . - .. ;

Santa Catarina 42OOOO 14,532 386,00

São '"aulo 35OOOO 92.129.856.00

-'¶"'9 jjl 28OOOO 4.704.414.00

;:::"""' - -- |"°°99-=:7't::oo f,""?j
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Orç;jO Mmistecb da SaudetAgência Nacional de Vigilância Sanitária
'W

l

RESOLUÇAO - RCjC N° 357, DL 24 DE MARçO DE 2020

Estende. temporariamente, as quantidades máximas de
,medicamentos sujeitos a controle especial permitidas em

Notificações de Receita e Receitas de Controle Especial e

permite. temporàriamente. a entrega remota definida por

programa público especifico e a entrega em domicilio de í

medicamentos sujeitos a cQntrole especial, em virtude da !

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional

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

C' Cmetor-PresícIentê Substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. no uso da atribuição
.·1 n- .'k. t :jtif-·;.- ·) .ifi 47 lV abado ao art 53. V do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria

dw Colegiada - RDC n" 255, de iO de ciezembco ce 2018. re·iolve. ad referendum. aciotar a seguinte Resolução l

de Diretoria Colegiada e determinar a sua publicação-

Art r Esta Resolução estabelece. temporariamente, a extensão das quantidades máximas de

medicamentos sujeitos a controle especial peunitidas em Notificações de Receita e Receitas de Controle
Especial as quais estão previstas na Portaria SVS/MS n° 344. de 12 de maio de 1998 e nas Resoluções de ,

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

·1= ueternbto de 2017. e permite temporariamente. a entrega remota definida por programa público

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

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPIO relacionada ao novo Coronavírus (SARS- '

CoV-2).

Art, 2° São definidas no Anexo I desta Resolução as quantidades máximas de medicamentos

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

' i',t.;i,tfo únicO As ·juanticiaéc 5 de medic:" mente' constantes em NotiScaçC'es de Receita e
Rt·ct'|tas Cie Conlrole Especial emilidas antes da entrada em Agor desta ResOlução que estiverem dentro
dos prazos de validade definidos pela Portaria SVS/MS n" 3M/1998 e pelas Resoluções de Diretona

í(J Colegiada - RDCs n° 58/2007. n° 11i2O11 e n" 191/2017 podem ser dispensadas em quantidacle supénor

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

Art. 3° Além do atendimento ao disposto no Anexo l. devem ser atendidos os demais requisitos
e procedimentos estabe(ecidQs pela Portaria SVS/MS n° 344/1998. pelas Resoluções de Diretoria

Colegiada - RDCS n° 58/2007. n° 11/2011. n° 191/2017 e Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n" 50. de
25 de setembro de 2014. bem como os procedimentos de escrituração no Sistema Nacional de
Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC). previstos pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC

n" 22. de 29 de abril de 2014.
'g

Art. 4° E permitida a entrega remota defitmcia POr programa publico especifico. bem corno a

entrega em domicilio de medicamentos sujeitos a controle especial realizada por estabelecimento l

¶1|S[jq4|5aCtljf as quais elevem ser r€·a'izadi}4 j>jr rneto c!.' ri'teiiç; o da Notificaçãu de Receita ou cia Receita ,E

" ' ' .; N' tf (j.1 .í" ·nchrr'ento aos 'CCµnSttoS e procecMnentos previstos nos incisos abaixo: í

í - o estabelecimento dispensador deve prèstar àtenção farmacêutica. a qual pode ser realizada á
por meio remoto: f

Ê
ll - cabe ao estabelecimento dispensador realizar o ccntrole e o monitoramento das è

.edispensações de medicamentos entregues remotamente. que deverão ser registrados para cada paciente

no Formulário de Registro de Entrega em Domicilia conforme modelo constante no Anexo ll desta 'i
Resolução' [

'W

E

:· ---F- - ·; . ,-.. -



Ill - o estabelecimento dispensador deve inicialmente buscar a Notificação de Receita ou a. C (u

, 'Receita de Controle Especial no local onde se encontra o paciente e. somente apos a conferencia do

farmacêutico da regularidade da prescrição. proceder à entrega do medicamento e coletar as informaçSjeq : )' í : 2 6

e àssiriaturas necessárias, inclusive no Formulário de Registro de Entrega em Domicilio:

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

acompanhamento do paciente e fiscalização pela autoridade sanitária competente.

§ 1° É vedada a compra e a venda dos medicamentos a serem entregues remotamente através

da internet.

§ 2" Os critérios e procedimentos dispostos neste artigo não excluem a obrigação de

atenchmento aos demais requisitos estabelecidos pela Portaria SVS/MS n° 344/1998. Portaria SVS/MS n"

(3, de 29 de janeiro de 1999. Resoluções de Diretoria Colegiada - RDCs n° 58/2007. n° 11/2011. n' 50/2014.

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

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

por iguais períodos ou não. enquanto reconhecida pelo Ministério da Saúde emergência de saúde pública

relacionada ao SARS-COV-2.

Art 5" Findo o prazo de vigência desta Resolução. serão retomadas as quantidades máximas

petmitidas por Notificação de Receita e Receita de Controle Especial previstas na Portaria SVS/MS n°

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

€) bem corno o disposto na Portaria SVS/MS n" 344/1998 e na Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 44.
de 17 de agosto de 2OU9. no cjUE se rett31"? à vedaçà0" da entrega remota definida por programa públicc

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

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

ANTÔNIO BARRA TORRES

ANEXO l

Tipo de Receituário Quantidade máxima por prescrição
r" "' "_ _

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

(NRA) 3 (três) meses de tratamento (no caso das demais formas
krmacèuticas de apresentação)

, 18 unidades (no caso de ampolas) oue Notificação de Receita B l Quantidade de medicamento correspondente a, no máximo,
l

C (NRB) ; 6 (seis) meses de tratamento (no caso das demais formas
' farmacêuticas de apresentação)

j Quantidade de medicamento correspondente a, no máximo,

l 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
medicamento correspondente a, no máximo, 6 (seis)

' meses de tratamento

Notificação de Receita

j Especial para Retinoides de
Usd Sistêmico (NRR)

!
l .
. .... _ ...-..- -...-_.. _ .. . ....

18 unidades (no caso de ampolas) ou
l Prescrição de quantidade de medicamento correspondente
l a, no máximo, 3 (três) meses de tratamento (no caso das ,
) demais formas farmacêuticas de apresentação) '



Prescrição de quantidade de medicamento correspondentê : . 2 7
i Notificação de Receita a, no máximo, 3 (três) meses de tratamento. t' i "r '
r Especial para Talidomida Para mulheres em idade fértil, a quantidade de

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

,, ,. í-SPrescrição de quantidade para 3 jtrês) ciclos de tratamento, à

. . . não podendo ultrapassar o suficiente para 3 (três) meses deNotíficaçao de Receita da

. . tratamento.Lista C3 - Lenahdomída
(NRC3) Para mulheres com potencial de engravidar, prescriçao de

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

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

18 unidades (no caso de ampolas) ou

Prescrição de quantidade de medicamento correspondente

. a no máximo, 6 (seis) meses de tratamento (nO caso dase" Receita de Controle Especial
¶~

O
,

{RCE) demais fomas farmaceut|cds de apresentação).
No caso de prescrição de substâncias ou medicamentos

' antiparkinsonianos e anticonvulsivantes, a quantidade ficará

, limitada a até 6 (seis) meses de tratamento.S

ANEXO ll

i

i
FORMULÁRIO DE REGISTRO DEENTREGAEMDOMICÍUO i

Razão Social: i

L CNPj:

€, Endereço: Telefone:
Ç

: :
, A
. " S

Farmacêutico RT: '?' CRF:

Paciente:

Documento de Identificação:

Endereço: Telefone:

, Dados do comprador (se não for o paciente):
l
' Nome:

k
f

l

l

l

il
i

l

l
l
j

J

ji?!
fãq '

ã

L
'i'

L

...

Ú

l



: Documento de Identificação:

Endereço:

l

t' ; . 28
Telefone: l

iL

._--_ .. __

i

—'"" "-

Medicamento |Nq da NR ou da Receita de Controle Especial
!
i

!

rf íi

f

l
l

' b l

~

è%è0 cHMuclo Mq wL'sutui o put~do na vCrUO çgn!ncaç$4j

,

F
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Ca{t':ori:l: Decretos Numerados

Número do Ato: 19549

Data do Ato: quarta-feira, 18 de Março de 2020

Data de Publicação no DOE: quinta-fcim 19 dc Março dc 2020

Ementa: Declara Situação de Emergência em todo o território baiano, afetado por Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0.

c(jn!"orme a Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional n" 02. de 20 de dezembro de 2016. para fins de prevenção e

cnftt'tí

DECRETO N° 19.549 DE 18 DE MARÇO DE 2020

Ver também:
De acordo com o § 3" do Decreto L%&L de 20 de março de 2020 "- Finda a situação de emergência previSta no arL r do
1)ecreto n° L2áU 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 '

O enfrentamento à COVID-19, e dá outras providências.
y

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição que lhe conferem os incisos V e i
\:li cln :íri loS da Constituição Estadual, o inciso VII do art. 7° da Lei Federal n° 12.608, de 10 de abril de 2012, e '

no lflClSC) ll do § 1° do art. 6" da Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, '

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

considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia ll de março de 2020, como
1'.1" lcima do Novo Coronavírus;

considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública. a fim de evitar a disseminação da doença.

iD DECRETA

©,, , Art. l" - Fica declarada Situação de Emergência em todo o território baiano, em virtude do desastre

. ;'f1 :tdn e coditicaclo como Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme Instrução Normativa do
' ' '." |j: íl.i lntcgr:tç:h' Nacional n" 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento à

I ( 'i 'j.)- i y

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

' l
?" F

Art, y - Para tins do art. ]" deste Decreto, no âmbito do Poder Executivo Estadual, consideram-se È
serviços públicos essenciais as atividades relacionadas a segurança pública, saúde, proteção e defesa civil. fiscalização
e m-ecadaçâo.

S'

Art. 4" - Fica estendido a todos os Municípios do Estado da Bahia q disposto no art. 7° do Decreto n° N
19.529, de 16 de março de 2020. ;.

È'à:.
rArt. 5" - Ficam suspensas, pelo período de 10 (dcz) dias, a partir da primeira hora do dia 20 de março È

dc 2020, a circulação e a saída, e, a partir da nona hora do dia 20 de março de 2020, a chegada: :'

!'
;1
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l - dc qualquc-i transporte col·.:.ivo intermunicipal, público e p,'ivadc, rodoviário e hidroviário. ifis
' .i..tL:jC3 regular. fretamento, complementar, alternativo e de vans, nos Municípios de Salvador, Feira de Santana,

Porto Seguro, Prado, Lauro de Freitas, Simões Filho, Vera Cruz e Itaparica;

II - de ônibus interestaduais, no território do Estado da Bahia. .·" !° : . 30 l'

§ r - Fica excepcionada a circulação de transportes rodoviários e hidroviários, públicos ou particulares,
para deslocamento de trabalhadores, residentes nas Regiões Metropolitanas de Salvador e Feira de Santana ou em
locais próximos aós Municípios de Porto Seguro e Prado, ciesde que conduzidos para o exercício de atividade
profisslonal.

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

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

l I

Art. 7" - A Policia Militar da Bahia - PMBA e a AGERBA realizarão a fiscalização do quanto disposto
no art. 5° deste Decreto, com eventual apoio das Guardas Municipais.

Parágrafo único - O descumprimento de suspensão prevista no art. 5° deste Decreto importará na
·ensào imediata do veiculo de transporte, público ou particular, sem prejuízo do ajuizamento de ações penais e

c veis, bem como da aplicação de sanções administrativas.
O 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 às matérias atinentes ás suas competências.

cMMu de

2020.

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

l

t

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA. em 18 de março de 2020.
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Edeívino da Silva GÓes Filho "." % ; - · "-- "" %¥"
Secretário da Administração ,:§ %"ms"

Walter de Freitas Pinheiro 1Ê@"
Secretário do Planejamento . , ' ,iíiF " .e á -ê

Manoel Vitório da Silva Filho " " ,:k" :' '..
Secretário da Faztnda J";' " "-

Mauricio Teles Barbosa t
Secretário da Segurança Pública *

:" ¥t & ·'

j"ô'im? fod'igues Souza jí' 9'à: i'
Secretario da Educação è 'if," "" '"" "
Fábio Vilas-Boas Pinto i',,,

Secretário da Saúde j;, ,í" .

'°'0 '"go . i $'j i"' ',
tSecretário de D?s"nvo!·,1menjo Econômico ,$ '" ,

Cados Martins Marques cie Santana '
Secretário de justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social

Amny Santana Neves Santos !
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Secretária de Cultura

João Cados Oliveira da Silva (' Á~£!tr
Secretário do Meio Ambiente

Lucas Teixeira Costa
Secretário da Agricultura, Pecuária, Irrigação,

Pesca e Aquicultura
Leonardo GOes Silva

Secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento
Davidson de Magalhães Santos

Secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Nelson Vicente Ponda Pellegrino

Secretário de Nsenvolvimcnto Urbano
Adélia !Vmria CarvalM de Melo Pinheiro

Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação
Marcus Benício Foltz Cavalcmti

Secretário de Infraestrutura
julieta Maria Cardoso Palmeira

Secretária de Politicas para as Mulheres
Fabya dos Reis Santos

Secretária de Promoção da Igualdade Racial
Cibele Oliveira de Carvalho

Secretária de Relações Institucionais
josias Gomes da Silva

Secretário de Desenvolvimento Rural
AndrC Nascimento Curvello

Secretário de Comunicação Social ,
Fausto de Abreu Franco

S

Secretário de Turismo
Nestor Duarte Guimarães Neto d

Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização
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, COVID-19
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SUMÁRIO l rede nE REFERÊNCIA as$isteRc1Aj pojjem ter e.omo

pag l item HOSPITALAR PARA OS CASOS " pnmetro acesso. os segwntes
SUSPEITOS DE INFECçÃO PELO equipamentos de saúde: (i) Unidade

1 i Rede de rderénCio hospita$a¶ NOVO CORONAVÍRUS 2019-NCOV de Saúde da Família e Unidade
Bãta os casos suspeMs de NO ESTADO DA BAHIA Básica de Saúde (no âmbito da
mSecção pelo Novq CQtonavmjs atenção prímánà). (ii) Unidade de
2019-ncov no Estado da Bahia Consíçierando o cenàm.' de nSCO Pronto Atendrmento 24h (UPA).

tzC?'d atual de doenca tesçm"atóna causada Serviço de AteMirnento Móvel de ;
'j|aAnòymcl: lat' .: pelo novo coronavWu$ (2Oi9-nCoV) e Urgência (SAMU 192). Serviço tie
Rêele àmtMO k.jçl sua sItuação epldemkotógtca no Atenção Dom<zthar (Programa

PSUS mundo. bem como a necessdade de MdhOr em Casa) e POrtOs de

Redê hosMàl-z' organização da rede hospitaW pará Urgência e Emergência HOSOitdâr
, ' O&sstfíçaçâ.:' amam* as pessoas com suspeitá e casos (no âmbito cia atenção

confirmados .de mfecção e especiahzada).C 4 l Otlentações pârà q Serviço Mentações a gestores e

0 TQç.·Ycf de twgêncía (SAMU 192): çvoftssionais de saúde com vistas a Com isso. tona-se necessário ciue
l'micjas a Serêm adotadas mplementação de ações de seia organizada rede hospitalar de
durante o atendimento aos respostàs rápidas e efeuvas. refèrêncià. piaca os casos. suspeltos
casos $úspeito$ ou coMhmados 3 r n

-wb Novo Ccwunawrus (2019/n- ' P ese ta se a comtjosiçao da redê ou con5rm,zdos de infecc ao pot
cov) de aterwâo esp«ic'íuada ·,10 estado coronavírus (20\9-nCOV). meoimte

Objetwus da Bãhia. a fim de contribuir com o critérios de classificação de risco
Plano de Contingência Estadual. baseados no Protocolo de

Ommxaiçòes cootdenàdo pela Diretoria de Tratamento da Síndrome

vigilâncta Epidêrrnológica/ SUV1SA/ Resç>i'âtóriâ Aguda Grávê (SRAG)-
"-'.mel ch' Sa Mu '.:12

SESAB. no estado da Bahia. no àmbuo do
-\;c.: ¥tj. [.d .·,cmo Sistema Único de Saúde. esta rede

As pessoas consckradas suspeitas hospitalar de referência para manejo
S l Atualização de crjterjp$ de são agudas quc se enquadram nos de casos suspeitos du conhrmaáos.

definição ao casos para
natificação de Covid !9 critérros c|EnÊc(>$ e e[}hdemfG|õgico$ está conMèrândo c.riténos çlintcc>s

estabelectdos peto Mimstého dá de gravidade. estratific.ados em trêS
Ddimeão& Saúde e OKganéza¢ào Mundial de Cores. coMotme disposto no âuaáro

De{íNçâo de g0$a ' çxcwdwcs saúcte. Estas serão atencháas nos ò sêguir'

DeMiçM de casa conhrm.jdo dífèrentes pontos de atenção da rede

Dühmçáe de caso
- q · 4

Gíadrjade : Quadro cíímco l Conduta lij'

t ""m'j"' '.mu' 'G' ' ' ' """ ' — i—!.,$8· ' . l A£ompkanhamenm em dOmiCAio, cnm , js'

: J :~ ' '\a% ' i íMMdu<i mm suspMta ou çQnfjrmaç&g, esthei, orkntações sQbre precàuçRS i Y:: ;

, $êm sinms Ge ptc·ra do tstado c!mtco" re5pjratórja$ e sinais cSe agmwmento. e lC z- 2020.
Saúde du da { m .' _ _

l ,su.pervkãa da autoridade »nitária 1Qçal:, l

E·'$

' ' " '""'"""·"'"'""'""'"""""""""""""'"" """ ' '""" "' " " """"'"""'"""'""'""""""'"'"'"""""___ q l" iEl@Nà·CSESAB) - É Ao ; l ' ':Z9·i IMMduo com susPeitá Du confwmção, com
f l Lá .l

. · Kpamal.w toúú'desta obra. dmde l ·"·, . $lnaÈ$ de grawdade (dWpneO; desconfortn
· "i :cRack à'tôiíto. i ..%,91. . ' Encamdnhdmentç) para hospmi de

l AMARELS?íí r'spmatõno: saturação de 02 merm qw 95%. :
Boieúm COVKD - 19 l " " ou exacErtkalção cie dwnp w~mnte) e teferênãa Secundária i ""È

G&sás CQ',/'iC'+"' '%' tatmes de risco"" $
.' ' ·. =9d202? · ·· :'i'i'.i'"g; · __ ...--......-... .. ... -.--.-.____ —-—, Ê'i

fndMdvo ¢gm suspem wnfítmãç3o, COm ' &%

Atençàà Integral à $ÍNà15 de (çhcxµâe; @hmção cio, Ençamkmamenu? pata Nmitm de t' '

. referêmta rerc iam. de acordo com' SaúãE ¢$AISÍ . WãQ$ wtãts; msuhcenc|a respkdómà;
I x",-'·'"ty &Y.. ·.. : ......, · ,.' ,·,,·.t · &pon 1H1idade do recurso. i :,
£íam,.,· mstablhdàdé h¢mçg!!!±2m-.-_ __ : i..'q

Diretérk AtençX> Up (GAE) l Í":':

m3',:: r', :j'wk. 'símis de piora do estaco c1Ínko: ou @graüamHnto dá pen ma;$ de rtês diãs Ezjj
tmOSÈte commovdc!a po' Cpk Cx ? á 3 rio sa'MM: crianças.

Weal de Gesíãã aas 'UMdMes exàcwí)açào cXX gnj hàS g,istrcm i
;·'U.."¥#3 (UGGW)

,, .. .... ...., .,, . . r "
""Fatores de risco: mç:kgena daeaaa ou com drhCüjàde acé$$í3 gmantes';

Cate ãú'35 semünas apás q parto): mancas <5 MOS: adultos (Z6Q anos): Dneumopam$
1'

i,9 uè e Pmeçêa ' '.' ""a}: ': ,rd;ovascUIopat". ·5 CêxCiw:X1O wmmsao mterk·1 Bstemtcax â~ças hematoiógms S ·'
".Ç .kj A cIa Emd.ç já B,thía (SU)/ISA). "' . Cinctulnc:o aríemía fàW#mê): dsí 'mm·~awncns (incluindo diaNres mííitus}: vànstomm

' ' ·'r cíq , que possam ampmmme a. fúnçãci 'espkatõrta ou »mema' o ;'
tiSCa e$g asm·acãa çdiSfunçQo çUngem& krsões mécmw«. epnèpsiá, cerfa4, §ndrome Qc í"·

de Vtgstãrma Ep|demk?kNb.', .. ' . Lkwvn, avç ou doenças nEmromu$çu~X m~$up"esAo (medkamentos, HM/axis).
(DNEP) m ;mnnvit*' '." '.. . .. ' ,x,froPatws h=tçóaréa$,' othe*aalck (k$peoa~e~c$ Com lrxjtce de massa cMpoeai - MC t S. .

: de saúae. : : '. ' 4Q MuhoS)i com tutmculcm cIe tótias aS torinas S" '
¢L-AC ,,ÊÊ,·Ê

"' S.,,.' 1 N.! ·..

. ::;Z:>.. . ' · ' "·· :' :.
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E lmportante que se atente para OS che saúde Dara a reahzàcão do apresentem sirla|5 de agravamento e
cnténos e mais de âk.'rta que atenchmento, são defimdos de t'em fâtor de nsco. elevem realizar
ndtquem a necessKjàcie de enc,armn- acordo-com fõtcjres de nsco, sinais acompmhamento dormcihàr, em
namento pâra a unidade hosottòlar. de agravamento e pela ãferenciação coMormídadê cjrcntaçòes méaíc as F"'

g

conforme fluxo e redê assisrenaat dos casos. conforme ináicação no sob superwsao (jãs autoridades "
q

µ·'2' iclí".3. Ex'ní r:omcj a especial protOCOlo sanitànas k'càis Ê ,[7)Dresctrbal'uel

- , , ;. .l, r- tLÍc imc que, em casu '"a: sinas de ç)?ora gd

;t- · 'ndlvà(jljos ciassíficaclos como estado clinicO Ou âpMcomento c c}g-
vG·rr :êlho. corn SuSWltã OU confir- sinas de grãwdâde. seja encammha- 0

macão da tnfécção. com smais de do ao serwço de urgência mais
PROCEDIMENTOS PARA agravamento do Qúàdro clinico próximo da residência.
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL (conforme cnténos) devem ser Neste sentido. a Bahia possui 20

encamjrlhadç)$ ao hospital de regiões de saúde com rede hospita-
A orientação do Lacen é a coleta de referênca terciána estadual, exclu- lar de referência para o tratamento
secreção de nasofannge. utilizando mamente. àtrâvéS da Central dos casos ckssíficMos em amardo
swabs de Rayon (i swab para cada Estaciud de Regulação. de acordo (referência secundária) e Ol referên-

. , , l

nann'à e l swab para orofanngej Os 3 com â disponíbjhdade do recurso. ã cia estadual para os casos ciassifícâ-
' .·.'abs oevem ser coiocados no tubo saber: lnstttuto Couto Mala (ICOM). dos como vermelho (referênoa ,

¶."···'1 "' õ'.':jp ;j,'ira transporte localtzado em Siatvador, após notifi- terc|árja), confortné chspostas no
.:· "cm'as Dà'a |jesauhsa cie virus. cação ao CIEVS/DIVEP. mapa a seguir: '

Manter sob tefngeraçào entre 2-8'C · indíviauos ciassdícados corno
e encaminhar ao Lacen em até 48h, amarelo, com smais de agravamênto & "
conforme Nota Técnica para coleta e fatores de nSco (conforme critéri-
de amostta$ dos câseis suspeitos cIe OS), Ce :ém ser encaminhados a . "' '·'i"' '-' ' J" ." '
COVíD19 n,' 01 de 28,/02/2020 (do h«pltats de referência reçycnãls. F , 'gf :
. à{'errl-£3ahia) Considerando que pode ocorrer a "' .-- .' i , Í ,

piora do auadro clinico. com necesm,' ' ' r". , í \F ·

'..mi Técnica paia a coleta de sidodê de manejo dínico mâiS " 'i ' ,. gi"' "" ':j i
amostras para investigação de especiahzaco, foram cons'derados ,": ==== í
COVID-19: os hosDitàs que possuem lèitos de . F'.. . ,: n

Nk[tp'//wwwsauae.m,gw.br/wp-(:0{7t terat»a fr\terlslva adulto. .- :

e"i:,'UDloads/202C!/O3/Coro{la.pr)F.p "'" '""_:"
. kdf Odf · lndiwãuos clasMtcados como .

verde. após suspetta diagnóstica e a- " :_
REDE HOSPITALAR NO ÂMBITO reàhzação de examés. quc não .,

DO SUS ,P

" ·- :',1Ljcp U·--1 se orgarwzà- '

i '

[l -' :1 pjàrtw dt· ,^ Plano Dwetot

"t?(?|?nal (2011) Am nove macror- Z' $a2d= namnso
"EÇ}lÓéS de saúde e 28 rêgíões de
saúde. Nestas. estão k>CàhZâdnS '- i

SCYVfÇOS de atenção espeuahzada "'í
€' nosptalar de "eferèmcia em média Vale rêssdtar que existem oitO REDE HOSPITALAR SUPLEMENTAR . :

"comotextda(je pa'a um conjunto de regões de saúde auê não chspõe de ."" '!
."'\itnÇ© OS conforme pactuação nos leitos de terapo intensiva Nestas. os Considerando que o estado da Bah'a · l

E'zL")cK.Ç)S ac gestão CíCf SU3 CâSfjS classAícados como amarelo tem uma cobertura populac%na\. em ,- . 3
r.

As reguScs dê saúde são. Alagotnhas. deverão ser nformados ao CIEVS e média de 10%, por usuários de PlànOS ;5' ,
Barreiras, Brumado, CamaçM. Cruz submeMos à Cèntrâl Estadual de de saúde e a região metropolitana de .'é :
das Almas. Fem de Sàntânâ- Regukcào (CER/DíREG) para Sâlvador de 25%. tendo a câpitàl, 3;% ·" !
Guanambt ibotirama, ííhéus InèCè, transferêncla de àCOrdo com a rede de cobertura (Dados da Agência i
itaberaba. Itabuna. itapet'nga, hospitalar defntda Nacional de Saúde Suplèmentar. ". ,

: "jacobtna. jeàwé, Juazeiro, Paulo dez/2Oj9). tornam-se necessanas as -· ;
F' l

Afonso, Porto Seguro, Rfbetra do já os casos suspeitos ou confirma- seguintes orientàções: ;
r' "' oal SaivaCor Sardá Maria da do" em oecj'at"id se ckissmcàdos em .,?

l -a" 'n â" ;;'i' c cIe jesus vertnelho também deverão ser '- · l, lnchvíduos que chegarem às portas 'F'l
- ' : l Sem nhá. encamtnhado5 dO lmtituto COuto de urgènaàl emergência hospitalares .4j

' ·· /à cie kreúàs 'v' Utmça e v«ona Maia (ICOM ), de dCOfÜO com a Onvâdas com suspeita de infeccão por
{.'.t CQnauf$ta, chsponibihdade do recurso. Se cotonaU'us devem ser acolhidos e ,:-"1

cíassific"adc» em arnr3relO deverão "hssifõcMos r'sco conforme Proteu c·lo ,., '?
O estabelecimento de fluxos de seguiv Cl mesmc flu (j into' macão ao de Tratamento da Síndrome Rcssm- i
acessçl e rnamto Clínico dos individu- CIEVES e submssão à Central ratória Aguda Grave (SRAG): ;: ?
os com suspèição ou confsrmação de Estadual cie Regulação (CER/DI-
mfec'ção pelo coronavírus REÇ) pa'a transferência de acordo 2. Deverá ser realizada a coleta das ·· i
(2'").9-nCoV). bem como as unidades com á rede hospitaiâr existente. amostras respiratórias, oral ou nasal. e ,.'," ê
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encàminhàdas conformc fluxo
determnado peb protocolo de
v©lãncia em saúde,

Z ;it'-.é"á 'nfçjrrnar ao

'C- k' , ' l-a mái l

.: ' l ü,r_ í) r cjs::'ízàl

'E·ÇÍh zé o monejo chmco cjo Oaaente

de acordo com a grãvidade do caso

e em cQnformtdade cc'm o protocolo
estabelecido.

Ror hm. rahfica-se a importância dos
servcos de saúdè imolementarem
mecamsmos e romas auê contem-
çjk'm (l) esvatèçµas de prevenção. (in
gu ·un:ta do acc-!mmer·Co com classifi-

çação de risco à todos os indivíduos
Que procuratem"os.estõbelecimentos

de saúde, (hi) atendimento de forma
integral e eauàntme e (iV) acompan-

hamento dos casos Suspéttos com
projeto terapêutico singular. Além

disso. torna-se fundamental a
orgamzaçà'o, pelos gestores mumu-
pais e hospitalares. de um processo
cÜmUnicacionaj com o CiWS e j

SESN3. bem como a di'vUgação clo
fluxo de acesso proposto.

"" CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELO

__"r_"_"_"' "_ """"""""""" "" " """"""I.. REGIÃO DE l MUNICÍPIO ' ESTABELECIMENTO l DIRETOR l CONTATO
SAÚDE ! l ! ________ _ _____ __!__ .- _.- ..-_

Alagoinhas Alagoinhas HospiÚl Regional Dantas Bião Flávia Barbosa 75- 3422.5564 l
t

Barreiras Barreiras Hospital do Oeste Ivanildo Santos 77- 3612.9412 l
JÈHospital Municipal Professor Abdoulaye CouiibaW 77-3453.8705

D Brumado Brumado Maga|hães Neto

í Camaçari f Camaçari Hospital Geral de Camaçari Mq Del Carmen Moleiro 71-3621.4388 '
- " ""Cruz ,ÍdS Almas .. _ São Fé!'r, Hospita' :,fCSSà Sra. d:, Pom,kia ECson 3arbosa 75-3438,3300 }

Feira de l Feira de Hospital Geral Clériston Andrade josé Carlos Pitangueiras 75-3602.3312
! Santana Santana Hospital Estadual da Criança Mareio Lima 75-3602.0320

Guanambi Guanambi Hospital Regional de Guanambi paula Luisa Barros 77-3451.6060 l

ilhéus l Ilhéus Hospital Regional Costa do Cacau Renata Cardoso 73- 3235.5366 l
T'·'- --- -l

Hospi'al Regional Mario Dmirado '
!1'ece Irecê . Celso Rangel 74-3688.7706 :
l — , ,. Sobrinho ;

Hospital de Base Luis Eduardo
i ltab a ~ juvenal Maynart 73-3214.1643

Itabuna un Magalhães
9 ·— -———

Itapetinga I' Itapetinga Hospital Cristo Redentor Reinaldo Santos 77-3221.1000
"-S:REGÃO DE MUNICÍPIO

SAÚDE ,*
.. -'t'cjuíé jequié Hospital Geral Prado Valadares Poliana Oliveira 73-3528.7108

.mí:tmc j_uâze,i:"c Fiojpitaj Regional de l'jazei'o Hucilene Simões 74-3614 8350 l
_ . _ _ _._..._.._._-.. Hospital Regional Deputado Luis .

4, Porto Seguro ' Porto Seguro Thais Fraga Nunes 73- 2105.6494Eduardo Magalhães
Ribeira do Ribeira do , ,

Hospital Géral Santa Tereza ' Danilo Matos 75-3276.5100
pombal Pombal

Hospital Geral Ernesto Simões Filho Cristiana França 71-3117.1796 l

! Hospital Geral Roberto Santos José Adimirço Lima 71-3103.8701 l
l

Salvador l Salvador Hospital Professor Eládio Lassérie Ana Paula Xavier 71-3395.8488 í

Hospital do Subúrbio jorge Motta 71- 3217.8600

Hospital Municipal de Salvador Gustavo Mettig 71-3202.3500

Santo Antônio Sto Antônio Hospital Regional de Santo Antônio
Fábio Renan 75- 3162.1402 lde jesus de jesus de jesus

Seabra _ Seab.r,a_ Ec'sPita|N!Biona| da çhapada MÊ!E?s Antônio Alabi 75- 3331·2'!S)g_j

Teixeira de Teixeira de Hospital Municipal de Teixei'e de
' fieitas Freitas Freitas Allan Lobo 73-3011.0950

\·itCKld da Vitória dj" Hospital Geral de Vitória da . j
l Conquista .l Conquista Conquista Geovâni Moreno 77-3424.2804

.
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· Bokmm E pcdwniolõyko COVCD-19mo

': l

ORIENTAÇÕES PARA O SERVIÇO
MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192):

MEDIDAS A SEREM ADOTADAS
DURANTE O ATENDIMENTO AOS
CASOS SUSPEITOS OU
CONFIRMADOS PELO NOVO
CORONAVIRUS (2079/'NCOV)

Como componente pré·hospitalar
móvêl. C Serwço de Atendimento

.õ| de 'Jrgènoâ - SAMU 192 tem
: :· l t'A.)j£' t. .'ê) chega' p'ecocemente

'1 .ri(prnà apos ict oí.orndo alguma

smuação de urgêncua ou emergênoa
de natuteza clínica, otúrgica
traumática, obstémca, pediátrica,

çjs iquiàtricã. ente Qütras, que.p'ossa
levar a sofnmento. as semeias Ou
mf?sn jo a morte.

É um SéWiçO terntonãhzàdo que

rjosybilita a cada vitma um àtendi-
rnen t".: ní,) memjr t"tnípo mssívd,
inclusive com envios de médico
conforme a gravidade do Caso.
Podemos chamá-lo de atendimento
prémospttalar mOvei pnmário
cíumdo o pedido de Socorro for
onundo de um cidadão ou de
atenchmento pré-hospitalar móvel
secundàno quando a solicitaçõo
pa«k de um serviço de saúde. no

je t,:.'í :35 . (' : . n
qual o paclenté já tênha recetjido o
primeiro atendcnento necessáno à
estabihzacão do quadro de wgêncía
apresentado, mas necessite ser

conduzWo a outro serwço de matu
corncdexídade pãta a continuidade
do :,"atarrl& nto. c:onfor'ne cvade de'·

referêrma pactüadâ.

No Estado da Bàhiã o SAMU 192
apresenta uma cobertura de 81.75%
da população. chstribuidos em 279

municípios e conta com 19 Centrais
de Regulação de Urgência (CRU),
confbrme disposto em tabeia abaixo.

REGIAO CRU : NOME l TELE.E.ON.E ..___ _. _

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

NORTE SAMU Regional de Senhor Patricia (74)3U1-8309 /3541-3881 l 991470413
·:1o Bonfim Cândida
SAMU Regional de juazeiro Lara Oliveira (74 999366972/3612-3000

SAMu Regional de Kallynka (77)999839978 l 3613-9541
Barreiras/lbotira ma Fonseca

OESTE SAMU Regional Santa Luciano
77-348345151 l 991200091

Maria da Vitória Pereira
SAMU Metropolitano de Adielma (71)991610177/32021320
Salvador Nizarala

SAMU Regional de Monica (71)999431955/999812596/ 3362-7772LESTE Camaqari Cardoso /7781 /34.5.422.2,4_

SAMÚ Regional de Santo Fernando

Antônio de Jesus Mendonça (71)991717399 l (75) 36313411,' 6733

SAMU Regional de Teixei'a Rozana Vaz (73)999782018 l 3291 1551 ,'3011-9712 l
EXTREMO le Freitas

SUL SAMU Regional de Porto Grazielle
Seguro/Euna[x)lis Cardoso (73)988"i 59839 ,' 3268-9652

C

l SAMU Regional deGuanambi Celso Ribeiro (77)34518739/988284012 l 999025452
C SAMU Regional de Regina (77)999894937 l 34411529

SUDOESTE Brumado Coqueiro
,

SAMU Regional de VHória Geleaide de
da Conquista Olivei,a (77)98829 9734 l 3424-5684 )

CENTRO- SAMU Regional de .
NORTE lrecê/jacobina Silvia Claudia (74 )999891226 /39891226

SAMU Regional de Itabuna Rafaela
SUl ,. canas

73-999449031/ 32148297

3AMU Regiorml de Ilhéus C omar Dias (73 999022236 l 32?,4 .?350 l
n m ·. N. nm è .~

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

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

SAMU Regional deNORDESTE Alagoinhas Silvia Teles (75)991392665 l 34238281/34222114 l

do SAMU m Pç7" mãC'crregiãO. Balua 2020
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OBJETIVO

Apresentar as onentacões para o
"k'rviçO Móvel de Urgência - SAMU

: .a"to às rned|d.is a 5erem

. S ' Í' '.L':|Ç É:'

r, T' ,' , ..u 1]';')/ :(.: cjV jL

ORIENTAÇÕES
Atendimento pela CRU do SAMU 192

nos casos em que o usuário acionar
a CRU rêktando queixa relacionada a
".":lj"')me g'ipal, o médico regulador
]!·.·+"·'Ê .·jr!l càt o :i'otocolo pará
]·".'i-ÇâQ de caso 5uSPêitU de
m:ecçâo humana pe% 2019"nCoV
estabelecido pela Secretaria de
Vigilância em Saúde cí0 Ministèno da

0Sàúde (MS). cQnfQrme Bo|etim
Epidemioíógico n' Di WbÍicado 'jl2it)
|à'le|ro de 2020. qual seia:

procurar um serviço de saúde mats
prõ2çtmç) da sua residèrma, com brevi-
clade. A depende' da caoacidade
owractonàl de cada sistema reçµona1, o
médtccq regulado' poderá decidir pelo
att?nd!m{:nto mesmcíal. mediante
-?Qútpe cic suoorte básico. objetivãMo

precoces" |ente O c-qsq para
confirmação dsagnóstlca em unidade
de referènoa ptimana da rede de
urcNncia do território:

b)NOs casos com gravidade cUiiica,
classíficado5 cqçt7o "amarelo" ou
"vetmelho", o médèco regulador poderá
decidir peio aterUmento presencial,
mediante equipe de suporte básico ou
avançado, procedendo regulação pata
as unidades de 'eferência secund&ia
da eede de urgência do território. Para
tanto, ç} mèàco regulador deverá
€omunÈcar prev|amente o se'viço de
SâÚ¢?E' -.Ie! referênc'.a Dar,sl ondè q caso

suspMo será encammhzdo.

OBS: A notificação do caso suspeito
deverá ser feita pelas unidades
pré-hQspitalares fixas ou hospitalares.

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR
MÓVEL DO SAMU 192:

No €âso do atendimento presencial do
paciente com suspeita de infecção
humma pelo Novo Coronawrus
(2019-nCoV) devem se' 'jtitizacjas as
seguintes medidas'

" Di$r.c}npbillzar máscara cirúrgica para
os pactentes e accm'joarnantes;
' Dlspombthzar os EPI preconizados
pela ANVISA (óculos de prote'çaó"çjlu
jjrotètor facial, máscara cirúrgica,
avental lmpermeáve| e luvâ dê proCedi-
mento: no caso de necessidade dê
Droçecjimenros Qúê gerem a«ossóis, a
equipe Ceverâ usar máscara N95.
· Realhzar a higiene das mãos e o(#ntat
possíveis acompanhantes qu.a='a',Sua
impçvtância:
· Garantir ¢3 ventilação da ambulâr©a
durante o tran$Oorte:
" t-impar e desinfetar todas as $upér-
ficieS internas após a realiz.açãtj do.'
atendimento, utilizando álcool a 7óg6,
túpocbríto de sódiO du outro. desü"ífe-
tatit€ mdíCàdO pera este fim, conforme
procedimento Opeiácional padiâ'o
-POP, uúlizado na rotina do sèNiçÒ,

ATENDIMENTO SECUNDÁRIO

Nds casos em que a umdade de saúde
ou a çentral E$taduai de Regulacêo
solicitar apoio do SAMU 192 pata o

transporte de pacíéntè gràvè.
suspeito ou confirmado de infecção
humana pelo 2019-nCoV. seja para
unidade hospitalar de referência
secuRdárta ou teroárià, ou ate oomo
de embarque aéreo. embo* õ rêccM'-
hecendo que esta não é uma
at nbuíção estabekmda legaímeme.
neste momento seria impo'tanre este
apoio. considerando a exoertise das
suas equipes profisstonâis. Neste
caso, deverá ser avahada a distância
a ser percorrida e a cobertura d e
USA no território eegional.

Por fim, ratificamos a importánoa Gê
que o Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência esteja organizado e
çxeparado para atendimento cie u"'.
possÍvel caso suspeito ou coM'mado
de infecção humana pelo 2019-nCov

smtaçào i: . :.' .fi i tin,

..fú ':u"lü".ü :r·:-ijltatlmu \tOSSC,

amcúidade para resplrar. bahmento
das asas nasàG enú'e outros) E

htstõriCO de viagem Pãrâ à'e0 com
Vansmíssào local, de àcotciQ com a
OMS. nos últimos 14 dias anterio'es
ao aparecimento dôs stnais du
sintomas. OU

Sitüação 2: f ebre E nelo menos um

%1 ou smtomà 'esçmatôrío ( tosse
cjdíCuidMé para rêSpwãL batimento
das asas nasais entre outros) E
histÓrico de contate Oróximc de case
süspeito POrã O Cotonavirus
' ;>ü"t-nCoV;, nc s úihmos Ia dias
"t' 'euç>res ao apa'ecimentQ dos
'. '· è s e.?u $|"tc)rr1l:íS OU

G situação 3: Febre OU pelo menos

um snal ou sintoma respiratório
(tosse,·dificuldade oara respirar.
batimento CLãS asas nasais entre
Outros) E contato R'óxímo de caso
confirmado de Coronavírus
(:'O)9-rlCoV} em íabo'atório, nos

t' ;! I 1.'1 "t','ig: ar.: e'4r:'E'S ao aDarecl-
' i ::: :,into'71à5.

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

O atual cenário epldemidòcµço da
circxjíaCõQ do Now COrOnòvinjS
CCovid 79), consideeado Emetgênc'a
em Saúde Púbhca de impo'tiMma
Internacional e Nacional. tem levado
as autoridades sanitárias de todo o
mundo. a ficarem alertas para
aumentar a capacidade de detecção
de casos e adoção de mediadas
oportunas e adeauadas,

Após a aplicação do protocolo, em
situação que se car3cterize como
caso suspeito, q médicD regulador
deverá avaliar as condições clinicas
do paciente, classificando-as pDr
critério de gravidade, procedendo
da seguinte forma:

Z ' .' 's casos sem grawdade ciimca
como "verde". d

pac[ente poderá Sér wientado a

Nessc s'sntido, o Ministénc da Sã .ice
a partir de 24 de fevereirc de 2020
ampliou os cxitéíiQ$ de defin:ção de
casOs' suspeitos peja infecção do
Novo CDrç)rlaviFu$ (cm'id 1.9). Atém
da China- também estão incluídos
dentro da definição de casos,
pessoas que apresen,tem sinas e
sintomas dê 'iNêCçãO eespiratória,
onundos do pacifico Oriental
Austrália, (3otek do Sul e do Norte,
Carnboja Filipinas, jâRDO. Mâiásta
Yiètnã. singamíra; do Sudoest"
Ásiátie0! Tailândia: da EwÓpà: !7áha.
mêmanha e França: do M®íterràneo
Orietitd: Iran e Emirados Árabes
Unidos.

Desse modo. a Diretorià de Vigilãncià
Ep[demiológica da Secretaria de
saúde do Estado da Bahia corn
vistas Ei aumetitar a sensibilidade Ca
vigikànctã ep©emiológica, a pârtn'
das.Ònentações da Organização
Mundiaf ge Saúde e Ministéno aã
Saúde aÍuahza os eritênos de

suspeição de casos.
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m". " " ' ' ' W TDefin|ção de caso suspeito: y

C:i:érios Clínicos' '
" ¥' l
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:úià'

Febre' e pelo menos um sinah'stntomà Histórico de viagem para área com transmissão local',

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

(tosse e dificuldade para respirar, batimento i aparecimento dos sinais ou sintomas O,U, histórico de ,

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

l " últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e

sintomas.

'"Êebre' O,U, pelo menos um sinal/sintomas ,E, Contato próximo com caso confi*aãaieC6vid 19 em

respiratórios laboratório nos últimos 14 dias, anteriores ao

(tosse e dificuldades respirar, batimento das aparecimento dos sinais e sintomas.

¶ asas nasais). l
_ J

' ' ' · l ' jt -? È·'n g ,ovens íUjSQS )murFQ$.$·.prlmIçY nu pelo uso de amtermtco Nessas $Itua¢ô1e$, a

'..·· '·- . ·1 3ã r.·'n C

4~ 't"" e l g [ocat a COnfwmàçã'o |abo{atçma] de transmrssâo da Cov© )9 enue pessoas com vinculo ep$cmn)ológ!co
skmprovarjo Ate q momento. 24/02/2020. Chna. Austrôha. Coreá <Sq Sui. Corqia do Norte. Camboja. Fthçnnas japão. MaÊaska

vmr'â. Smgaowa Tadâncha, Katia, Alemanha. Iran f.* Emêrados Um¢io$.
0 ' estar a oMoxl~amE!nte 2 metros, denVo do me$mo ambmte. por penc'Oo oMongMo OU contato chreto com huidOS CcYDO'àis. sem

usO c3e ecNµDamlmto de omeçâo mdmduai.

Caso suspeito que apresente resultado'laboratorial inconclusivo pam Covid 19 O,U teste positivo em ensaio
l

de pan-coronavírus. ,

H- ,Há'",$ --.á ' ;". '. ·" .c"'",'isj ,'t¥ '". 'i'g' " & i- 'í " ' "·"' "=' ' i·s ...
l'

Individuo com resultado laboratorial conclusivo para Covid 19, independente de sinais e sintomas.

, _

b
l I!?,,.m !,.,,lt,do laboratorial negativo ou confim:âção labcmtorial para outro agente etiológico¶

' De n " "Ê
l Caso notificado que não se enquadrar na definição de caso suspeito. Nessa situação o registro será

exduído da base de dados nacional.

NOTIFICAÇÃO

: : C'S ,'tãwduc>S que se encjua-

;""' ' ç?"| casos s|.jsDeltos.

,)',.'bàvels e COnftrr'nacio5, devem

ser notíficMos imediatamente, até
24 horas, à CIEVS-Bahia Dèio
e-mad
ciev$.notiflca@saude.ba.gov.br ou
pelos telefones: (71)3176-O(j1ê,
"71) 99994-1088 " lusive aos

. k |t,b acjmlngus e fenados

.-p-:Aàcà-se qtíe as Mormações

I'jevêm ser mendas na ficha de

notihcaçào. disponivêl em:
http://bit.ly,/2019-ncov. uulizando
a CID1Ó - 834.2 - Infecção por
Coronãvirus de locahzação não
éspemficãda.

Orientações para Serviços de Saúde:
medidas de prevenção e controle que
devem ser adotadas durante a
assisH$ncia aos casos suspeitos ou
confirmados de infecção pelo Novo
Coronavírus (Covid-19).

NOTA TÉCNICA N' U4/2Q2O
GVIMS/GGTES/ANVISA
http://kortài,anvlsa.gov.t){/c'lDcuf'neçlt5,/
33852/271858/Nota'T%C:5%A9cn!ca'

n"O4-202O'GV|MSGGTES-ANv|SAlab
59866OUc|e4-áf14-8e6f-b9341c|96b28

NOTA TÉCNICA N°O1/2018 GVIMS/G-
GTES/ANVISA: orientações gerais
para l%jene das mãos em serviços de
saüd«

www2O.anvísa.gov.tjr/segurancadop
aciente/index.php/publicames/ite
m/notatecnica-n-O1-2018-gvims-ggt
es-anvisa-onentacoes-geraís-para-h
lg|ene-das-maos-emservicos-de-sa
ude-2

Prc.tocolò para Enfrentamehtu do
COVID 19 em PQrtos, Aeroportos e
Fronteiras Atualizado
em 6 de fevereiro de 2020
http://portaLanvisa,gov.br/documen
ts/2]9201/4340788/PrDtoco[o"55mp
hhcado"Coronavtrus+O6"
(j2-revisao+fma|+3_díagramado2-'·%
281%29.pdf/lc97fbd6-8af8-4Oe9-9c
ee-56803803c4b4
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1. Introdução

Considerando a emergência em organizar os processos de trabalho para o

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

Kansrníssão do Corona vírus (2019-COVID-19), a Secretaria de Saúcje de Itabuna, por meio de

seus departamentos e parcerias, elaborou o Plano M:micipal de Contingência contra o novo

Corona virus (2019-COVID-19).

O Piano Municipal de Contingência contra d novo Corona virus (2019-COVID-19)

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

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

Pública e Privada.

Na construção deste instrumento foram envolvidas as seguintes áreas técnicas:

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

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

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

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

Assistência Farmacêutica e Assessona de Comunicaçãg.

Definiu linhas de frente, encaminhou formação do COmitê de Enfrentamento ao COVIl)

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

Segue definição e orientação dos fluxos e condutas a serem implementados para

norteio e condução da situação.
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2. Vigilância à Saúde

2.1.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGiCA

t"
ã

Q

2.1.1. Objetivo Geral

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

2.1.2. objetivo Especifico:

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

· AqulsÈçào de matérias e insumos para efetivação das ações de vigilância
Epidemiológica, Assistencial, Atenção Primária e UPA;

· Notificação e monitoramento em tempo oportuno dos casos:

· Suporte laboratorial em comünnância com as r.ormas técnicas Ctj Nkmstêrio da Saúde
(MS):

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

· Elaborar notas técnicas de acordo ao comportamento epidemiológico dos casos:

· Encaminhar informação diária dos casos para setor de comunicação da Secretária de
Saúde:

· Instalar sala de Situação;

· Formar Comitê Municipal de Combate ao Corona vims.

2.2.1. Características Gerais da infecção para Corona vÍrus (COVID-19)

2.2.1 1. Definições de Caso e Agente EtiolÓgico (vigilância)

O
C

As ações descritas a seguir são embasadas rio conhecimento atual sobre o novo
Coronavírus' (CODlV-19) e estão em consonância com as orientações do Ministério da Saúde e
da Organização Mundial da Saúde.

Os documentos citados, além de outras atualizações, podem ser encontrados nos sites
oficiais. https://www.who,int/emergencies/diseaseMnovel-coronavims-20 19

Todo o caso suspeito de Infecção Humana peia novo Coronavírus (CODlV-19) deve ser
tratado como um alerta. A tomada de decisão setá realizada após discussão conjunta entre
todos os entes envolvidos (município, estado e Anvisa - áreas de portos, aeroportos e
fronteiras e Ministério da Saúde).

As ações pertinentes devem ser desencadeadas a partir da definição de caso suspeito
de Infecção Humana pelo novo Coronavírus (CODIV-19). que no momento atual é:

2.2.1.2. DEFINIçÕES DE CASO SUSPEITO:

· Situação 1 - VIAjANTE: Febre "3 pelo menos um sgrlai 'JU sintoma respiratório
(tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro. congestão nasal ou
conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de 02"
95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e
dispneia) E histÓriçç) de vjaqem Rara área com trãnsmissào sustentada OU
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área ç.Qm tra,nsm,i,sm_o lç'çal nos ú|tin'QS_14 dias ante.rioreS ac' ararecimenLQ

dos ,s.i.nais ou sintomas;

· Situação 2 - CONTATO PRÓXIMO: Febre OU pelo menos um sinal ou
sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro,
congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de gargantâ,
coriza, saturação de 02" 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz,
tiragem intercostal e dispneia) E histórico de contato próximo2 de caSQ
sUspeito ou confirmado para o COVID-19, nos últimos 14 dias anteriç)resAQ

mZarecim£nto dos sinais ou sintomas.

· OBSERVAÇÕES:

L

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

notificação.
j 2 Contato próximo: Cerca de 2 metros de um caso suspeito ou confirmado

por 15 minutos ou mais. Conviver no mesmo ambiente com o caso SUSPEITO
em ambiente de trabalho, sala de atendimento, aeronave ou outros meios de
transporte, escolas ou pré-escola. Ter tido contato eventual (horas) com caso
CONFIRMADO. Este contato inclui visitar ou compartilhar uma área ou sala de
espera de assistência médica.

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

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

E K
·éu '

· Situação 3 - CONTATO DOMICsLjAR. Pessoa que manteve contato domiciliar
com caso confirmado por COVID-19 nos últimos 14 dias E que apresente febre
OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para
respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para
deglutir, dor de garganta. coriza, saturação de 02 " 95%, sinais de cianose,
batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia). Nesta situação é
importante observar a presença de outros sinais e sintomas como: fadiga,
mialgia/artralgia, dor de cabeça. calafrios, manchas vermelhas pelo corpo,
gânglios 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
positivo em RT-PCR em tempo real, pelo protocolo Charité.

· CRITÉRIO cLiN|co-Ep|DEMIoLóG|co: Caso suspeito
histórico de contato próximo ou domiciliar com
laboratorialmente, que apresentar febre OU pelo menos
sintomas respiratórios, nos últimos 14 dias após o contato,
foi possível a investigação laboratohal especifica.

ou provável com

caso confirmado
um dos sinais e

e para o qual não

'-':·1 : ' · . ... . ,, . . ..... .
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CASO DESCARTADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19):

C
€)

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

quadro dínico. a identificação da procedência e do roteiro de viagem nos
últimos 14 dias deve ser realizada de forma mais detalhada possível (pais e

cida'im númeto du õos, datas. etc): l Devem-se levür em consideração os
países atualmente afetados pela doença elou contato com caso suspeito ou
confirmado do COVID-19, conforme definições a serem estabelecidas pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS) e ressalta-

se que essas definições podem sofrer alterações diariamente.

Ao se definir um caso corno suspeitu, compete a quem acolheu o caso, em
cada nível de atenção à saúde. público ou privado:

j Proceder com o iso|amentD do_ÊZaciente~através da colocação de máscara
cirúrAica e seAreSlação em área com_eouca ou nenhuma circulação deRessoas:

j Notificação do caso às autoridades eRidemio|óçllicas locais (TEL: (73) 3613-6442 E
(73) 3212-5970):

·' A','a!iar a qíayidad.e. do .,·Nadro c|inico e,. seAuir orient,ar,ões em relaç,ão ao
transporte e internação dos casos suspeitc,S_Slraves de acordo com a rqgulação
local e Estadual. Proceder a coleta de 1JUMA),amostra de swab;

j ,R,e,a,|.i,z,anoje,v,ant,ame.n,t,o_d,o,s_c,o,n,t,a.c.t,antes ou co,m,unicantes, os quais deverão ser

acompanhados pelos próximos 14 dias a contar da data do contato:
j É importante que a equipe de Atenção Básica do território deste paciente seja

informada do caso.

2.2.1.3. AGENTE ETIOLÓGICO

C

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

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

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

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

É importante diferenciar o resultado para não gerar medidas desnecessárias.

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

· Alpha coronavírus 229E e NL63;

wNÊmmm~~immN~
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· Manter os ambientes ventilados:

· Reahzar a limpeza e desinfecção das superfícies dos ambientes utilizados pelos

resideMês;

· Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos para saúde que tenha
Sido utilizado na assistência íàcj residente;

· Disponibilizar material de higienização adequado a seus residentes, tais como sabão
liquido, gel alcoólico, saboneteira (para q gel e para o sabão |iquido) e toalhas de

papel:

· Os profissionais devem lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo
menos 20 segundos. respeitando os cinco momentos de higienização e se não houver

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

· Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência;

· Suspender pontualmente as visitações se houver constatação, pelo profissional de
saúde, de visitante que eventualmente apresente sintoma sugestivo de Covid-19,

íegistrandc>se no livro de occ'rrência, a fim de preservar os idosos residentes:

· No período de circulação do Coronavírus no município, se o tesidente apresentar febre
de 37.5° ou mais, tosse, cotiza, 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 equipe acompanhante devem sempre usar uma máscara.

Após a transferência para uma instituição 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 secreções

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

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

antes e depois da remoção das luvas.

2.2.4. Estação Rodoviária, Shopping Center e Cinema

3.

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

· Manter a rotina diária de limpeza e higienizaçã" das salas vip da rodoviária:

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

higienização dos mesmos:

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

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

de papel;

·· Énfatizâf ob"igatoeiedade 'jg fomecimcnto de sabonete liquidc' e/uj álcool em gel

(70%), a fim estimular a corneta higienização das mãos:
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· Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies dos ambientes utdizados pelos

clientes e funcionários:

· Monitorar o àbastecimento 'le água potíwel em todos os estabe'ecimentos:

· Manter a limpeza e desinfecção de todos os ambientes;

· Recomendar a Lwnpeza e higienização dos brinquedos da área de lazer infantil do
shopping;

· Restringir o atendimento a clientela nas lojas:
· Ao término de casa sessão, as poltronas do cinema devem ser higienizadas.

2.2.5. Velórios e Funerárias

L

C

(b

· Manter a limpeza e higienização dos ambientes:

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

sabão liquido, gel alcoólico, sabonetêic3 (pare o gel e pam o sabão llquido) e toalhas

de papel;

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

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

pessoas na área do velório.

2.2.6. Academias de Ginástica

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

medidas:

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

funcionários que trabalham no estabelecimento:

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

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

mãos após contato com secreções respiratórias:

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

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

sem contato manual:

· Manter os ambientes ventilados:

· Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies dos ambientes utilizados pelos

clientes e funcionários:

· Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos;

Disponibilizar rnabrial de h'gi·mização a.:jequa(.:o aos clientes e ümcionários, tais como

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

de papel;
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· Os funcionários devem lavar as mãos frequentemente corn água e sabonete por pelo

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

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

· Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência:

· Suspender as atividades do cliente dentro do estabelecimento se houver constatação
de que o mesmo eventualmente apresente sintoma sugestivo de Covid-19:

· Após a retirada do cliente do estabelecimento, limpar e desinfetar completamente a
área onde o cliente permaneceu, bem como os equipamentos que ele utilizou:

· Evitar o contato direto com fluidos corporais, principalmente os orais, ou secreções
respiratórias e fezes. Usar luvas descartáveis para fornecer cuidados orais ou

respiratórios e quando manj.'ular fezes. L,rina e resíduos. Realizar a nigiene das mãos

antes e depois da remoção das luvas.

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

Clinicas

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

· Dicas de Prevenção Geral:

j Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar;

j Utilizar lenço aescartavel para higiene nasal:

· Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca:
" Não compartilhar objetos de uso pessoal:
j Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado;
j Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar antisséptico de

mãos a base de álcool 70%:

j Deslocamentos não devem ser realizados enquanto a pessoa estiver com sintomas.

C
€)

· Dicas de Prevenção 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 eficácia;

j Re[orçar o uso de jaleco descartável ou de tecido, luvas descarth'eis g cMa consulta e
limpeza dos óculos de proteção (recomenda-se desinfetar e higienizá-lo a cada
procedimento):

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

sabonete liquido, álcool gel 70%, suporte com papel toalha, lixeira com tampa e
abertura sem contato manual;

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

S;
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Seguir rigorosamente todos os procedimentos universais de esterihzação e
desinfecção:

j Procurar manter todas as superfícies dos consultórios/clinicas permanentemente
limpas e desinfetadas devido ao fato que o virus pode ser transportado pelos àerossóís
e consegue sobreviver nessas superfícies por mais de nove dias:

j Como medida preventiva adicional, é importante ressaltar que, antes de iniciar a
consulta, deve-se evitar atender pacientes suspeitos de serem portadores do vÍrus;

j Salienta-se que a definição de caso suspeito relativo ao Covid-19, nesta data, resulta
da conjugação de critérios clínicos e epidemiológicos, devendo ser considerada
suspeita:

· Qualquer pessoa que tenha viajado para alguma das áreas afetadas, 14 dias antes do
ímcio dos sÍn!c'mes;

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

j Qualquer pessoa com sintomas clínicos compatíveis com urna infecção respiratória,
com febre, tosse, dispneia.

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

€J

j Dispor de pia lavatório. dispensador de sabão liquido. papel toalha, coletor para lixo

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

provida nas salas de atendimento ao cliente:

" Cúlocar cartaz na re':epçàc' q'j entrada cj:j estabelecimento alertando os clientes com a

frase: "LAVE AS MÃOS";

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

segundos;

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

c Os profissionais devem utüizar EPl's (máscara, luvas);

j O profissional ao usar a luva não toque em superfícies ou equipamentos como

telefones, maçanetas e portas, as luvas devem ser trocadas a cada cliente:
j As bancadas fixas ou móveis para apoio das atividades devem ser higienizadas

frequentemente;

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

e9abelecimenta

2.2.9. Unidades Básicas de Saúde Municipais

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

(70%). a fim de estimular a correta higienização das mãos (Let Estadual 13.7(Ni201 7):

" Recomendar que os dispensadores de preparações alcoólicas para as mãos devem
ser instalados em pontos de maior circulação, tais como: recepção/sak de espera,
corredores de acessos às salas de pmedimentos/atendimentos:

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

suporte de papel toalha abastecidos e lixeiras com tampa por acionamento por pedal
nos lavatórios e banheiros;
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Estimular o uso de lenços de papel. bem como seu descarte adequado:

j Sinalizar que a realização de limpeza e desinfecção das superfiaes das salas de
procedimentolatendimento e demais espaços da unidade (utensílios, equipamentos e
móveis) após o uso, diminui os riscos à saúde. Preconiza-se a limpeza das superfícies,
com detergente neutro, seguida de desinfecção (álcool 70% ou hipoclonto de sódio):

j Monitorar o abastecimento de água potável em todo o estabelecimento;
J COibir o compartilhamento copos e t'asilhí's, estimulando c usu de recipientes

individuais para o consumo de água, evitando o contato clitelo da boca com as

torneirâS dos bebedouros:

j Onentar a manutenção dcs ambientes arejados por ventilação natural (portas e janelas
abertas);

j Proibir atividades que envolvam grandes aglomerações em ambientes fechados,

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

novo coronavírus (COVID-19);
j Avaliar a disponibilidade de Equipamentos de Proteção Individual - EPI adequados,

tais como: protetor ocular ou protetor de face, luvas, capotei aventall jaleco. máscara

N95/PFF2 (ou outras máscaras com eficácia minimá na filtração de 95% de particulãs
de atê 0,3µ tipo N99. NIDO ou PFF3), sempre que realizar procedimentos geradores de

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

na prestzção de serviçQs da atenção primária à saúde de pacient?s suspeitos e
confirmados;

j Fomentar a elaboração de canazes de orientação sobre a correta lavagem e

antissepsia das rnãos para serem fixados em locais de fácil visualização.

,È
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2.2.10. Estabelecimentos de Ensino Públicos e Privados

ri

C

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

j Recomendar que os dispensadores de preparações alcoólicas para as mãos devem
ser instalados em pontos de maior circulação. tais Como: recepção. corredores de
acessos à sala de aulas e refeitório:

j Orientar quanto â importância de manter os dispensadores de sabonete liquido,
suporte de papel toalha abastecidos e lixeiras com tampa por acionamento por pedal
nos lavatórios e banhElros;

j Estimular o uso de lenços de papel, bem como seu descarte adequado:
j Sinalizar que a realização de limpeza e desinfecção das Süperficies das salas de aula e

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

j Monitorar o abastecimento de água Potável em todo o estabelecimento;
j Coibir o compartilhamento de copos e vasilhas. estimulando o uso de recipientes

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

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

abe nas l

·' Fd'Olljj| at'wdades que envnlvam granMs agtcmerações em gmb53ntúg' Iechados,

durante o período de circulação dos agentes causadores de s1ndromes gripais, como o
novo coronavírus (COVID-19).
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2.2.11. Estabelecimentos que Comercializam Alimentos

" Elaborar e executar o Plano Interno de AçSes de acordo o fluxo operacional;

j Hábitos de etiqueta respiratória: Sempre que tiver um quadro febril, de tosse ou espirro
procurar proteger sua face especificamente com o cotovelo e nunca com as mãos, e se
utilizar as mãos procurar lava-las imediatamente com água e sabão a cada 30 minutos

por 20 segundos e fazer uso do álcool gel a 70% (Lei Estadual 13.706/2017):

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

j Se a superfície apresentar matéria orgânica visível recomenda-se que o excesso da

sujidade seja removido com pano absorvente e posteriormente realizar a limpeza e

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

abraços, apertos de mãos e beijc's no rosto.
So deverão usar rnásc.iras ãui'm estiver ;«ipado ou suspeita do curonavirus:

" E vttàr contato com pessoas que estejam com sintomas da gripe;
" Dispombíhzar todos os insumos necessários (lenços de papel, sabão líquido asséptico,

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

hipoclorito;
¶c Limpar e higienizar objetos tocados com frequência (maçaneta, 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;
j As instalações sanitánas devem conter o Kit Higiene e estar supridas de sabonete

liquido inodoro. toalhas de papel, álcool gel a 70% e papel higiênico;
j Manter o ambiente arejado e ventilado por ventilação natural:
j Restringir o atendimento a clientela:

c Após a saída do diente do estabelecimento, limpar e higienizar compktamante a área

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

c Orientar aos pacienteslclientes do grupo de risco (lista anexa), que evitem ir à farmácia

e que busquem indicar familiares, amigos para fazer a compra dos medicamentos;
Incentivar a aquisição de medicamentos pelo serviço de "disque entrega", evitando
aglomerações nos estabelecimentos farmacêuticos;

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

de urgênciWemergência;
j Reduzir a aglomeração dentro dos estabelecimentos, mantendo somente 50% da

capacidade total no interior da farmácia (nunca exceder um número maior do que 05
µ.ssoas). A ertrada dos der 'ais deverá tar ccmb'olada. permitinCo o ucê·3so à medida
que forem saindo os pacientes/clientes:

j Manter distanciamento minimo de 1,5m entre os clientes/pacientes no balcão de

atendimento e na fila de pagamento
j Estabelecimentos que possuírem cadeiras de espera deverão intercalar a

disponibilidade dos assentos (sugestão de isolar com fita adesiva e aviso, naquelas



! , 51
+SUSE"~

l
b

.

F ,

que não deverão ser utilizadas). Ex.: no caso das |ongarir)as de 3 lugares, fechar a
cadeira do meio:

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

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

grupo de risco que, obrigatoriamente devem utilizar enquanto estão aguardando
atendimento;

·c Solicitar que o paciente/cliente preferencialmente traga sua caneta, não compartilhar a

caneta do Farmacêutico/atendente, ao disponibilizar caneta para uso comum dos
pacientes, realizar a higienização da mesma com álcool de 70%. e orientar que utilizem
o álcool gel ao final do atendimento:

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

0

y População indígena aldeada üü com difi(:j|dade de acesso:
> Gestantes:

> Puérperas (até duas semanas após o parto);

> Crianças
> 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 doenças neuromusculares);

> Imunossupressão (neoplasias, HlV/aids):

> Nefropatias e hepatopatias:
> Obesidade (especialmente aqueles com índice de massa corporal - IMC z 40 em

adultos):
Pacientes com tuberculose de todas as formas.
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3. Atenção Básica

3.2. Acclhimento

¥

C

Presença de um profissional de saúde (ACS, nutricionistas, odontó|ogos¥r educador
físico, dentre outros profissionais de saúde) EXCLUSIVO no acolhimento e identi,icação de
pacientes com febre elou sintomáticos respiratórios e encaminhamento para sala de
isolamento para triagem de CASO SUSPEITO.

3.3. Sala de Isolamento

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

higiene das mãos conforme Referências.

3.4. Identificado Caso Suspeito - Fluxo da Vigilância Epidemiológica

E

;

k

l

i

h

3.5. Medidas para e"Ataí aglornem.ções

0

· Dentro da realidade de cada serviço, orientar distância entre um paciente e outro de no
minimo 1 metro, bem como a disposição das cadeiras:

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

· Suspender atividades coletivas programadas, no entanto, deve-se enfatizar a
necessidade das orientações de precauções na sala de espera pelos profissionais das

equipes:

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

de morbidade e mortalidade.

3.6 Orientações da Com"denaçéc 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 trlar os ACS
portadores de doenças crônicas e maiores de 60 anos e disponibiliza-los para atuar
em trabalho domiciliar formarído grupos de transmissão das informações forr.2cidas
para prevenção e orientações para evitar que a população procure o serviço dei saúde
desnecessariamente, também participando de equipes de Call Center orientando a
população quanto ao fkixo de atendimento dos clientes suspeitos e seus comunicantes:

· Considerando que não exista EPls suficientes para todos os profissionais, os outros
profissionais fora da categoria de risco deverão seguir alertando em rede social, via
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WhatsApp à população com informativos necessários a prevenção. assim como
orientações sobre o fluxo de atendimento e isolamento domiciliar, além de atualizar

cadastros inconsistentes no sistema e-sus;

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

3.7. Orientações da Coordenação Saúde Bucal

· Fazer parte do acolhimento na UBS:

· Atendimento de urgência e emergência nas unidades;

· Suspender atividades coletivas:

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

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

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

'~
· Antes da consulta deverá ser feito o questionário;

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

· Caso seja necessá'io o tr.3Ar,lento deverá sei' feito com medicias ae extremas, isso se
c) paciente respondeu não para todas as questões:

· Profissionais com sintomas de gripe devem ser dispensados;

· Evitar cumprimentos;

· Pedir ao paciente para fazer bochecho peróxido de hidrogênio a 1%, para reduzir a
carga salivar dos micróbios orais.
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4. Média e Alta Complexidade

Reestruturação da oferta de serviços nas unidades de referência

U

· Estratégias iniciais:
j Suspensão dos atendimentos programados/agendados até segunda ordem.

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

ouentãção aos usuários com "perfil pará cada unidade referência e aplicativo (08:OOh

as 18:00h - Segunda a Sábado).

4.2. Definição do perfil das unidades:

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

para transtorno mental severo e recorrente que apresentam quadros compensados.

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

psicoativas que apresentam quadros compensados.

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

mental severo e recorrente que apresentam quadros,. compensados.

AMBULATÓRIO PSICOSSOCIAL - Usuários do SUS em acompanhamento ambulatorial

para transtorno mental leve è/QU moderado e que apresentam quadros compensados.

4.3. Medidas adotadas

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

atendimento das ligações em decorrência da COVID-19 (experiência viável, bem

sucedida em Recife);

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

COVID-19 reduzindo a procuta pelos hospitais e pronto atendimentos e difeenciando

estas chamacias das outra:: r,omiaimentz. atenciidas pelo SAMU visto que t) número de

ligações aumentou substancialmente comprometendo a regulação médica para as

outras ocorrências:

)
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· Beta coronavírus OC43 e HKU1;

· SARS-COV (causador da Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS):

J; b

O

C
Q

· MERS-COV (causador da Síndrome Respiratória do Ohente Médio ou
MERS):
· SARS-COV-2: novo tipo de virus do agente coronavírus, chamado de
coronavírus, que surgiu na China em 31 de dezembro de 2019.

2.2.2. AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA:

Emitir recomendações para o controle da doença:

· REa|izar e apoiar CC'Í'?tã de materkíl de caso suspeito;
· Encaminhar amostra para o LACEN:

· Produzir e divulgar boletins epidemiológicos:
· Realizar investigações e coleta de material de todos os casos graves;
· Monitoramento diário das notificações e resultado de exames expedidos pelo

LACEN:

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

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

· Apoiar tecnicamente o gestor de saúde para tomadas de decisões:
· Orientar serviços para notificação imediata de casos graves;

· Monilorâmento e acompanhamento dos casos suspeitos prováveis e ou
confwmados em domicilio sem indicação de internamento, orientando
precauçõè3 de lran.smissão respiratória'

· Construir e divulgar q fluxo de notificação.

2.2. VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Diante da emergência de saúde pública do novo Coronavírus e com base nas
recomendações do MS e OMS, a coordenação de Vigilância Sanitária apresenta seu plano de
contingência para o enfrentamento do virus. Vale salientat que, as medidas a serem adotadas
deverão ser proporcionais aos riscos vigentes. Considerando as constantes atualizações
disponibilizadas pela OMS e MS, este plano está sujeito a ajustes decorrentes da sua utilização
prática e das mudanças observadas no cenário epidemiológico e sanitário.

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

' '.f l-' :t,:r .'s e 'Mat'ejeclmen!jjs lnstítuição de Lcnga Permanêncê para Icid3o3 e Casas
·1·' ao Paciente Com Câncer, que tomem as segumtes medidas:
Elaborar e executar o Plano Interno de Prevenção a ser disponibilizâdo aos profissionais que

trabalham na Instituição:

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

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

após contato com secreções respimtóhas:

· Prover condições para higiene simples das mãos: 1avat%o/pía com dispensador de

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

sem contato manual:

~=
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· Remanejar insumos e profissionais das unidades que terão seus atendimentos

suspensos para os atendimentos do COVID-19, garantindo condições de b"abalho às

equipes.

· Adquirir EPlS necessários para garantir a segurançâ dos trabalhadores (conforme NR

32 - riscos biológicos) e da população (listagem anexada)
i
t

· Ofertar transpcrte i:anitário .àssistencial direcionado ao COVID-1'L

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

capacidade instalada para atendimento de urgência e emergência como estratégia de

retaguarda ao COVID-19.

C"

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

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

hsloterapeuta, farmacêutico, biomédico, psicólogo, auxiliares de administração.

recepção e serviços gerais).

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

das âcademias ginástica, ao cinema e (jj shoµping, permanecendo apenas serviços

essenciais farmácias , supermercado e praça de alimentação considerando o

distanciamento de 2 metros entre as mesas.

· Recomendar funeral sem aglomerações.

· Sugerir redução da frota de ônibus públicos, bem coino solicitar a empresa a higiene e

desinfecção dos ônibus diariamente.

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

ônibus em circulação.

· Ação educativa (video com representantes de entidades da sociedade civil organizada
sobre o uso adequado da rede de saúde).

4~
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6. Núcleo de Educação Permanente

Considerando a Educação Permanente uma ferramenta de suma importância na busca

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

Iniciamos nossa abordagem considerando que:

· Os profissionais de saúde necessitam de teforço nas normas de biossegurança:

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

· Onde a letahdade é sigMicativamente maior do que em indivíduos com comorbidades:

· U fiSCü de comµlicações maior nas pesscas dependentes com comorbidades

múltiplas, particularmente os idosos frágeis, que devem ser

monitorados rigorosamente pelo sistema de saúde.

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

locais de longa permanência. como asilos, etc, sensibilizando os ACS a monitorarem e às

equipes de saúde a estarem atentas a prestar q cuidado atentando pam garantia de atenção às

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

Contamos com c) apoio das 1ES/JFT para ccinfecção de informações, frentes de atuação

em educação permanente, apoio aos serviços. q Comitê da Integração Ensino-Serviço-

Comunidade, integra sua força de trabalho no enfrentamento.
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Dentre as ações, listamos:
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· Hicyemzação: lavagem das mãos. banho no leito voltado para cuidadores, limpeza dos
áomicilios:

Orientar às equipes das unidades de saúde:

· Realizar diagnóstico situacional das pessoas idosas do terhtório:

: " 4><x:& . - . .. . ·'
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· Identificar na planilha de registro coletivo de pessoas idosas as que são
dependentes que possuem comorbidade múltipla,

· ldentificâr na planilha de registro coletivo de pessoas idosas as que possuem
comorbidades múlttplas organizar a planilha de registro coletivo relacionando todos os
idoSOS da área de abrangência a partir da estrattfic'ação de risco. iniciando a relação
dos nomes do maior risco para o menor:

· Pam as equipes que já usam o IVCF-20, organizar a planilha de acordo com a
Classificação Clinico Funcional e Sociofamiliar, iniciando a relação dos nomes pelo
idoso frágil, em fragilização e robusto, ciuzanci-j com a estratificação de risco das
comorbidades;

· Elaborar pIano de ação para a realização das atividades segundo a estratificação
de risco;

· Realizar orientações nos dcmicilios sobre medidas protetivas;
· Checar se a pessoa idosa. cuidador e família entenderam todas as orientações:
· Ensinar a técnica da lavagem das mãos:

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

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

idoso ou famjiar na unidade.

· Visita Domiciliar:

j As visitas domiciliares devem ser mantidas:

"' O papel do ACS neste momento é muito importante, principalmente para a

comunicação adequada dos cuidados, esclarecimento de dúvidas e apoio às

pessoas e famílias:

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

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

orientações em um menor espeço de tempo:

" O ACS e demais profissionais devem manter o distanciamento preconizado de

1,5m: não é necessáno adentrat nos dQmicilios, podendo permanecet IlO PCrEãO.

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

"' Priorizar o atendimento:

·" Classificar a gravidade da síndrome gripal:

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

saúde:

j Em casos de maior gravidade. transferir para o serviço de urgência ou hospitalar

de referência:

j Entregar medicamento com distanciamento preconizado na fila de espera:
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j Realizar as orientações de medidas protetivas e checar o entendimento.

· l' ; -

7. Referências

Q

Seguir recomendações de tais Referências (serão enviadas para todas as Unidades
Básicas de Saúde):

BRASIL. Protocolo de Manejo Clinico do Coronavírus (Covid Saúde. Secretaria de Atenção
Primária à Saúde (SAPS). Brasilia. Disponível em:
http ,'1matsrnedicos.gov. brhmages/Protocob manejo_c|ir)|co APS.pdf.

~

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

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

POP 002' l 18 de mãcçQ de 2020 da SESAB - Orientaçãc e Visita Domicilim dc Agmc
Comunitário na situação de Pandemia pelo NOdO Coronavírus.

POP 003 l 19 março cie 2020 da SESAB - Atendimento Odontológico a população durante
a pandemia COVID-19 na Atenção Básica.
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Anexo l

NOTA TÉCNICA DAF N° 01/2020

r--" '"""'"_"""""-""'""-'-"' -' --'"' ""' '"""_'":"""" m
l Assunto: Estratégias nas Farmáµas da Rede Municipal de &ará' Con enç O " e"casos aã

l doen.ça pelo CoronaYinü$ 2019 (.COVID-19) - Medidaá Farmacológicas

Destinatários

*

i'

t

í!'$'
F

· De{)èjtta[nerllo de Atenção BásÈca,

· Departamento de Média e Alta Complexidade:

· Departamento de Vigilância em Saúde,

· Todas as farmácias da Rede Municipal de Saúde

g Considerando:
Vw

C · A declaração de pandemia do Coronavírus - 2019 conforme anunciado pela
Organização Mundial de Saúde:

· As recomendações de medidas não farmacológicas para o combate ao Coronavkus,

do Ministério da Saúde:

· O piano de resposta para farmácias privadas e públicas da Atenção Primária do
Conselho Federal de Farmácia:

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

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

Coronavírus 2019 (COVID·19):
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HIGIENE E LIMPEZA

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

piso locais com grande fluxo de pessoas (pacientes/colabomdores), cxjm álcool 70% ou

sdução de água saniláíia.

2, Evitar aglomeração no ato da dispensação de medicamentos.

3. Disponibilizar álcool em get em pontos estratégicos ria farmácia (ex. entrada. guichês

de atendimento).

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

solicitando que os pacientes/funcioná rios utilizem máscara de proteção, caso

aoresente qualquer um dos sintDmas de gripe/reshiado (como tosse e espirros).
F

O uso da máscara de proteção é recomendado às pé5%às que apresente qualquer um dos

sintomas de gripe/resfriado (Como tosse e èspirros). O uSO da máscârâ somente é efetivo se for associado

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

álcool em gel. Após q uso da máscara. é impresundivel descartar em focal adequado e higienizar bem as

màOs.

Fomo: Saúde e vqilãncia Sãmtána - Ministério da Saúde
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DOCUMENTAçÃO

1 Para as Farmáciàs da Rede Básica de Saúde:
"~

j Fazer prorrogàção automática da validaae da prescrição de medicamentos de

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

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

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

coritribuir com q esvaziamento dos serviços de saúde, que poderão focar em

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

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

deveMo comunicar os pacientes que não será necessária à renovação da

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

descompensadas elou sintomatologia não usual deverá procurar atendimento

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

° Nas prescrições de insulina NPH elou Regular também haverá a prorrogação
em sua validade para 180 dias (6 Meses),seguindo as me$mas orientações do

item anterior;
j As prescrições de medicamentos de controle especial continuarão a seguir as

determinações legais da Portaria SVS n" 344/1998, até que haja algum

posicionamento instituído dos órgãos competentes quanto à extensão da

validade das prescrições em período de pandemia.

j Será suspensa a exigência de Atividade Educativa elou atendimento nas
Unidades de Saúde para retirada das Tiras Reagentes de Glicemia Capilat,

q Caso esteja vencido, será renovado automàticàrnente por màis 180 dias o
cadastro dos pacientes no Programa de Automonitoramento Domiciliar de

Glicemia Capilar,

S

kc"

G'

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS

a.
M
t'

l'
'Ei:,

F'

j)

F

I.

È'

~

d Dispensar medicamentos de uso continuo para até 02 meses de consumo aos

pacientes, de acordo com o estoque disponível.

j A gestão do estoque é fundamental pam que não faltem medicamentos para os

pacientes que serão atendidos no final do mês, Assim, a unidade será responsável por

avaliar quais itens poderão ser dispensados para mais de um mês, a depender da

autonomia de estoque da unidade:

" A Divisão de Assistência Farmacêutica está providenciândo a distribuição urgente de

rmdicâmèntos para maior autnnomia das unidades:

j As unidades deverão fazer a gestão de filas para atendimento na farmácia para evitar

aglomerações-

" Na Farmácia Pública Municipal será limitada a entrada de até 10 pacientes ao

ç'nesmo tempo pãrâ atendMento:

Quando possível. aumentar a distância social entre as pessoas (idealmente para no

minimo 1 metro) e manter q ambiente arejado.

j Apenas em casos estritamente necessários, será permitida a entrada de

acompanhante por paciente na farmácia, para evitar aglomerações.

GESTÃO DA UNIDADE

j A Rexibilidade de atendirnen'c dos pacienws do horário de pien cxintrituf para o

combate ao Coronavírus:
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j Ativar 100% dos guichês das unidades. sempre que possível, priorizando a demanda

de atendimento ao paciente em detrimento das demandas internas da unidade, a fini

de diminuir o tempo de espera do paciente.

·r Elaborar plano de contingência para casos de afastamento de colaboradores por

motivo de saúde. durante a pandemia.

Cancelamento de férias e licenças cjds servidcxes lotados na Divisão de Assistência

Farmacêutica;

Reduzir q deslocamento laboral: incentivar a realização de reuniões virtuais e cancelar

viagens não essenciais.

Wanderiet de Souza Machajo júnior
Divisão de Assistência Farmacêutica

<$WO

Anexo ll — Fluxo da Vigilância
Amxq Ill - Fluxo para Unidades
Anexo IV - Enquete para Comunicação
Anexo V - INFORMAÇÕES E RECOMENDAÇÕES ÀS EQUIPES DAATENÇÂO
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/)quí' t' u ctj/'on(/b'lrus '

O5 curumvirus são uma grande tàmília viral, conhecidos desde meados dc 1960, que causam
infecções respiratórias em seres humanos e cm animais. Gcralmentc infecções por coronavírus
causam doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfiiado comum. Porém.
alguns coronavírus podem causar cioenças graves com impacto em (ermos de saúde pública.
como já verificado com a Síndmmc Respiratória Aguda Grave (Sarsk identificada em 2002,
e a Síndrome Respiratória do Oricnte Médio (MERS), identificada em 2012.

Quul é a c/i/èrença enltv t) num a)ronuvírus paru os outros vírus?
A docnça provocada pelo novo coronavírus chama-se COVID-19, sigla cm inglês para
"cornnavinis disease 20 19" (doença por coronavírus 20 19, em tradução livre). Os primeiros

1Ar:tm :egis1rados inicialmente na China, no íinal de 2019. Há registros em outros locais
do mundo, com casos de mones.

Existe vucinu paraprevenção (ü) curonuvirus?
Até o momento, não. No entanto, cientistas ao redor do mundo, coino as equipes do Instituto
Butantan, em São Paulo, já iniciaram pesquisas para desenvolvimento de vacina. Ainda é
precoce indicar sc e quando ela estará disponível.

Qíu Uk' (LY ,\líilulnab' do cUr(mu¥'iru5:'

Os sinais e sintomas clínicos são principalmaite r'espiratórios, semelhantes aos de um resfriado
comum. Podem também causar infecção do traio respiratório infèrior, como as pneumonias.
Os principais sintomas são:

· Febre:

· Tosse;
Coriza:
l){!i,'llk|:idc f'àra resnirar.

' ·' Ç,' ici L' Ê' ,' 't'/"UK/U t/C ntciihuç:ào '.j

Período dc incubação consiste no intervalo entre a data de contato com o vÍrus até o inicio dos
sintomas. No caso do COV1D-l9, já se sabe que c) virus pode ficar incubado por até duas
semanas (14 dias). quando os sintomas aparecem desde a infecção.

Como ocorre a (rammiss(m do coranavkus?
As investigações sobre transmissão do Mvo coronavinis ainda estão em andamento. Neste
momento está estabelecida transmissão por comato coin heci eçÒes. A transmissão pode ocorrer
de. iimm continuada. ou seja. um inlèctado pelo l irus pode passá-lo para alguém que ainda não
foi ' inféctado.
A transmissão costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas,
couµ?;

· Gotículas de salivm

· Espim;
· Tosse:

ji', Pi &sa Isabel, 678 - São Caeíaá. 'Rabuna - BA CEFt 45607~'CNP=Õüi=ÕÕÕí«

Fone: (73) 3618 -4903 EmMlS pKnejamenmsaum.mbuna@gmai|.com
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· ('íttarru.
· ( pcssoal próximo. ccmo 1oquc du aperto de md' com pessoa infectada:
· Cc'ntatc" com Qbj¢tt)s ou superlicics contaminadas. scguido de contato com a boca, nariz ou

olhos.
Alguns virus são altamente contagiosos, como o sarampo, que e transmindo por aerossol
(particu|a$ no ar), com proporção de transmissão de uma pam até 18 pessoas, em média. O
conht'cmicnW já re¥i$lrado sobre os corOnavírus indica que eles apresentam transmissão de uma

para até três pessoas.

O corünavihis pode mutur?
O óbito pode ocorrer em virtude de complicações da infecção, como pot exémplo,
insuficiências respiratÓrias. Os dados mais recentes da OMS (Organização Mundial da Saúde)

indicam taxa de letalidade de 2 a 3% dos casos confirmados.

( 'omo se prn'enir contra o ("OVIl)- /9?

As principais orientações são:

· Cobrir boca e nariz ao tossir ou cspirrar;
éj : Utilizar lenço descanável para higierc. msal;

Evitar locar mucosas de olhos, nariz e boca:

· Não compartilhar objetos de uso pessoal;
· Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado;
· La¥ar as mãos por pelo menos 20 segundos com água c sabão ou usar antisséptico de mãos à

base de álcool;
· Deslocamentos/viagens não devem ser realizados enquanto a pessoa estiver doente:
· Quem viajar aos locais com circulação do virus deve evitar coniato com pessoas doentes,

animais (vivos ou mortos), além de evitar a circulação em mercados dc animais e seus produtos.
Como é a prevenção contru o coronuvirus paru ('s /)ra/iNsionaig & suúde?

Profissionais dc saúdc devem utilizar mcdidas dc proteção padião para contato e gotículas
(miscara c"irlirgica, luvas, avental não estéril c óculos de pruttção). Para a realização de

que gerem aerossolização de secreções respiratÓrias como intubação, aspiração
dc vias aéreas ou inciuçào de cscarro, deverá ser utilizada máscara de precaução por aerossóis

tipo N95.

O que.klzer em caso de .yin/omas'?
Assim que surgirem os primeitus sintomas, o paciente deve procurar o serviço de saúde mais

ei próximo da sua residência. O protissicmal vai avaliar sc os sirvtóinas podem indicar alguma
rr(jb:íbÀlida(]c dc infecção por coronavírus, coletar material pâra diamóstico e iniciat o

tmamentu.
A infecção apresenta manifestações clinicas parecidas com as de outros virus e não existe
tratamento especifico pam infecções por coronavírus atê o momento. Dessa foma, no caso do

novo coronavírus é indicado:

· Repouso:

· Hidratação (ingestão de bastanic água e líquidos):
· Medidas adotadas para aliviar os sintomas, confOrme cada caso;como: uso de medicamento

pat':i dc'r e N'bre (antitérmicos e analgésicos): uso de umidificador no quarto: tomar banho

yut"íIc LLlyl||ar no alivio da dor de garganta c tosse.
Pacicmes com sinioínas mais intensos podem 'cer hospitalizados. A definição compete' ao

médico responsável pelo caso.

Como éfeito c) d/agnós/ico do COI'7D-/9?
O diagnóstico é feito com a coleta de materiais respiratÓrios (aspiração de vias aéreas ou coleta
de secreções da boca e nariz). O procedimento deve ar realizado para todos os casos suspeitos.

Av Pm Isabel. 678· São Caetanã, Itabuna - BA CEP:456Q7-288 CWin" 08.218.991m01-95

Fone: (73) 3618 -4903 EmaN pIanejámentosaudejtaPuna@gmail.com
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L i.i|:L urgência para (ò Laboratório C'entral de Saúde Pública
ll..lcC[ll. ck!intdo pdo Miiusíeuod:t Saúde para cada região.
çhiu/ l' (l dí.'//jíiç(i'(l l/c' nf'/i/i(u,/'í);'

C'àSc) Co[Ílll1]icildo 1)0 stslc'ina dc m,mltoran]ento do Ministério da Saúde, abastecido diretamente

pelas prefeituras. Pacientes com febre e pelo menos um sintoma respiratÓrio, como tosse,
dificuldade para respirar.
Além disso, C necessário histórico de viagem em área de transmissão local, de acordo corn a
()j\'j S ou Ministério da Saúde, nos últimos 14 dias anteriormente ao aparecimento de sintomas.
Quul é u (k:/ínição de caso suspeito?
("aso comunicado no sistema do Ministério da Saúde que se enquadra na definição estabelecida
pela OMS. Lembrando: pacicntcs que apresentam sintomas respiratórios, como tèbre e tosse e
viajaram para a China ou pais com transmissão no território;PCientes que contataram alguém
que viajou para este(s) destino (S) ou teve contato com um cágj*$uspeito ou confirmado.

' ' C' '.: L' rm//mi('unt(' " de um caso u)/?/írmud();'

' "".-t'!'. .- .'C'¶ promnius são tàmiliares, profissionais de; $aúde que tenham prestado
alcndllncnto desprotegidos e pessoas que possam ter tido Contato pNSximo com ç) caso
confirmado para COVID-19.
Os comunicantes não são considerados casos suspeitos se não áPresentarem febre associada a
sintomas respiratórios como tosse, coriza ou dificuldade para respirar.

Quul é a dç/Mçào de caso prováí'el?
Caso comunicado no sistema do Ministério da Saúde que se enquadra nas definições
estabelecidas pela OMS. mas apresentou resultados nãu concluSi'vos para os exames realizados.
Nesse caso, os laboratÓrios de referência farão reanálise.

Qual é u dt;//nição de guso cot?//rnlach) '
Caso comunicado no sistema do Ministério da Saúde qü¢j'se enquadra nas definições
estabelecida pela OMS, e apresentor, resultados conclusivas jjàa Qs'¢xãrmes realizados, cum
positividade para o novo coronavírus.

Q1/c// ,' (l (/e/jnicüu de cus(3 dc'scariado '

Caso comunicado no sistema do Ministério da Saúde que se enquadra nas definições
estabelecidas pela OMS. mas deu negativo para q novo coronavírus.

Qual é a de/ínição de cuso ercluído?
Caso comunicado no sistema do Ministério da Saúde que sc íãq se enquadrou nas definições
estabelecidas pela OMS.

lbr c/ul' é im/)orl(mte o mun/cipio./à~"er a mii/ícação dentro de 24 horas? Quais providências
(j pr(t/issi(mu/ deve adotar?
A notificação é importante para que os gestores de saúde reaiize& o monitoramento e as ações

recomendadas, como coleta adequada de amostras pam diagnóstico.
O COVIl)- I') é de :ioti!kmção comj.ulsória iímdiata. ou seja, quaiq.ier caso suspeito elou
confirmado precisa ser registrado no sistema oficial do Ministério da Saúde.
Onde é pussíí'el consultar nümems"& çü3"05 suspeitos e c()á/írmm()s na Bahia?
Nos cíinai» viíciais da Secretaria da Saúdc do Estadt' da Bahia. Não divulgue conteúdos que
não t ·nh:íin siclo produzidos por fOntes confiáveis. Evite a disseminação de fake news.
Sites

, l indicados'*ww.Sa,uue.ba. '9.,!ljz'
Facebook: {à-.sau(!eg,oy,§a,
Twitter: (íúsaudegovba
Instagram: [à saudeqovba,

Av Pnncesa Isabel, 678 - São Ca~to, Itabuna - BA. CEP: 4%í==mjí=®=
Foria: (73) 3618-4903 .~. PIanejamentosaude.itabuna@gmail.com
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()1/í////O,\ /Ll"·r/'(l/[t"I'[I\' /'/¢l?l/('tj\ ,hí:t'm c) exume de ck/ecçãú na Bahia?

O dtagnóslmp dc in1ècçÕc» \ llãlb podê ser realizâdo por inúmeros laboratórios. públicos ou

privados. Porém. cii) qucstÕcs dc saúde pública. como ocorre com o COVID-J9, C preciso que
os éXàU)¢S scjain ívajizados pdus Laboratórios Centrais (LACENS) definidos pelo Ministério
da Saúde. Na Bahia, a referência é o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia, que tem
expertise. capacidade técnica e recursos suficientes para fazer as análises de casos suspeitos no

Fmdo

(. ·':c,u' -,'/ ,jú0 ui h(',\/i//uik de rl1¢"rencij""
~A rede esiadual de saúde está preparada e organizada para receber us casos. A população deve
procurar o serviço die saúde mais próximo dc sua residência, caso tenha os sintomas da doença.
Cabe ao médico dessa unidade avaliar e definir se é necessário encaminhar a um hospital de

maior complexidade, que seja referência para atender os casos graves.
Os hospitais de referência para o tratamento de casos graves estão listados no Plano de
Contingência. que está disponível no link www.saudeba&ov.b[/çoronavinlS
() que uma pessoa cum sintomas deve,/àzer?
Procurar o serviço de saúde mais próximo de sua residênci% coino um Pronto Atendimento.
para análise inicial. Se c) quadro for compatível com a definição de caso, esse serviço de saúde
deverá seguir o fluxo estabelecido pela Secretaria da Saúde do Estado.

Casos suspeitas têm sido mantidos em iso/amenio domiciliar. O que isso signj/ka?
O isolamento familiar C uma conduta prevista pelo Ministério da Saúde e que pode ser indicada
peln médiu:, 21 depender da condiçár clinica do paciente. Consiste basicamente em manta a
rcstriçFm dc cmifatos cum pessuas e ambientes cxlernoE, para evitar a circulação do virus.

Nb i,yo/clmenl() (bm/çi/j(lr, qiíah' Clli(/(l(/oS () pucit'tiíe deve ter?
Nessa condição. c) paciente dcvc ser mantido cm casa. recebendo cuidados coino hidratação e
repouso. Os familiares dcvcm tomar as precauções já indicadas, como evitar compartilhamento
de objetos pcssoais, contatos com secreção do paciente c higicnizaçào constante das mãos c do
ambiente.

Dianie du con/írmaçãü dos primeiros ('cisas nu Bahia, quais providências a Sesab lomou?
A Secretaria da Saúde do Estado mantém o monitoiámento e a vigilância do cenário local e
acompanha os cenários nacional e intcmacional. com interlocução com todos os Órgãos de
saúde envolvidos. Eventuais mudanças podem ser realizadas com base em critérios técnicos e
definições da OMS e do Ministério.

() t/lü' CIS ptmmt.v que i'iveram COHül(O com pacientes su.ypeitos dm"m,/uzer?
\ ,,Ici11 dica» básicas dc cuidados de prevenção e prestar alènçào cm eventuais sinais ou

( ':iso aconteça, C fundamental procurar um serviço de saúde.

Éí"ecomendudo o uso de máscaraç de /)ro/eção:'

No momento, não há recomendação para uso de máscaras para a população em geral. Quem
estiver saudável, não precisa se preocupar. Mas todos devem. sempre, fazer a higienização das
mãos coin água e sabão ou álcod gel. e evitar contato com mucosas de nariz, boca e olhos.
São cuidados simples, importantes c que devem ser diários pam prevenir qualquer tipo de
doença-
Que c//i¢/u(i(p \ ¢/c'ív /oinur quem usu /run.sµ)r/e púb/icu. co/i/u ônibus, trens e men'ô 7
Não C necessário usar máscaras, no momento. As recomendaçòcs são para cada pessoa seguir
e repassar a amigos e familiares as dicas de prev4'nção. sobretudo a higienização das mãos.

Haverá medida de restrição ou bloqueio a pc32yoq5 com sin/uniac vihc/av de outros países?
Até o momento, o governo federal não definiu medidas nesse sentido. Qualquer decisãu
envolveMo fluxo internacional depende das autoridadek; federais.

Av PnnCé$à isabel, 678 - são c===íiÃ=ísã=:aiN=ii=%=~"_

Fonc: (73) 3618 -4903 EhuúF PIanejament«àude.itabuna@gmail.com
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l cll.f://m(i n/(·(/'i(/(/ tic' n/fml/oj/ umento cIe íempermuru de pessoas vindas du (.'hina ou de
ui,"/"t' p.'ii' Ulm /'eqi's,'ro ,!,2 { '(Wh')- l'

Scµíndu o Mimstcriu da Saudc, não há impacto dètivo em iàzcr a medida da temperatura na
cimada no pais, até porque as pessoas podem chcgar ao Brasil sem sintomas.
O lOco e instruir o sistema de saúde. público ou privado. para identificar prontamente os

pacienie.s que podem se enquadrar em casos suspeitos.
A Anvisa está trabalhando com a orientação de passageiros c pacientes para a busca por serviços

de saúde diante de qualquer suspeita.
O surgimenio dü virus hq China é cissociado u mercados abertos' com comércio de animais.
Existe u/gu'nu restrição para ay/èiras livres. por exemplo?
No momento não. conforme o Centro de Vigilância Sanitária (CVS) estadual. A ecomendação
ê que as pessoas prezem pela higiene pessoal ç dos alimentos que vão consumir e preparar,

comü sempre.
//ú /'t'M/"/çÜt3 puru comprar inercadorius vindas" de países com cu3'os ctm/írmudos' du doençu?
O virus tem vida de 24 horas. Tudo que vem da China, por exemplo, demora mais que esse
período para chegar aú Brasil. Poi' enquanto'. ião há indícios ou evidências de que seja
necessária evitar a importação de produtos.

Qual é (l orientação do Esiudo da Bahia para quem tem viagem marcadas pura China ou
outros /xúw.$ com regiN/l'e) da (/o¢'nça:'
C) Ministério da Saúde orienta que viagens para a China ou países com transmissão do virus
sejam realizadas apenas em casos de extrema necessidade. Essa recomendaçãQ vale até que o
quadro todo esteja bem definido.
Como o ccnário internacional do coronavírus C dinâmico. o Ministério está atualizando as áreas
com transmissão local dc acordo com as informações da Organização Mundial da Saúde (OMS)
Quais as medidas (idolu(/as umi pessoas qui' chegum em porias e aeroportos elu Bahiu vindas
de pahes com regisiros da c/oença?
A atuação em portos e aeroponos é responsabilidade da Anvis& que está trabalhando de forma

l',' '1.Nj.1 , ,f}], .t Um paciente detectado com sintomas antes do desembarque será
.t"Olj.ljü pç. b Am i:sa. '.jue aciona t) serviço médico desses locais e a vigilância para que a
equipe avalie o paciente aindà a bordo.
Os aeroportos estão veiculando mensagens cm mandarim inglês e português com orientações
sobre sintomas e medidas para evitar a transmissão.
A Saúde estadual continuará orientando os profissionais de saúdé para que estejam atentos a
possivcis casos suspeitos, sigam os protocolos estabelecidos para manejo de pacientes,
notificação de casos. diagnóstico e tratamento, e especialmente que reforcem as orientações à
população sobre as medidas de prevenção.

i /iP)/¢l ,1 4'·µ'j ,'mn c/C/ Buhi,'i j'(·//i u('o/n/'ú'/haÍit/() f) unmçv' elu {h)í"n(:a e que medidax./òrum

, , .'. i, ,' · , .' ?., "i lilc l '

a \' tgüâncta Eplcjen)k)lóglça Estadual diante do cenário EpidemiolÓgico da Jntmdução de um
novo Coronavírus em humanos vein se articulando junto ao Ministério da SUdei COE
COV1Dl9 ¢ demais áreas da SESAB e áreas afins no intuito de adoção de medidas oportunas
para o enfrentamento do COVIl) 19 através das seguintes ações:

Av, Préncesa isabel, 678 - São Caetano. Itabuna - BA CEP: 45607Q8S CNPJ m: 08.21&991/0001-95
Pone: (73) 3618 - 4903 Emaü, planejament«aude.mbuna@gmail.com
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· Articulação co1Ti a equipe iéenica da ANVISA no intuito de padronizar as medidas sanitárias aserem adotadas em pontos de entrada, portos e aeroportos frenle aos casos suspeitos e

cQnfirmadox de CC)VII) I'): ..

· Articulação junto ao Conselho dos Sccretários Municipais de Saúdc da Bahia (COSEMS/BA ).para elaboração e divulgação da Nota técnica n" 02 DE 2020 que determina a obrigatoriedade
da colocação e disponibilização de equipamentos dispensadores de Álcool gel por partes de
estabekcimentos comerciais que prestam serviços diretamente a população no estado da Bahia.

Disponível em wwwAaudeha.gov.br/coronavirus;

· Monitoramcnto diário dos casos notificados. por meio de rumor, telefone elou c-mailinstitucional, como também a REDCAP que é plataforma do Ministério da Saúde para

nutifkaçào dos casos suspcitcs de C'CN1DI 9;

· Acompanhamento diário dos contactantes por meio de monitotamento realizado pela vigilânciaemlkm1ol(")gic:í municipal. onde é elaborado um relatório diário sobre a situação e estado dos

mesmos;
· Flaboraçào de Nota técnica sobre orientações sobre q serviço móvel de urgência (SAMU);sobre medidas a serem adotadas durante o atendimento aos casos suspeitos e coníirmados de

COV1Dl9, Disponível em wwwsaudc.ba.gov.br/çorgnaümS;
0 · Acompanhamento dos casos confirmados, quanto ao tratamento e vigilância do isolamento

0 domiciliar elou hospitalar;
· Treinamentos junto aos profissionais dc saúde, da Atenção primária e da Atenção

Especializmb:

· Treinamento para os técnicos de vigilância epidemiológica dos Núcleos Regional de Saúde
(NRS) pata que treinem as Bases Regionais de Saúde (BRS) e municípios;

· Organização da rede hospitalar para o recebimento dos casos que necessitarem de
huspitalização;

· Publicações de Boletins e materiais educativos, nola técnica e notas informativas. Disponível
em wwwsaudej?a&ov.br/coronavirus:

· Mobilização junto a outros setores fOra do âmbito da saúde pam as ações de controle e
cnfrenlaincnto do COVID-I 9; Corpo dc bombeiro. SEC, ANVISA entre outros.

· Vi£i|ância laboratorial através do painel viral pclo Lacen-ba, emitindo os resultados em tempo
oportuno.

Na Bahia. qual o plum da Sesab para evi/ar a mµím'ão da doençu?
Foi elaborado um Plano Emdual de Contingências pam Enfrentamento do Novo Coronavírus

C) -- 2019-n CoV divulgado para toda a rede estadual e municipal de Saúde e encontra-se disponível

nu link vl \vwsaudeba,gov.br/con)navirus. ? mesmo tem como objetivo geral preparar a
resposta rápida c coordenada para enfrcntam"nto do Novo Coronavírus no estado da Bahia.
Entre as ações, destacam-se:

· Coordenar as ações de vigilância epidemiológica, vijzilância laboratorial e atenção à saúde para
enfrentamento da epidemia.

· Desenvolver estratégias e mecanismos de cooperação entre as áreas técnicas.
· Assessorar e acompanhar a atualização dos PIanos Municipais de Contingências.
· Fortalecer a organização e a infraestruíura do St iS-BA e cIos demais níveis de resposta para t)

enfrentamento de situações dc emergènctas dc saúck' pública do virus 20 19-nCoV.

· Estabelecer estratégias de Comunicaçàu dc Risco.
· Assegumr a distribuição de insumos disponibilizados pdo Ministério da Saúde e ou Estado.
· Reduzir complicaçÕes, internações e óbitos, decorrentes das infecções pelo'virus 2019-nCoV.

,Sbbre a M/cureta de Feira de Santuna, qual u opim'ãu da Sesab wbre u realiZução do evemo?
(bnÍÍra abaixo O texto completo com resposta da Sesab ao Ministério Público de Feira de

Ji'f LIL]L'sll(:t]i[!r}ento sobte o assunto:

Ay. Princesa . 570 - São CãétY n. itabuna - BA, CEP: 4'*07~ Cnpj N: Q&218.W1/DCK)1-95
Fom: (73) 3618-4903 ~1 planejamentosaudejmbúna@gmail.com
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/'j// /'L"/'t' '/1/ lí(f .Y('/ici/(/(b /k) o/ic,'o 1/" 77/20?0- 2" PJFS, injn)rnlan}os que os coronavírus são

U'ílcí LÍ//d'/ '/'1í /uníi/ia de vin" que pudém causar desde reSfriados comuns até Síndromes

R,-\.1},'/1{/!// ,'(/.5 .lguc/ax (;/"(/|'('\ /S·IR.5) Em humanos pode ser transmitido princ/pulmente pelas

gotículas re'37)iratórias (tosse e espirros) e por contato (jnãos e objetos coniumMado.g,

,-,',/l'lt/n(/fl /)rinc'i/'almnm /JêSS9ü,b' com baixa imunidade (pIt idosos.
l ( j \ /,\' ut"/,'H/cl qiú' devem ser eviiudos (ú) máximo è) con/aío com pessoas com sintomas

l'es/)iru[ório.N' e sinunç"ões que as exjxmham ao rixco de infecçâb. e são recomendadas mudanças

de hábiios diárias enquanto durar a propagação da doença, tais como: evitar cumprimemar
(zb pemas com as mâbs, manter uma distância de aprcuimadamente l metro entm as pessoas
quando jG)ru do ambienie domiciliar: evitur contato com pe.s'soas com sintomas nspimtórios;
eviiar locais cmn aglQmerações humunuv. permanecwulo mais tempo em casa, ou saindo para
lugares abertos, com wntiiação ampla:
Segundo u Análise de Cenários -- ('OV/D-/9, pub/icac/a em 12/03,2020 (anexo), Os sinais e
.Üntomas clínicos referidas' são /)rincil'u/meme respiratÓrios. como ,R'bre. tosse e dj/ícu/dade
para respirem O novo coronurino' jmsui cípuciducle de se deciip/icar (mul/ip/icar o total de

casos por lOx) a cadu 7,2 dias - em média.
Na análise das especia/istus, u questão central não é somente a tàjuir de mortul/dade da (bvid-
/9, mas a velocidade com que a mesma gera pacientes graves lev'úndo os sisiemas de suúde a

0 recí'het- in:tu demanda muito acima de sua capctc/dade de atendê-la a&quMamente. Nesse
(/µ,'lunem() ç; (nl(l/l$'a(/o que, se extra/x?larmus esta velocic Zíde de )nulü)licação no

L'enünu brusi/eiro. u purtir clo momemo em que c) Brusil passuir 50 casos (situação atual),

µ)demos chegar a mais de 4 mil casos em /5 dias, e cerca de 30 mil casos em 21 dias:
0

o (bn.viderandu essa prqjeçào, /x)demos eniender melhor o raciònal das medidas restritivas
adotudas nu China e ugoru na há/ia.

o Considerando o cenário epidemiológico mundial com u OMS decretundo a C'OV/D-l9 uma
pundt'mia:
( '(m.\'it/erundo que o Brusil já wm n¢jli/íc(mdo casas auióaones em ulgumas áreas de sett
terrüÔrio nucionul:

d Cbnsiderunda que o virus já circula no Esiudb da Bahia. apesar de neslri/o e ainda não se
con/ígurar eni área de n77nsmissa) comunitáriu:

o Com'i&ramlo que em várias puries do mundo, os eventos colétivQs tem sidb síwpensos: .
o ConsideraMo que uma miccreía da m"ígnitude der de Feira de Sàníàna, reúm c'é?'c,ü de l milhão

ck pessoas de várias jxmes do estado e do país, comígurando-se em Ev'ento de Massa:
' "Un\/(/t·nm(/n L/lú' u micureta de Feira de Santana ocorrerá na 16" semana epidemiológica do

~ ü/h F u cIe ubri/,t c'uincidindo com u cun'u ascendmte exponencial de cacos previslu para
ocorrer no pais:
A Secreturiu d1· Saúde do EStado da Bahia. vem manj/èstur o seu entendtmenio de que a
Micareiu de Feíiu de .Caniana aumen/a exponenciu/mente q Nco de transmiss'M do novo
coronuviru.y na Bahia.

Na oportunidat&. manifestamos nossos proiestos de estima e ¢amükraçâo.
Abr' h(z$'/)i/ai¶' estaduais houve alguma mudunca nu prutocolo &'àendimento com relação a
u/.\'u,\' í/ü (h)enç'u ' O gut' és/á .wnc/u /èi/ü 17c\sês //o.$pi/(lh?
O Ministério da Saúde publicou o Protocolo de Tratamento do Novo Coronavírus (201 9-nCoV)
onde foi divulgado para toda a rede Estadual, nu qual orienta a seguir o mesmo protocolo de

atendimento dos càsc)s ck lr,l1uenza e .le Sindron:': Respiratória Aguda Gravc (SHAG).
q

i'

AN.pnfmsa 678 - São Caetano. Rabuna - BA CEP: 45607-288 CNPJ N: 08.21&991/0001-95
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l'rc'cim \U/wr /(lln/)êm se hú casm' NliN/x·'Í/tLç re/uci[)i/(l(/ay' kl{) cu.sumt"n1o que houve no hmel

Trai, em /iacaté. Um dos cusus c()n/írnla(/(]s em .'S'ãtj /'ciu/o é de um convidado qtte eslava neste
casamento. Há hÓsp?de$. Júnc/nnúrios do hotel on oulros convidadas com sUs/x'Íla,s de ter

contraído o vírus?
O Centro de Informações Estratégicas tin Vigilância em Saúde (Cievs) tomou conhecimento
hoje (12), onde imediatamente acionou a equipe técnica do Núcleo Regional de Saúde (NRS)
Sul para realizar a investigação em conjunto com a vigilância municipal. Até o momento não

há casos suspeitos na Bahia.

Para mais informações. cligyW'glli,
Fontes: Sesab, Ministério da Saúde e OPAS

©
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MP cria Grupo de Trabalho pam acompanhar ações de enfrentamento do cononavkusna Bahia

: '"%?1' '"" ·rmme.. A prOCuradOtj -gerd| de jusuca Norma Angé$(ca Cavalcanu cnpu um Grupa de
à
.. - " Habafho (CT) para acompanhat js ações de enfrentjmento do coronavírus (Sars-

' ' ' l ' "' CoQ-,Zí no estado da Bahia e da doença prcmxada pot ele, a Ccmd- 19 a atuação dv
' CT lbt chscutida e dehmda em teuMao reahzada na tarde de hoje. dfj R, entre a

n PC.J. o proeuradur-geral Adjunto Paulo Marcelo com, ,à pcocuradora-geèji Adjunta
'i' '- para A$sumq$ juridbccj5 Wand.í Valbiract Fbguelredo, o chefe de gabmece, promotor

' ' " de jusucà Pedro Maia, Co secretário-geral, promotor de Justiça Akxandte Cruz e os
coomenac|Qres de Centro de APOlO C)peraüona1 que mCegtam o G¢u1jo.

. _ . S l

t' jU ato que tcY5lth'ua o CT bècâ pubimdo amanhã. dia l S, nO Diário Oficíjf de justiça l

Ektrõmco (DJEJ- a mstnuição do Grupo se basem nj Nota Tècmcà Conjuntá N" l do '

Conselho NàctOnA do Mámsténo públwo (CNMPL de 26 de fevecetro de 2020, que t '

fornece elementos para a atuação coordenada da MP no mompanhamento das ;-
,·

drvecsas ÀçiÇhtS realózjdàs pela v'tgílânaa em Saúde. O CT será coomcnado pela cocMenadora do Centro de Apoio Operacsonal de Defesa '

da Saúde (ÇêSdLÚ promotora de Justiça Patrccia Kathy Medrado, e comçmfo pcíqs coocdenadores dos Centros de Segurança Públha e

Defesa Social (Ceosp). prumoto¢ de JUstiça Luis Albeno Peretra. Cnmmal (Caocttm:. pcomotnr de jusuça André L4 Lavigne. da Cmnça e

Adokscenre cCaoca), promotora de justiça Márcia Rabelo, de Dorekos Humjnos (Caodh), ptomoror de jusuça Edvaldo vivas, e de

Educação. womcncw de juvtiça Malvo Dourado. Também participou da reunião o superinteMènte de Gestão Administrativa Frederico

Soares.

No atg. o MP demeá que, até ontem (t l), a Secretam Estadual de Saúde (Sesabf havia confirmado uês casos de coronavitú$ na Bahia e

aguat©và résvkàdo5 |abQra[oróai$ Sobre casos suspeõm. Destaca também que, ontem. a Orgimkaçjo Mundial da Saúde (OMSj' decWou

ctue a dissemm«àô da CQ'vàcj-- 19 no mundo pode ser caracterizà£jj como pandemia, l

r:.Cem-c,tn MP Telefones (71) 3103-U46 0449 ·' 0448 ,' 0499 ' 6S(J2 'Z
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Consumid,:t , 16,'03/2020 - 16:04 Redator: George Brito (DRT-BA 2927)

Gdonavíms: MP solicita maior fiscalização contra aumento abusivo de preços
de álcool gel e máscaras

O Ministério Público estadual expediu hoje, dia 16, oficios à Superintendência de Proteção e
Defesa do Consumidor (Procon--BA) e à Diretoria-Geral da Coordenadoria de Proteção e Defesa

do Consumidor (Codecon) de Salvuior para que os órgãos intensifiquem a Fiscalizaçãu nos

-',L"Mdc·c mientos cjue comercializam produtos utilizados contra a disseminação do coronavírus,

rnasc.'aràs, luvas e álcool gel, entre outros.

Segundo a promotora de Justiça Thelma Leal, autora dos oficios, a preocupação é evitar "a ação
de oportunistas" por meio do aumento abusivo de preços e de estoque de produtos para forçar

o aumento. A promotora solicita que qualquer irregularidade no fornecimento ou no aumento

dos preços dos produtos, além de outras situações ilegais ou abusivas, seja imediatamente

comunicada ao Centro Operacional de Defesa do Consumidor (Ceacon) do MP.

CecomMP - Telefones: (7)) 3103-0446 l 0449 l 0448 l 0499 l 6502
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Corcjnavírus; íMP.pede para resort de Itacaré informar nome e residência de
:' . ,funcionários Dre$entes em festa com'iihspedes' taminadós

O hotel Ticai Resort, localizado em Itacaré, foi oficiado pelo Ministério Púb|ico estadual para que

tnforrne., 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
Raimundo Brito, hóspedes que estiveram no evento contraíram coronavírus, conforme exames

realizados e cujos resultados foram divulgados posteriormente. No oficio, encaminhado nesta

terça-feira, dia 1 7, o MP solicita ainda que o hotel informe se! os trabalhadores foram

submetidos a exames para saber se foram ou não contaminados.

O promotor de justiça também encaminhou oficio à Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) para

Aup informq dentro de cInco dias, se exisre alguma medida prevista para controle de

"· " í'! tT :1.í t' ve'rlhc.m%o acn nas rodoviárias e rodovias dos municípios de lracaré e

Marau, em relação às pessoas provenientes de áreas onde já houve a disseminação comunitária
da Covid-l9. O ofício foi encaminhado ontem, dia 18. Thomás Brito lembra que os dois
municípios são destinos turísticos de "intenso movimento". Já à Secretaria Municipal de Saúde de

Itacaré, o promotor soíicKou. em oficio expedido hoje, dia 19, que informe em 72 horas se

algum dos presentes no evento do Txai Resort reside ria cidade e, caso seja residente, se foi

testado, como também seus familiares. para coronavírus. O promotor também solicitou à

Secretaria, à Prefeitura de Maraú e ao Núcleo Regional de Saúde Sul, ligado à Sesab, que enviem

em 72 horas os respectivos PIanos de Contingência para enfrentamento do coronavírus,
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Festa adiada e outras medidas

Em atenção aos oficios do MP, a Prefeitura de Itacaré decretou que a partir das l 7h de hoje, dia

t 9. está suspensa por 30 dia5 a entrada de Ônibns, micro '-Ônibus, vans ba"cus e Gúttos tipos de

vef'uk)$ [urts(|cos no município. Foi aecretado também que está suspensa, a partir de amanhã,
dia 20, a entrada de Ônibus de transporte intermunicipal e interestadual. A Prefeitura suspendeu
ainda todos os eventos fesrivos 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.

Cecom/MP - Telefones: (71) 31 03-0446 l 0449 l 0448 ,' 0499 ,' 6502
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Cotonavíru,sz Gitüpo de Fiscajização 'do Sistema Carcerário debate situação de

presos l
A situação emergencial dos presos por conta da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) foi

l

debatida em reunião extraorãnária do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema

Carcerário (GMF), que aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 19. Os coordenadores do

Centro de Apoio Operacional de Segurança pública e Defesa Social (Ceosp) e da Uniciade de

Monitoramento da Execução da Pena e Medidas de Segurança do MP (Umep), promotores de

jusuça Luis Alberto Vasconcelos e Edmundo Reis, participaram do encontro, que atende a

Resolução n" 62 do Conselho Nacional de justiça (CNJ)-

©

.\ á.· '.j.|j t;ué C) cjiupo encaminhara, á Mesa Direwra da Corte baiana, sugestão para que

seja avaliada a possibilidade de edição de ato normativo conjunto regulamentando as situações

elencadas durante as discussão desta manhã. A reunião fçn presidida pelo de$embargadQr Pedro

Augusto Costa Guerra e contou ainda com a presença de juízes integrantes do Grupo, além de

magistrados representantes da Corregedoria-Geral de Justiça e da Corregedoria das Comarcas

do Interior, representantes da Defensoria Pública e da Secretaria de Admin istração Penitenciária

(Seap).

'com informações da Ascom/TjBA

Cecorn/MP - Telefones: (7 l) 3 103-0446 l 0449 ,' 0448 l 0499
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NOTA TÉCNICA n° 01

GASEC/CGVID-13
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a Bahia registrou 10 (dez) casos confirmados de COVID-19, não sendo percebida a transmissão

comunitária até o momento. As ações de contingenciamento do avanço da doença requerem

alto grau de informàção e articulação dos órgãos públicos, serviços de saúde e sociedade.

A Sociedade Brasileira de Infectologia (SBl) defende que pacientes com casos leves de

coronavírus devem permanecer em isolamento domiciliar e não devem procurar assistência

médica imediata, exceto nos casos de agravamento do quadro de saúde, como febre,

desconforto respirãtório, baixa de saturação, tendo em vista que a superlotação dos pronto

a tendime ntos e emergências dos hospitaS aumentaria o risco de transmissão e

sobrecarregaria os serviços de saúde,

A SBl divulgou em nota, publicada no dia 12 de março, a orientação de que sejam cancelados

ou adiados eventos com grande aglomeração de pessoas e isolamento respiratÓrio domiciliar

de viajante internacional que regressou de pais com transmissão comunitária por 07 (sete)

dias.

a medida de contenção ideal seria reduzir a mobilidade da população e evitar aglomerações de

pessoas No entunto. a S2cretâ:ia c'?! Saúde do Estado da Bahia (Sesab) "em a partir desta nota

·:)f|entar aos serviços de saúde do Estado sobre alguns aspectos relevantes ao funcionamento

das Unidades. A saber:

1. Realizar treinamento sistemático quanto à higienização das mãos, uso de EPls, manejo

clinico, coleta de material para análise laboratorial e notificação dos casos suspeitos;

2, Disponibilizar álcool em gel 70% em todos os setores da unidade;

3. Recomenda-se a manutenção das boas práticas de atenção ao parto e nascimento,

com ênfase na amamentação e contato pele a pele;

4. Suspensão das cirurgias eletivas no período de 60 (sessenta) dias, a contar a partir do

dia 18/03/2020;

j Diminuir o fluxo de pessoas nos granCt.·s amMAatórios, a partir da reorganização das

dge"das de consultas, redirecionamento de pacientes para outros pontos de atenção,
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42 Avenida, 400, Centro Administrativo da Bahia (CAB) l Salvador - BA l CEP: 41745-900
Contato: (71) 31154156 j E-mail: sais..a,s,seSsoria@saude,ba.Rov-b!
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prioriução das consultas e procedimentos para casos imprescindíveis e compatíveis

com o perfil de serviços ofertados pela Unidade;

6. Os profissionais de saúde das Unidades poderão ser convocados para desenvolver

atividades de matriciamento a outros pontos de atenção, a partir de orientações sobre

condutas clinicas e dúvidas correspondentes à sua expertise;

7. Restringir terapias e/ou atividades em grupo;

8. Limitar a quantidade de visitantes para apenas 01 por paciente de enfermaria/dia,

organizando a visita de forma a diminuir o quantitativo de pessoas circulando na

Unidade, podendo ser em dias alternados por setor do hospital.

9. 3uspenckr a visita a paeimtes nas Uti's por 90 dias, garan'indo aos familiares a

informação da condição clinica do paciente através de boletins diários;

10. Permitir acompanhantes apenas para paciemes menores de 18 e acima de 60 anos e

gestantes, ou com orientação de necessidade através de relatório do médico

assistente. Para estes pacientes que possuírem acompanhantes, a Unidade deve

suspender as visitas diárias;

11. Restringir visitas de paciente em observação;

12. Ficam suspensas por tempo indeterminado as férias e licenças estatutárias passiveis de

gozo oportuno dos servidores públicos estaduais que atuam nos serviços públicos de

saúde do Estado da Bahia;

13. Todo servidor estadual que retomar dú exténot, seja por gozo de férias ou eventuais

licenças, deverá efetuar comunicação imediata à Secretaria da Saúde do Estado da

Bahia e permanecer em isolamento domiciliar por 07 (sete) dias, mesmo que não

apresente qualquer sintoma relacionado ao COVID-19, devendo aguardar orientações

da referida Secretaria.
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M ais informações em www.Saude.ba.gov, br/coronavirus.

Salvador, 16 de março de 2020
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GASEC/COVID 19

Às Unidades da Rede Própria

.

I
¶

Considerando o compromisso de manter as orientações atualizadas sobre o

enfrentamento ao COVID-19, seguem destaques:

1- Comunicamos às Unidades, Instituições de Ensino Superior selecionadas a partir do

Processo Seletivo Editais 001/2019 e 002/2019 e instituições de 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 dos 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 enfrentame.in da emetgência 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:

ll- 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 epidemiológico,

comprometendo assim o estoque dos insumos necessários às testagens, reforça-se os

critérios de eleição:

Os testes serão realizados para pacientes vindos do exterior, que tiveram contato direto

com casos confirmados ou vindos de São Paulo, Rio de janeiro e Brasilia;

Casos considerados urgentes para testagem:

a) Suspeitos Covid19 internados;

b) Suspeitos Covid19 com quadro de SRAG;

c) Pessoas com febre triados nos Aeroportos, Portos e nas Estradas;

d) Gestantes suspeitas de Covid19
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Secretaria da Saúde do Estado da Bahia

A seguir. dispõe·se sobre orientações sobre cuidados que deverão ser adotados em

todas as farmácias de dispensação de medicamentos do Componente Especializado no

Estado da Bahia (Fimae, Centros de Referência, NRS)

Obs: já foram emitidas as notas 01 de iBD312Q destinada às Unidades da Rede própria,

e nota 02 de i7h¶20, destinada às PoHclinicas.

Msistência Farrnacêutkcá no Comph'nente Especializadc

Cuidados que deverão ser adotados em todas as farmácias de dispensação de

medicamentos do Componente Especializado no Estado da Bahia (Fimae,

Centros de Referência, NRS):

· Orientar aos pacientes do grupo de risco (lista anexa), 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, da5 unidades de atendimento de pacientes transplantados,

imunodeprimidos (diabéticos, renal crônico, pneumopatas crônicos, HlV+), idosos,

crianças me nores de 5 anos, gestantes, pot tadores de doenças respiratórias, etc. (vide

listã 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 sei intercaladas (sugestão de isolar com

fita adesiva e aviso, naquelas que não deverão ser utilizadas). Ex.: ncí

caso das longarinas de 3 Iugates, fechar a cadeiia do meio;

· Manter álcool gel em todas as bancadas dos atendentes e na mesa de recepção para cis

pacientes que adentram o serviço;

· Disponibilizar máscaras cirúrgicas para os atendentes e pacientes do grupo de risco que,

obrigatoriamente, utilizem enquanto estão aguardando atendimento;
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· Realizar dispensação para 2 ou 3 meses, dos medicamentos informados pela DASF - com

estoque disponível;

· Solicitar que o paciente preferencialmente tròga sua caneta, não compartilhar a caneta

do funcionário e disponibilizar caneta para uso comum dos pacientes e orientar que

utilizem o álcool gel ao final do atendimento;

· Fixar o cartaz anexo na entrada da farmácia.

"Grupos de risco:

©

U

· população indígena aldeada ou com dificuldade de acesso;

· gestantes;

· '»uérperàs (até duas semanas após o parto);

· crianças <5 anos;

· adultos (Z6O 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,

ksões medulares, epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, AVC ou

doenças neuromusculares);

· imunossupressão (neoplasias, HiV/aids);

· nefropatias e hepatopatias;

· obesidade (especialmente aqueles com índice de massa corporal - IMC z 40 em

adultos);

· pacientes com tuberculose de todas as formas.

Salvador, 17 de março de 2020.

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHI,·1
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"< Secretaia ca Saúde Jj Estado da Tàahia )
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Modelo de im£lresso

CONTROLE

CORONAVÍRUS
Caso você se enquadre num dos perfis abaixo, evite frequentar a farmácia, buscando

nomear um representante.

1.

it'"

¢,P

Não tendo como evitar, solicite máscara na receRção.

Usuários que fazem parte do grupo de risco de complicações, que deverão utilizar

máscara:

2, Idoso;

imunodeprimido - Ex.: transplantados, pessoas vivendo com HlV+, portadores

de artrite reumatoide, e oütrtjs;

4. Pessoas em tratamento de câncer;

5. Portadores de doenças respiratórias;
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DECRETO N°13.608

PPEFEJTURA MUNICIPAL DE: IIABUNA

.d ::

'WW

D E C R E T O N° 13.608, do 20 de março do 2020

Declara SiquaçãQ a Enwrgancia no âmbito do

Município do Itabuna, afetado por Doança
lnkcciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme a
Instrução Normativa do Ministério da lntogração
Nacional n° 02, de 20 de dezembro do 2016, para
fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, e
dá outras providências,

4~
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X ·
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O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, no uso de suas atribuições legais;

amparâdo no que dispõê o art. 6", da Lei OIgãn|ca do Município de Itabuna - LOMI e,

CONSIDERANDO que a saúde è direito de todos e devet do Estado, gamnlido

mediante politicas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de

cM,ros aç"avo5 e ao acesso t·niversa! e iguahtàrio às ações e Sêrviçcs pam 3Uà pmmoçãc'.

proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Cunstitu¢ào Fedwal:

CONSIDERANDO a classificação peia Ckgaruzação Mundial de Saúde, no dia 11 de

março de 2020, como pandemia do Novo Coronavinjs;

CONSIDERANDO que a situação demanda q emprego urgente de medkiãs de

prevenção, cxmtmle e contenção de riscos. danos e agravos à saúde pública, 8 fim de evitar

a disseminâção da doença.

CONSIDERANDO os riscos da disseminação do novo eronavlrus, moléstia que já

tem casos confirmados no Estado da Bahia. o E2a]g:ç!elngçnl!mL:âs&uüauaj0mÁpadAsL

çREMEE1=2ç&

CONSIDERANDO ameia, finalmente. a decisão do Govemadot do ESMO da Bahia,

nos termos do Decreto n° 19.549, de 18 de margo de 2020, de adotar medidas £mengençkü$

para enfrentamento da dissemtnação do coronavírus;

Prefeitura Municipal Ar 6 TB . Cema ~7

Cenükação ogüMz HQT ~Y4mêÊy8BGBQjKBIFYH-xUxtmAZ '

Wisão alêüÜnEa &span/Wlêm: hnW'wwwjlabuna.bag~
DmµnenttLas$/haab d/gíe/mente <oMínne MP M2.2U5· 2.'?00/ de 24/LtR/2LX)/. que instit ula mfea-e5¢rutura de Chaves Púb/kas Btasikuà - lCP Bmsit

, .i'. " Z:

¥
Z

S
S
.X

!
i
ii
í'

!
S

Z?'

à'

j:

á.
F



DIÁRIO

OFICIAL
Prefeitura M unicipal de

Itabuna

.· t.' i . :i !
X'í'.a

0õ
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
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CONSIDERANDO a confirmação em 19 de março de 2020, de caso de cotonavirus

em Rabuna e o risco iminente de sua dkseminaçào:

DECRETA:

l j
7

\

l

1

!1

i.|1
k

k!
';
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E

Art. 1" - Fica declarada Situação de Emergência em todo o (enritório munictpal, em

virtude do desaswe dassificado e cochficado comtj Doença Infecciosa Viral - COBRADE

1.5,1.1.0, conforme \nstrução Normativa do Ministério da Integração Nacional n° 02, de 20

de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-!9.

ArL 2° - Ac? autorizada a mobilização de todos os órgãos nwnicipais. no âmbito das

suas competências, para envidar esfotçps no jntujíG de apdar es aç5es de resposta ao

desastre, reabiíitâção do cenário e teconstruçào-

Art. 3" - Pam fins do art. 1° deste Decreta, no âmbito do Poder Executivo Municipal,

consideram-se serviços púbiicos essenciais as atividades rdacbnadas â segürança. saúde,

proteção e defesa civil, fiscalização e ar[ecadaçãcL

Art. 4° - Ficam suspensas as fénas du itenças dos servidores das áreas essenciais

estabelecidas no art, 3", devende os servidores afastados 6é reapresentarem em até 72

hems.

Art. 5' - Fica suspenso o funcionamento e atividades de shoppings, galerias, bares,

't'zmurantes ízcaciemia8 de mu52daçãa d'mça. ginástica, dutés s(múi3, ig'ujas, èvéntps

'.· l'. 1ãl$. politicos, congressos, convenções, semináMs, festas, ftjmjaturas, comemDTações,

ndústrias e Nbricas, cursos, atividades bancárias e dó comêmio em goral, incluindo o

comércio estabelõádo nos bairros, a partir da primeira hora de sábado, dia 21 üe mmço de

2020, peb prazo de 15 dias du até nOvá deliberação
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Parágrafo-Primeiro — Ficam suspensas as atividades nternas e âteMimento ao
publico na sede da Ptefeitura do Munici;No de Itabuna. excetuando-se as atividades da

f.AL)nlclpa| de Saúde e órgãos de fiscahza;ão.

Parágrafo-Segundo - O descumprimento do ora determinado ensejará o

cancelamento ou suspensão de alvará. licenças e permissões de tuncionamemo, sem

prejuízo de fechamento forçado e responsabilização da pessoa jurídica e física no âmbito

cível. criminal e administrativo

Art. 6" - Ficam autorizadas a Secretariá Municipal de Sustentabílidiade Econômica e

Mem-ambiente, Secretaria Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito e a Guarda Civil

Municipal a procederem a fiscalização e imputação das sanções ora estabelecidas. podendo

solicitar apob policiai.

Art. 7'- Fica excepcionado da vedação do artigo 5° deste decreto, o funcionamento

de farmácia. mercados, Nstos de gasolina, lojas de delivery, supermercados, padarias e

··· 'm,¢m·cjmr,'mj5 de saúde

Art. r - Os servidores públicos com Eade superior a 65 (sessentã e cinco) anos,

gestantes e pessoas com diabetes ou hipertensão t»mprovacla por laudo medico e pericia

médica a set realizada perante o departamento médico da prefeitura. deverão executar suas

atividades remotamente, por prazo indeterminado.

Art. 9" - O disposto no artigo 8° não é aplicável aos Sécrètários e exercentes de

cargos comissionados ou de confiança, dirigentes e demais serwdores públicos municipais

imprescindíveis à manutenção dos serviços públicos essenciais ou lotados nos órgãos de

combatê e prevenção ao novo Coronavírus.

Art. 10 - Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a realizar processo de

'mpènsa de hcitação. dcvWãrnenté justificado. com devida demonstração da 3ccjnomiçidade

da despesa. juntando coleta de preços e formdizaMo-os em 8íerlção aos requisitos legais,

somente se por outro me!o licitatório não puder satisfazer a necessidade da administração.

Pref0itum Municipal Ay Pm:. V&.7 6 Ccnyü uú~HFmww a0yos - S&O C~~

l
l
l
È

Ü
Y

i

C

,

l
t

N
'*%W

~

cemncàção ~'

Vetsãç e/drúnca ~/W/C::: htW'wmm¢uzahr.|mb/
" · 'I'l ' "· ""düt" ."Qrt.í/fnente con/onne MP n° 2.200-2/2001 de 24m&/2(x)1, que /nstku/ a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasikiia - lCP 6kasí/

' "" '%



DIÁRIO

OFICIAL
Prefeitura Municipal de

Rabuna
; ( j

.' L' ; . $t3

~

C

"\

'='
00
0 . PREFEITURA MUNICIPAL CIE ITABUNA

corn fundamento no inciso lV, art. 24 da Lei 8.666/93, diante da necessidade emergenàal de
aquisição de produtos, insumos, serviços, material do limpeza e expedtento. não amparados

por licitações já existentes, exclusivamente para combate ao novo Coronavírus.

Parágrafo-Único - Dever-se-á priorizar a aquisição por meio dos certames

hcitatórios já em vigor ou por mèto de registro de preços, indusive com a adesão a atas de

outros entes, quando cabível.

Art. 11 - Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a promover a encampação.

ou ocupação de imóves, bem como o confisco e requisição de medicamentos e material

penso indispensávei3 ao comt.aíe ao nove. Coron ,wfrus, mMiente prvcesso administrativo,

ato expresso e justificador, pafa tratamento. combate e isolamento de casos suspeitos ou

confirmados, que por out'a maneira não puderem ser suphdos.

Art. 12 - Aplica-se este Decreto à Fundação de Atenção a Saúde Itabuna - FASI.

fundação publica municipal gestora do Hospital de Base Luis Eduardo Magalhães - HBLEM.

Art. 13 - Fica o Secretáno de Segurança, Transporte e Trànsib do Município -

SESTTRAN autorizado a editar decreto para reduzir, disciplinar, retornar ao Mrário normal

ou paralisar parcial ou integralmente o serviço de transporte Coletivo urbano.

Art. 14 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e pmduzirá efeitos

enquanto pemura' o estado .x? Emlergènci-.G em sà.úde, causado pelo Coronavirjs. previsto

na Lei Federâl n" 13.979, de 06 de feverdno de 2020.

Art, 15 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente, o Decreto n"

13 607 de 19 de março de 2020

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, em 2'0 de março de 2020.

FERNANDO GOMES VITA

Prefeitura Municipal Ap Prmr,n>Sà S "S - :x'm'o Aq ~Ii©pad FmmoNm - São

Certífãção Diµa/: HcmHMY4+FY&BG8Q'w/KB1FYKLMUxUo&4z

WcsãQ ekwünica dlspon/W em: hlp»bmwjm'unaha.NW
&tmenco assénado djgjra/mente conforme MP n° 2.200-2'2001 de 2UO8,'2001, que lnstituv a in/ra:esrrutura de Chaves Públicas Brasi/eirà - /Cp 8/,n/
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Vice-Prefeito no êxercicio do cargo de KeWtçi

RIA ALICE 2RAÚJO PEREIRA
Secretária de Gcívemo
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SECRE7>1RIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SA ÚDE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Itabuna,

C.I n° 012/2020 '

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Prezado Senhor,

.e t""; : 88

18 de Maio de 2020.

O
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE solicitou a abertura de processo para

CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA

DESINFECÇÃO DE AMBIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA

ENFRENTAMENTO AO COVID - 19.
Para que possamos atender aos trâmites legais, solicito desse setor uma certificação

expressa corn o fito de aferir se o objeto pretendido na presente solicitação não fora

adquirido em outra oportunidade durante o exercício, ou não esteja licitado pelo município.

Õ

Atenciosamente,

(D

e
S via ,Te/es Barreto
Setor de Compras

Prefeitura Municipal..h'. Princesa Isabel, 678. São Caetano - CEP: 45607-29/ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA ÚDE l

t

Í



ESTADO DA BAHIA
PREFE11URA MUNICIPAL DE ITABUNA - BAHIA. ,.F f"; :89

Itabuna, 19 de Maio de 2020.

DO: COMISSÃO DE LICITAÇÕES.

PARA: SETOR DE COMPRAS DA SAÚDE

OBjETO: CERTIFICAÇÃO.

Prezado Senhor,

O
Em resposta a Cl n°.012/2020, informo que não foi realizada por este Setor, até a

presente data, a contratação via dispensá de licitação ou outra modalidade de processo
licitatório, o objeto contratação de empresa para aquisição de material de consumo

PARA DESINFECçÃO DE AMBIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA
ENFRENTAMENTO AO COV/D - 19.

Atenciosamente,

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Avenida Princesa Isabel 678 São Caetano - ltabuna-Ba CEP. 45,607-001
CGC/CNPj: 14,147.490/0001-68



COTAÇÃODEPREÇOS "" "" "" """ ""

' PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

)

N° 048/2020! SETOR DE COMPRAS_- SECRETARIA DE SAÚDE

. f

. f, : : 90

RESPONDA E ENVIE O MAIS BREVE POSSÍVEL PARA O EMAIL: comprasaudeitabuna@gmai/.com

N" REQUISIÇÃO/SETOR REQUISITANTE: 0195/2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UPA 24h e o Serviço
Çde Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.

DISCR1MINAÇÃO

' DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO,

DETERGENTE E DESODORIZANTE DE ALTO
DESEMPENHO, À BASE DE QUATERNÁRIO DE

1. !amôn|o E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO,

' INDICADO PARA ÁREA HOSPITALAR E
© DESINFECçÃO EM UMA ÚNICA OPERAÇÃO.

FRASCO COM 5.000 ML.

DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL

NEUTRO PARA uso DE REMOÇÃO DE

,GORDURAS E SUJEIRAS DE LOUÇAS E NA
2. ! LIMPEZA GERAL. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO

ANIÔNICO, COADJUVANTES, PRESERVANTES,

CORANTES E ÁGUA. UNIDADE DEj

FORNECIMENTO: FRASCO COM 5.000 ML.

VALORUN,D" ):::'

MARCA UN|:ÁR| TOTAL

UND

,4 !_SPAK1"A: ,9/°,°° 16.140µ

l UND l 28 '::: 54N 'j.4á,00|

OBSERVAÇÕES:

Material de limpeza requisitado para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h l

e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.

VALORTOTAL r$|A8 lC8, çQi

V " IDADE DA PROPOSTA: l GNDD7An " ' """ "V

ZO DE ENTREGA: !05 (J:J n "

N°M' '^N'^"^' Sbjuy _ 106980414,'0001-0(y l
NOME DO CONTATO: '1JMrtX Ofj "" , WARE"

N° TELEFONE: '361a —U 2 Ç, __ ÔA pRôDSjjjMENT. E HOSPl
N""FAX: 36 R 3SuS C(jMÊRC|O E SERVIQjS LTDA -NE

i
' RUADO PAW, 4®\1° CELULAR: q ¶'íúí UYYj Sk, CAETANO-CEP4&607©'0 E,

f
i ITABUNA-Â '

\SSINATURA: FAVOR COLOCAR CARIMBO DO CNPJ



COTAÇÃODEPREÇOS " '

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

Nq 048/2020 j

SETOR DE COMPRAS - SECRETARIA DE SAÚDE

L RESPONDA E ENVIE O MAIS BREVE POSSÍVEL PARA O EMAIL: comprasaudeitabuna@,gmai/.com _ _,

N' REQUISIÇÃO/SETOR REQUISITANTE: 0195/2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UPA 24h e o Serviço ,

,de_Ate.ndi,mento_Móvel de U,rgê.nci.a - SAMU. __ _ _ _ _ _ _ __ J

" l

DISCRIMINAÇÃO UNID QUAT ) MARCA" VALOR TOTAL l
PED i _ _ , UNITÁRIO _ _

DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO,

DETERGENTE E DESODORIZANTE DE ALTO
DESEMPENHO, À BASE DE QUATERNÁRIO DE PEROXY

1. AMÔNIO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, UND 54 4D RÁO0,00 R$16.20O,OO i

INDICADO PARA ÁREA HOSPITALAR E SPARTAN

C DESINFECÇÃO EM UMA ÚNICA OPERAÇÃO.
FRASCO COM 5.000 ML.

DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL
NEUTRO PARA uso DE REMOÇÃO DE
GORDURAS E SUJEIRAS DE LOUÇAS E NA

2. LIMPEZA GERAL. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO UND 28 GOLDEN R$ 47,25 R$ 1.323,00
ANIÔNICO, COADJUVANTES, PRESERVANTES, GLO

CORANTES E ÁGUA. UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO COM 5.000 ML.

l

OBSERVAÇÕES:

Material de limpeza requisitado para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h e o

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.

VALOR TOTAL R$ l " =

LIDADE DA PROPOSTA:
PRAZO DE ENTREGA: " ""' Tl//4 c>/'i & "7 l

NOME FANTASIA: ("15.712.615/0001-18

NOME DO CONTATO: eu;',0 1INSTRUMEM·INSTR. MÉDICOS '
N' TELEFONE:__ O jg- q= /¶25"9=q G KlSPi1N ARES EIRELI
N° FAX: , " "" -

n' ce.lu,lar,:_ , i;j_ ' _ ' Rua Castro Alves, n° 45

,, , " " Terreo-Banco Raso
ASSINATURA,_ _ /;)//;( )

i



OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT.

-'U IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA:ME f : . 9 l
CNU: l1311,773,@)-05

Má: Flodowa BR-101 S/N@ KM SiO B-jaçanã Mbunà-BAl AP¶iE ' " CEP 45.6o8-75oFone,'fa (73) 3215^k2g

ckey,med áhetmcücom |pedax)kMned@=mLcQm
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

ORÇAMENTO

Solicito ORÇAMENTO do(s) item(s) rejacionado(s) abaixo e na mesma ordem apmmtaU:

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID QTD MARCA V. UNIT. V. TOTAL
DESINFETANTE DE NNEL INTERMEDIÁRIO, DETERGENTE E
DESODORIZANTE DE ALTO DESEMPENHO, Á BASE DE QUATERNÁRIO

I DE AMÔNIO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO INDICADO PARA ÁREA LIND 54 SPARTAN RS 315,00 RS 17.010,00
HOSPITALAR E DESINFECÇÃO EM UMA ÚNICA OPERAÇÃO FRASCO

COM 5,000ML
DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL NEUTRO PARA uso DE
REMOÇÃO DE GORDURAS E SUJEIRAS DE LOUÇA E NA LIMPEZA

2 GERAL COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, COADJUVANTES, (IND 28 COLAU RS 49,50 RS 1,386.00
PRESERVANTES, CORANTES E ÁGUA. UNIDADE DE FORNECIMENTO:

FRASCO COM 5.000ML
VALOR TOTAL DO LOTE RS 18.396,00

VALOR TOTAL DO LOTE RS DEZOITO MIL,TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS "'

0
ITA it 26 MAIO DE 20

OKEY-MED DIST. MED. HOSP, .[ TAÇÕES E FÀPORTA
CNPj: 11.311.773/DOOl . .: 6323 /1NSC.MU ' A ·

l

, ' , 000bO
OK ED DIS" MED HOC t,AYC'Í&NÇDESLTDA

', Rodovla BR 101 sIn- Km510jacanã ·çEP' 4560&750

J 1TABUNA> ~j1
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SECRETARLA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

CNPJ N" O8.218.991/OOO1-95

ITABUNA, 27 de Maio DE 2020.

SÁ PRODS. PREÇO VL SÁ PRODS. PREÇO VL INSTRUMEDL PREÇO INSTRUMEDI, PREçO VL OKEY MED PREçO OKEY MED PREÇO VL
rTEM DESCRIçAO UNO QTD

UNO TOTAL VL UNO TOTAL VL UNO TOTAL

DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO, DETERGENTE E

DESODORANTE DE ALTO DESEMPENHO, À BASE DE QUATERNÁRIO

DE AMÔNIO E PERÓXIO DE HIDROGÊNIO, INDICADO PARA ÁREA

HOSPITALAR E DESINFECçÃO EM UMA ÚNICA OPERAÇÃO. FRASCO
l COM 5.000 ML UNO 54 RS 310,00 16.740,00 R$ 300,00 16.200,00 R$ 315,00 17.010,00

i

DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL NEUTRO PARA uso DE

,REMOçÃO DE GORDURAS E SUJEIRAS DE OUÇAS E NA LIMPEZA

GERAL. COMPOSIçÃO: TENSOATIVO ANIÔN1CO,UOADJUVANTES, "

PRESERVANTES, CORANTES E ÁGUA. UNIDADE DE FORNECIMENTÕ:
2 FRASCO COM 5.000 ML UND 28 R$ 51,00 1.428,00 R$ 47,25 1.323,00 R$ 49,50 1.386,00

R$ 18.168,00 R$ 17.523,00 R$ 18.396,00

Silvia Teles Barreto

Setor de Compras

U3
C"J
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE _ !' i . g 3

I

CGC/CNPj: 08.218.99110001-95 P i
I

, Itabuna, 27 de Maio de 2020 !,

JUSTIFICATIVADO PREÇOE RAZÃO PARA CONTRATAÇÃO

Destaca-se que a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE

CONSUMO PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, deve-se ao fato de entre as

consultadas a empresa INSTRUMEDI - INSTR. MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI,

inscrita no CNPJ/MF sob o nQ 15.712.615/0001-18apresentou o menor preço e tinha

disponibilidade imediata, além de gozar de reputação ilibada diante das consultas

realizadas.

€)

,,,vjü

SETOR DE COMPRAS

:refeitura MunicipaIAv Princesa Isabel - 678 - São Caetano - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

CNPJ N° 08.218.991/0001-95

.- l' : :94

Itabuna, 29 de Maio de 2020.

Do: Departamento Administrativo
Para: Gabinete do Secretário.

0

objeto: Solicitação de Autorização para Contratação.

Senhor Secretário,

Tendo em vista o teor inicial, após atender os tramites legais, venho solicitar de V.EXú
autorização para abertura de processo licitatório para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, para
atender demanda da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, estando tal contratação

estimada no menor valor deR$ 17.523,00 (DEZESSETE MIL QUINHENTOS E VINTE E
TRÊS REAIS).

Informo que os preços obtidos através de coleta de preços, respondida por empresas
do ramo pertinente ao objeto.

O
Desde já a,gradecemos.

Ez ulas Fr isco Moreir '
Diretor do Núcle de eja nt ação e Gestão Estratégica

Prefeitura MunicipMAv. Pnncesa Isabel, 678, São Caetano - CEP 45607-291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Itabuna, 28 de Maio de 2020.

Do: Gabinete do Secretário.

Para: Setor de licitações.
objeto: Autorização para Contratação.

Prezados Senhores.

Nos termos da legislação, autorizo a abertura de processo licitatório tendo como
objeto a contratação de empresa para aquisição DE material de

CONSUMO PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, para atender demanda da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, estando tal contratação estimada no menor
valor de R$ 17.523,00 (DEZESSETE MIL QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS).

Tendo como contratada a empresa INSTRUMEDI - INSTR. MÉDICOS
HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nç' 15.712.615/0001-18. Informo

que os preços apresentados foram obtidos através de coleta de preços, respondida
4

por empresas do ramo pertinente ao objeto.

d e já agradecemos.

¶

UILDSON HENRIQUE A IMENTO
iSecretário Municipal de Saúde

Prefeitu ra MunicipMAv. Pnncesa Isabel, 678, São Caetano - CEP.' 45607-29 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA ÚDE

È
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I;"' "i BAHIA

" ' Ê-'. ' .'l 08.218.991/0001-95NOTA DE PRÉ EMPENHO N° 0000285/2020 - LIBERADA

Exercício ' 2020 Ficha: 0000397
Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Data : 01/06/2020 Data Ref.: 01/06/2020 Valor: 17.523,00

Órgão : JO - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária : 1019 - FMS1- FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA

Função : JO - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa :0025 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

Projeto/Atividade :2.406 - ENFRETAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE COV1D-l9

Ekmento Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Nmte de Recurso : 14 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS

Favorecido : CNPJ/CPF :

Bairro : Cidade :

Endercço : UF:

Histórico : Ref, aquisiçãode material de consumo pará desinfecção de ambientes da sécretaria desaúde, para otrabalho de combate a pandemia

COVID-19.

Saldo Anterior Ficha 651.844,52 Valor Pré Empenho 17.523,00 Saldo Disponível 634.321,52

, (dezessete mil quinhentos e vinte e três reais )
N° Reqwsição :

N° Processo :

Mcxjalidade : Dispensa

objeto :

SUBI':[,[':MENTO

33903099000 - Material de Consuino - Outros 17.52ZOQ
LANÇAMENTOS

N" Débito VMnr Crédito Valor

Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes

Õ i 52ZMõiõõÕ6ÕÕÕ - NE-EMPENH(JS EMITIDõS 17 523,00 6221202óQòòm:=E=m%ENmqHÁDcr i7 523.00
O 1 62211010300000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.523,00 62291010000000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR 17.523,00

Local/Da ta/Assinatu rãs

ITABUNA, 01 de junho de 2020

rTem ní ipai cie hâÒüi-m

- ' ' He co oro Nunes H oDireior plamjamento Econômico
'..M' ' ·'-. : ... e ,-,,md , . , ,. ,

l

ü
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Prefeib,ra Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

i. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 089-S/2020

j:
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

"T, ,

i" DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 029-S/2020

. .
OBjETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO

DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DESINFECÇÃO DE

: AMBIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PARA ENFRENTAMENTO AO COVID - 19.

Y

,

- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
!

,.
t J
ar
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K
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

0

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA ÚNIÃO

Nome: INSTRUMEDI - INSTRUMENTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI
CNPj: 15.712.615/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Miais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços "http://rfb.gov.br" ou "http:/Mww.pgfn.gov.br".

Certidão emitida gratuitamente com base na Portària Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:32:20 do dia 12/02/2020 "hora e data de Brasilia>.
Válida até 10/08/2020.
Código de controle da certidão: 0631.582B.DDC4.29E5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



, . ·'"'1: ,, GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Ê", SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: l 3/04/2020 l 1:42

l , .99

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código

Tributário do Estado da Bahia)

0

E '

a

d

Certidão N': 20201067041

RAZÃO SOC1Al

INSTRUMEDI - INSTRUMENTOS MEDICO HOSPITALARES EIRE

INSCRIÇÃO FSTADUAL CNPJ

002.411.453 l5.712.615/0001-18

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estâbelecimentos quârito à inexistência de débitos. inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emiüda.em 13/04/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

0)

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov,br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Pagina l de l RelCertidaoNega|fva.rpt
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|'tu)s://servicos£loUdmLcomkr/ba4tabuna-pm/services/certidao_impressao.php?tc=e&cd=MFF EEEjFKGFLjF&tpc=GE&tpccert=c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA t' , IUD
FAZENDA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
t

Número da Certidão ' ' ' " CódigolSàa
0004163 1105436

. . " " NomeÁazTo Social
Cod'go INSTRUMEDI INSTRUMENTOS MED.HOSPITALARES EIRELI- EPP

C.N.P.J lnsc. Est. C.P.F R.G
15712615000118 02411453

.. .__.,_
Endereço

RUA NESTOR PASSOS, N": SIN -

CALIFORNIA ITABUNA B

0
Prefeitura Municipal de Itabuna - BA, conforme preceitua o Art. 273 da Lei Municipal n° 2.173 de

1/10/2010 - Código Tributário Municipal, certifica para os devidos fins que, NÃO CONSTA DÉBITO
pertencentes ao contribuinte. E, para constar, foi extraída a presente certidão, cuja validade e de 90
(Noventa) dias contados a partir da data de sua emissão.

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que
posteriormente venham a ser apurados.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Itabuna na
Internet, no endereço http://www.itabuna.ba.gov.br/

Emitida em 13/04/2020

Validade 90 dias

Chave de Validação: 20200004163

Av. Princesa Isabel, N" 678
São Caetano
CEP: 45.607.001 - ltabuna-Bahia

0

httPs://servicos.ck)ucLdmomhr/ba4tat)una-pm/services/certldao_mPressao.php?tc=ê&cd=MFFEEEjFKGFLjF &tpc=GE&tpccert=c

1/1
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13/04/2020 Consütp Regularidade do Empregador

F F
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CT! l
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CAIXA
-".l M · ·'· FE! if- -·'.'·1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

l Inscrição: l5.7l2.615/000l-I8
Razão Social:lNsTRUMEDI INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

: Endereço: r castro alves 45 terreo l banco raso l itabuna l ba l 45607-355

! A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

! O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

' Validade:08/03/2020 a 05/07/2020

ã
i Certificação Número: 2020030802491396191149

Informação obtida em 13/04/2020 11:36:07

' A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

, www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa .gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
1/1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

E,

' y.

E "

0

± '

Ê

i

Nome: INSTRUMEDI - INSTRUMENTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPj: 15.712.615/0001-18

Certidão n°: 8585311/2020

Expedição: 13/04/2020, às 14:46:57

Validade: 09/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que INSTRUMEDI - INSTRUMENTOS MEDICO HOSPITALARES eireli

(MATRIZ e FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

.15.712.615/0001-18, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

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

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados. constantes desta Certidão SãQ de responsabilidade dos

Tribuhàis do Trabà1ho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à .data da tsua expedição.

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

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta €ertidao condicionaTse à verificação de sua

çíutentícidade i1:Q portal do Tribunal Superior do Trabalho na

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

Certidão eniitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
0 Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelécidas em sentença condenatÓria transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente ao s

recolhimentos previdencíários, a honorários, a custas, a

emolumehtos 'OIl à re'colhimer]t:os determinados em lei ; ou decorrentes
Ê

t de execução de ac'otdcss f i rmados perante o Ministério Público do
E

Trabalho ou CQmis$ão de Cone j liação Prévia.
4
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PODERjUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE jUSTIçA DO ESTADO DA BAHIA . f" :iO3

CERTIDÃOESTADUAL

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1° GRAU

À

CERT/DAO N°: blW. ,' 4wl Z FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça
(http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 21/05/2020. verifiquei NAD/\ CONSTAR em nome de:

INSTRUMEDI INSTRUMENTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, portador do CNPj: 15.712.615/0001-18,
estabelecida na RUA CASTRO ALVES 45, TERREO, SAO CAETANO, CEP: 45607-332, Itabuna - BA. *****

Os dados informados são de resporisabilidadq do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado elou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20
(vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

0

Salvador, quinta-feira, 21 de maio de 2020.

C)
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CONTPA'FO SOCIAL ."-- .

. .Pelo presente instrumento, cs abaixo aminado,: ': :

k;l:TO, brasileiro, solteiro, representante, residente e

nosta Capital à Rua do Sodré, 46, apt'? 20L, Ccntro , r

carteira de Iàcntídade n'7 773.040 e C.P.F. sob n'? U68

C
SILVA biORENO, brasileira, ca6ada, ciomést'ica, resicknte

W

i

t

l

A, JOSC CÍLIO

üomíciliado

µortador da

993.405/UO.

:J) DIONEIE !.1\

i

!

i e domiciliada nesta Capital â ma da 't'ranqui1idacie, 46, Boca cio

l Rio, portadora da Carteira ãe Identidade nQ 805 .686-IIPM. e C.P.F.

t sob np 038.578.245/49. ,

l C) >larta FE1CU4NDA GOMES DG rillo batista, brasileira, casaàa, domést&.
ca, resíãente e áomícilíada nesta Capital ã Rua Eugênio Sales, nç' .·

l 60, Boca da Rio, portadora da Carteira de Mentidade ijá 519.896 l

DR/IjA/SPbLAF/DE. e C.P.F. sob n'? 040 .893.245/72, têm jjsto e con -

trataão a organização de uma sociedade por cotas de respcnsabíli- '
.
r', .' . dade limitada, mediante as cláusulas e condiçÕes seguintes , 'jue

· E t

, ·": mutumnente aceitam e outorgam:
9;'· £la,u,S'.!la_P.R,I.KE.I.RA, i

Alj; A, Scciedade terá a denominação Social de INS -
TRUMÊDICA - INSTRUMENTOS MÉDICOS LTDA. , com sede e foro à Avenida ' i

' lIlhéus, nQ 451 - Itabuna - Bahia.
:. CLÁUSULA SEGUNDA "í,

;' O capital da Sociedade ê de CrS .1.500 .000,00 ' : t

(Hum Mlhão e quinhentos mil cruzeiros) , divididos em 1.500 .000 (Hum { )

milhão e quinhentas mil) cotas no valOr nominal de Cr$ .1,00 (hum cru'
,

:í

r 0 - Çzelro) , assim dl8tríbuido3 : 7 -

a) O SÓCio JOSÉ CÉLIO NETO ê titular de 500.000 (quinhentas mil) co_ ê '7 t

tas no valOr de Cr$.50(j.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) ; b) c) SÓcio : n z
' , : DIONEIA DA SILVA MORENO ê titular de 500.000 (quir.hentaz mil) cotas L Yií

F;5"t no valOr Cie CrS .500 .000,(í0 (quinhentos mil cruzeiros) ; c) Cf SÓcio 1·LA- "' · ," g l
Cm,. ' "" " 40 t

{f:'. RIP. FtPiUNDA GOPIES DE !·1ELO BATISTA é tLtular de 530.000 (quinhentas Ê ii à

E, - mil) cotas no valOr de Cr$.500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) Ê " " _,€5 f

Ê € CLÂUSULP. TERCEIRA

, Os SÕCícjs integralizam nèste ato3 "f" moeda cor

'qà à

rente do PaÍs, 10%(dez por cento) do Capital Social, devendo o saldo : ã

m·1 ser integralimado em parcelas mensais, iguais e sucessivas , atê ] 2 à "' U ã

, meses da data da assinatura deste çontrato.
Ê

l CLÁUSULA QUARTA

,

', , h !

t , A responsabilidad" dos SÓcios ê limitada à to- t;q ! 3

,
g /âl'Qaa€ ao Capital Social. ,í
F A ,« -1"n

l cláusula quinta mm l-
o, objetivo social ê de comércio com wáteriais' l i

\ . . 'C, '.': ! di os e hosPital"""'·:':"' " '!sG~" '

, ,

yÈÈ:z=,,%/í- "q ) ,
' "'" 1"1 á:2 !So924m " " - -.,.. I"-- -· - -' .··' - .J' "~·&,. m ,?J , , ""' "

N,t· · A ,. "" " ' " "k G

I

" '.
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CLÁUSULA SEXTA - : : , .
O prazo de ciuração da Sociedade é por "tZmpo t

indeterujnaào.
CLÁUSULA SÉTIMA

1\5 cotas sociais são intransferíveis a ter—

ceírcs sem o consentímento expresso de ambos os SÓCios.

CLÁUSULA OITAVA

A Sociedade será administrada pelos SÕcio,s'

JOSÉ CÉLIO NETO, DIONEIA DA srLvA MORENO e MARIA FERNANDA GOMES DE

14ELO BATISTA na qualidade de gerentes, cabendo representar a SOCi£

clade ativa e passivamente em juízo ou fora dele, com o direito de'

usar ij firma, asUmar chequc3, títulos, crédito de cma:quer nat"jr3
~

za, aceita-los, cauciona-los, não podendo todavia usã-La em negO-'

cios estranhos aos interesses social.:. Os SÓcios gereljtes ficam '

."-.'. i dispensados de prestarcm caução, assinarão sempre pela Zirma do:s !

, :%, ;!,;, (2) sócios. l
:%è' CLÁUSULA NONA

,

'

O Balanço Geral sera sempre efmmado a .u. '
!" " "à de aezembro de cada ano e os lucro8 ou prejutzo8 8erão di8tribui - "

: do8 ou assumÍÀo8 pelos SÓcLOS na proporção de suas cotas, podendo' l

ficar parte doB lucros em suEpenso de conf%rmidade com a convenien l
r.: . í cia dos SÓcios. l
' V

%,Â,U,SULA DÉCIMA l

. por morte, interciíção ou saída de qualquer' l. , t
' 't am dos SÓCiOS, a Sociedade se dissolverá, os haveres dos cotistas' .

serão apurados em Bajmnço efetuado para tal finalidade e pagos aos
%

I
mumos ou 8eu8 representant2s legais, no prazo de 12 mese8 conta -

dos da data em que ocorrer qualquer dos eventos apontados. -u - "¥ "·

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA g ,,, S: %

.
" Os SÓCiOS farão jüs a una retirada mensal a u " "

' . títijiQ de prÓ-labore a ser estabelecido pelos SÓcios e levado a :d

conta de despesas geraím &Nüyt',y !j

k C "u""" "Êf'MA 'EGUNDA Y ,r3' i 1"á\

" - , , Quaisquer duvidas .que yenham surgir de refe ," ' < @5 ,U,
'? . , - - ~4., . . " '":'," . . " " % :< q:.rência ã8 dí8po8içoe8"'contratuais, serão 'dirimidas no Foro da Cidã 2 F " g

'. de de Salvador, Capital do Etstado da Bahia,' o' gual fica desde já : " S Ê
" .. LU

;, e eito . · . , ci
CLÁUSULA 'DÉCIMA TERCEIRA ' g

"! , t l

l
O, ,a,os omÍsso3 no preesznte contrato serãc ,-

h !

reso vícios de conformidade com a Leg£slação em vigor. S é

:?' E por que estão assim acordes, assinam o ' i : ã
', pre6ente contrato em 3(três) vias de igual teor, ria presença de à !

as testemunhas, a tudo presentes e no final fíÕiadas. · ' - a S

l" d,tr> Aµ"q "g ,:"'
' J-Ç^Ç^. q ? 2. 9>9 R € BR
;--" ¢C"/C 61 : G m 3ç/

l ,%', J '
r "" 'n r " " ""~··:' 'ÈJ,,

'q t ·. . , %1

·' ACO5K2491 t, ', .' ·"' ' "|:'í' ' '"y
" - . · - .· ' -- N'- : há"C: k" " ¶

E- .'à-." ; ii
m \ F-v r cj .üWúè' . .. · L: w bl - 0' m' ¶. ,
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l' ""7:!'gç"l q]"sõc' ONEIA DA SILVA MORENO assinará. Sí!"" ,t'n ii { l
l" " ,' '.,.':"";' ,Aqo'&-: K ,' ' - ' ç" 9,/ ia j: : i" á!
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, k ,' " '.Y ' l ,A:O D: ALTERAÇÃO N" 30 DA INSTRUMEDI INSTRUMENTOS MEDICO "": 2,,2"- l

HOSPITALARES EIRELI EPP E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL ' '

CNPJ n" 15.712.615/0001-18 ",,...

g

JOSÉ CÉLIO NETO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/12/1954, vuívo.;;;' °
EMPRESÁRIO, CPF/MF n° 068.993.405-00, CARTEIRA' DE FDENT[D/UÊ n". ."

0077304039, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA -'"BA;" :':
residente e domiciliado no (a) RUA MONTE PASCOAL, 1Í8, CASA, JOÃO "

SOARES, ITABUNA, BA, CEP 45.604-623, BRASIL. ".."J

Titular da empresa de nome INSTRUMEDI - INSTRUMENTOS MEDICO
HOSPITALARES EIRELI EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente
wjuivado na Junta Comercial do Estado da Bahim sob NIKE n° 29600049846, com
sede R Castro Alves, 45, Térreo, Sao Caetano Itabuna, BA, CEP 45.607-332,
dèvidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n"
15.712.615/0001-18, delibera e ajusta a presente alteração contratual, nos termos da Lei
n° 10.4Q6/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES-DOMISSANITARIOS
COMERCIO VAREjISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
HOSPITALARES E PRODUTOS QUIMICOS, EXTINTORES E RECARGAS DE
EXTINTORES COMERCIO VAREjISTA DE ARTIGOS MEDICOS E
ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE uso PESSOAL E
DOMESTICO (MATERIAL DE PROTEçÃO INDIVIDUAL (EPI) APLICAÇÃO DE
REVESTIMENTO E RESINAS E INTERIORES E EXTERIORESLIMPEZA EM
PRÉDIOS E DOMICILIOS.

CNAE FISCAL

0 .
€

4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados
anteriormente ,
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
8121-4/00 - limpeza em prédios e em donqicílios

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato Social, nos termos da Lei n°
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes X\ .

. ' Y
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·" r-. l _ . ejA:O D: ALTERAÇÃO N" 30 DA INSTRUMEDI- INSTRUMENTOS MEDICO (;""ji'< .!

HOSPITALARES EIRELI EPP E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL "'-

CNPJ n" 15.712.615/000I-l8 ·"
P4d06

JOSÉ CÉLIO NETO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/12/1954, VtúVO;:::":

EMPRESÁRIO, CPF/MF n° 068.993.405-00, CARTEIRA DE IDENTIIÍNjE n". ' ."
0077304039, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA : BAV ,·,
residente e domiciliado no (a) RUA MONTE PASCOAL, 148, CASA, JOÃO "

SOARES, ITABUNA, BA, CEP 45.604-623, BRASIL. J.:;:

Titular da empresa de nome INSTRUMEDI - INSTRUMENTOS MEDICO
HOSPITALARES EIRELI EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente
arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia sob NIKE n° 29600049846, com
sede R Castro Alves, 45, Térreo, São Caetano Itabuna, BA, CEP 45.607-332,
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n°
15.7l2.615/000l-l8, delibera e ajusta a presente alteração contratual, nos termos da Lei
n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

1° DA DENOMINAÇÃO SOCIAL - A empresa gira sob o nome empresarial
INSTRUMEDI - INSTRUMENTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI-EPP e tem
sede e domicilio na Rua Castro Alves, n° 45, Térreo, Bairro São Caetano, na cidade de
ltábma CEP 45607-332, na cidade de Itabuna, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob
n° 15.712.615/000kl8.

2° DO CAPITAL SOCIAL - O capital é de RS 73.000,00 (Setenta e Três Mil reais)
totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do Pais.

Parágrafo Único - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

3° DO OBETO SOCIAL-

4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados
anteriormente
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4789-0/99 - comércio varejista de ouws produtos não especificados anteriormente
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios

4° DO NICO DAS ATIVIDADES - A erjnpresa iniciou suas atividades em 03.02.1981
e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

5° DA ADMINISTRAÇÃO - A Administração da empresa caberá a JO*,CÉLIO
NETO com poderes e atribuições de administrador titular autorizado o riSo Qc)' nome

L
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' ' ' i "ATO DE ALTERAçÃO N" 30 DA INSTRUMEDI - INSTRUMENTOS MEDICO ""- kkn

HOSPITALARES EIRELI EPP E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ n" 15.712.615/000l-l8 ':...,

empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumiw "" '
obrigações seja em favor de qualquer quotistas ou de terceiros, bem como onçpu,ou ::::'
alienar bens e imóveis da sociedade. '.:"", '. .

e d ; r

6° DO EXERCICIO SOCIAL, BALANÇOS, RESULTADOS E PÚBLICAÇÕES. : ' :
O exercício social compreende ao período dc 01 de janeiro a 31 de dezembro de cade":: "';:

ano, quando será elaborado inventario, balanço patrimonial e balanço de resultado
econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

.f""í ilO _

?

0
€

PARAGRAFO ÚNICO- A empresa poderá levantar tmlanços intermediários
mensalmente, trimestralmente ou semanalmente.

7° DECLARAÇÃO - Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa
modalidade registrada.

8° DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO - O administrador declara , sob as
penas da lei , e não está impedido de exercer a administração da sociedade , por lei
especial , ou em virtude de condenação criminaj , ou por encontrar sob os efeitos dela , a
Ta que vede , ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ;ou crime
Aimentar, de prevaricação , peita ou suborno , conclusão , peculato , ou contra a
economia popular , contra o sistema financeiro nacional , contra as normas de defesa da
concorrência , contra as relações de consumo , fé pública ou propriedade . (art.1.011, §
r, CC/2002).

9° FORO- O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes
do contrato social permanece ITABUNA.

E, por estamm assim justos e con fós, assinam este instrument'" 0¥, : y'b -Lj
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., . ·' DÉCIMA NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA 1NSTRUMENTA.L.SÃO.J.O,RGE,LT,DA-EPP,

jUCEB '

" d % J

'<y::y

® LEONARDO DE ANDRADE NETO, brasileiro, natural de Salvador - Bahia, solteiro, nascido em23,10.1987. empresário CPF n,9 019.805.875-66, portador da carteira de identidade n.' 09.172.177-
64 SSP-BA, residente e domiciliada a Rua Monte Pascoal, nP 148, térreo, bairro de Fátima, CEP -
45604-623, Itabuna, Estado da Bahia, e FREDERICO DE ANDRADE NETO, brasileiro, ?'?|teiro, natural
de Itabuna - Bahia, nascido em 20.09.1986, empresário, portadorXjâ EPÊ n.b:ÒL¶.805.865-94 e k

0Cédula de identidade n.° 09.172.194-65 expedida pela SSP-BA M) :og;Q8:1?9G,"residente e

domiciliado à Rua Monte Pascoal n.Q 148, bairro Fátima nesta cidade "de 1Íabuna - Bahia, CEP 45604-
623. Únicos sócios da sociedade empresária limitada "INSTRUMENTAL SXÓ:'JORGE LTDA-EPP",
estabelecida na Avenida Manoel Chaves n.Q 2376, térreo, bairro SãQ Caetani Ítabuna - Bahia, CEP

45608-000, CNPJ - 34.254.532/0001-77, registrada na junta Comercial do Estado da Bahia sob n.Q
29.201.028 586 em 13.09 1990, resolvem de comum acordo alterar o seu Contrato Social, e o fazem

mediante as condições seguintes: '

CLAUSULA Iq - DA SEDE E FORO

Os sócios decidem alterar o endereço da sede que é na Avenida Manoel Chaves, n9 2,376,
térrco, Bàirro São Caetano, CEP 45608-000, na cidade de Itabuna, Estado da Bahia, passa a funcionar
na Avenida Manoel Chaves, nQ 2.376, Bairro São Caetano, CE? 45607-300, na cidade de Itabuna,

0 Estado da Bahia.

CLÁUSULA 2' - DO OBJETO SOCIAL

O objeto da sociedade que era de:

CNAE 47.73-3,'00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTÓPEDICOS.

CNAE 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS "
ANTERIORMENTE. (maquinas e equipamentos médicos, odontológicos e hospitalares e produtos
químicos) ':;;
CNAE 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS'SANEANTES DOMISSANITÁRlOS. 'iii

Passa neste ato para:

CNAE 46.45-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA uso MÉDICO,
CIRÚRGICO, IIOSPITALAR E LABORATÓRIOS.

CNAE 47.73-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTÓPEDICOS.

Õ

CNAE 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS

ANTERIORMENTE. (maquinas e equipamentos médicos e hospitalares)

CNAE 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRlOS.

CNAE - 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE uso PESSOAL E DOMÉSTICO t

NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) ). k;

CNAE - 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÕDUTOS ODONTOLÓGICOS ' ;j

,3
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CONTINUAÇÃO DA DÉCIMA NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA INSTRUMENTAL SÃO JORGE LT.QA;

' · EPP.
JUCEB

. CLÁUSULA 3à- DO CAPITALSOCIAL 1\#%J 'l
e O capital soaal que era de R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) dividido em 80.000 (O|TENTÀ"M|L)

quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (UM REAL) cada uma, passa neste ato para R$ 100.000,00 (CEM
MIL REAIS), dividido em 100.000 (CEM MIL) quQtas, no valor unitário de R$ 1,00 (UM REAL) cada uma,
o sócio LEONARDO DE ANDRADE NETO integraliza neste ato o valor de:RS 184jqõ:o(üDEzo|To MIL
REAlS)totalizando sua participação no valor total de R$ 50.QQO,00 (ç|NcüjErCrA m 4eâ|s) e O sÓcio
FREDERICO DE ANDRADE NETO integraliza neste ato o valor de r$ Z.00Ô,oÓ (dois mil reais)
totalizando suã participação no valor total de R$ 50.000,00 (CINQUENTA Ú1L":REAIS), subscritas e ,'

h

integralizadas pelos sócios, em moeda corrente no pais na seguinte proporção!

Iq

l SÓCIOS " "" " QUOTAS VALOR (R$) PARTIC.(%) j

LEONA'RDO DE ANDRADE NETO 50.000 R$ 50,000,00 50%

FREDERICO DE ANDRADE NETO 50.000 R$ 50.000,00 50%

TOTAL 100.000 R$ 100.000,00 100% T "
Parágrafo Único - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme Artigo 1.052, do CC/2002.

Com o objetivo de stmp/¢icar o manuseio das alterações existentes, os sócios resolvem de comum
acordo Consohdar neste Instrumento, O Contrato Social E TODAS AS Alterações contratuais em vigor,
cuja redação do Novo Contrato Social e atendimento as alterações do novo Código Civil Brasileiro
passa a ser (j seguinte

LEONARDO DE ANDRADE NETO, brasileiro, natural de Salvador - Bahia, solteiro, nascido em k
' b

23.10.1987, empresário CPF n.9 019.805.875-66, portador da carteira de identidade nP 09.172.177-
64 SSP-BA, residente e domiciliada a Rua Monte Pascoal, n,Q 148, térreo, bairro de Fátima, CEP -

45604-623, Itabuna, Estado da Bahia, e FREDERICO DE ANDRADE NETO, brasileiro, solteiro, natural
de Itabuna - Bahia, nascido em 20.09.1986, empresário, portador do CPF n.9 019.805.865-94 e '

Cédula de Identidade n,° 09.172.194-65 expedida pela SSP-BA em 09.08.1996, residente e
domiciliado à Rua Monte Pascoal nP 148, bairro Fátima nesta cidade de Itabuna - Bahia, CEP 45604-
623. Únicos sócios da sociedade empresária limitada "INSTRUMENTAL SÃO JORGE LTDA-EPP", j

estabelecida na Avenida Manoel Chaves n.Q 2376, térreo, bairro São Caetano, Itabuna - Bahia, CEP

45607-300, CNPJ - 34.254.532/0001-77, registrada na junta Comercial do Estado da Bahia sob n,Q
Õ 29.201.028.586 em 13.09.1990, resolvem entre si consolidar o seu Contrato Social:

CLÁUSULA Iq - da DENOMINAçÃO SOCIAL

A sociedade gira sob a denominação social de INSTRUMENTAL SÃO JORGE LTDA - EPP, da qual o
administrador LEONARDO DE ANDRADE NETO, poderá fazer uso isoladamente somente em negócio

de interesse exclusivo a sociedade. ,
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" ' ' .+:f!k': 113CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, DENOMINADA

r ' "INSTRUMENTAL SÃO JORGE LTDA-EPP" Na forma cíbà','o' i; j\!EEb

. CLAUSULA 2a - DA SEDE E FORO

'·.3&U'

A sociedade tem sua sede na AV. MANOEL CHAVES, N.9 2.376, BAIRRO SÃO CAETANO, CEP"""

45.607-300, na Cidade de ITABUNA, ESTADO da BAHIA. Fica eleito o foro desta comarca para

qualquer ação decorrente do instrumento instituuonal

CLÁUSULA 3à - DO OBJETO SOCIAL : : : ·"· """ '"
0

0 0 0 0 0

0 0 P

K 0 0
0 e 0 0O objeto da sociedade e de: "

l
0

CNAE 46.45-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATER|ÁLS P'ARA uso MÉDICO,

CIRÚRGICO, HOSPITALAR E LABORATÓRIOS.
CNAE 47.73-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTÓPEDICOS.

CNAE 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE. (maquinas e equipamentos médicos e hospitalares)
CNAE 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRlOS.
CNAE - 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE uso PESSOAL E DOMÉSTiCO

NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MATERIAL DE PROTEÇÃO 1NDIVIDUAL (EPI) ). '
CNAE - 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

0 CLÁUSULA 4'- DO CAPITAL SOCIAL ,!

O capital social da sociedade é de R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) dividido em 100.00U (CEM

MIL) quotas, no valor unitário de R$ LOO (UM REAL) cada uma, subscritas e integralizadas pelos
sócios, em moeda corrente no pais assim distribuído entre os sócios:

l SÓCIOS _
_ QUOTA.S

VALOR (R$) "' PARTIC.(%,)_ " !

LEONARDO DE ANDRADE NETO 50.000 R$ 50.000,00 50%

l
FREDERICO DE ANDRADE NETO 50.000 R$ 50.000,00 50%

i TOTAL 100.000 " R$ 100.000,00 100.%_ í

Parágrafo Único - A responsabi|idade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos ':

respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme Artigo 1.052, do CC/2002.

'J'
ÇCLÁUSULA 5g - DOS DEPARTAMENTOS

A sociedade constittnda não possui filial, entretanto a qualquer tempo poderá abrir fihal e

0 outros estabelecimentos no pais por deliberação dos sócios.

CLÁUSULA 6' - DA ADMINISTRAÇÃO SÓCIAL

§ 1q - A administração da sociedade cabe ao sócio LEONARDO DE ANDRADE NETO, com os poderes e

atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em
atividades estranhas ao interesse social ou assurnir obrigações seja em favor de qualquer dos
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização
do outro sócio- (artigos 99'7, VI; 1.013. l 015, 1064, ( C,/?002)
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, DENOMINADA/ JUCEB t114

" ' ' °'1NSTRUMENTAL SÃO joRcjE LTDA-EPP" Na foma abaixo: :, a
pi Mdc.

§ 2q - É absolutamente vedado, sendo nulo e inoperante em relação à sociedade, o uso da
mp denominação social para fins e objetivos estranhos 'as ativWades e interesses sociais, inclusive

0 prestação de avais, fianças e outros atos de favor, mesmo que a beneficio dos próprios sócios.

§ 3q - Os SOClOS poderão de comum acordo a qualquer tempo, fixar retirada mensal a titulo de Pró-

labore, observândo a situação econômica e financêira da sociedade, e (!a leçida,ção, fSrtlç|ente-
. 0 m 0
0 P 0§ 4q - As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, cieven® 9er,c¢nçoçaôa ijàà sócios nos

0 " N
0 0

casos previstos em Lei.
0 K

0 O

r eQCLÁUSULA 79 - DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, devendo ser convocada pelos sócios nos

casos previstos em Lei.

CLÁUSULA ga - DO EXERCICIO SOCIAL, BALANÇOS, RESULTADOS SOCIAIS E PUBLICAÇÕES.

O exercício social compreende ao período de 01 de janeiro a 31 de Dezembro de cada ano,
quando procederá ao levantamento geral do Balçnço Patrimonial e demais Demonstrações

Financeiras. Por deliberação dos sócios, fica a empresa dispensada das formalidades de publicação,

0 inclusive de publicar seus balanços patrimoniais, no Diário Oficial e em jornal de grande circulação.

PARAGRAFO ÚNICO · Não obstante na cláusula por deliberação dos sócios a empresa poderá

levantar balanços intermediários mensalmente ou trimestralmente em que os resultados serão

repartidos entre os sócios proporcionalmente a participação no capital social ou na proporção de

comum acordo entre os sócios a titulo de lucro ou ser utilizado para aumento de capital ou

compensação de prejuízos, quando da deliberação dos sócios em reunião.

CLÁUSULA 9'- DA DURAçÃO DA SOCIEDADE

§ Iq A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

§ 29 A morte, incapacidade, insoNência, dissensão ou retirada de qualquer sócio, que implique na
dissolução da sociedade, o sócio remanescente admitirá novos sócios para continuidade da empresa,

Na retirada de um dos sócios a quota do socio retirantê caberá ao sócio remanescente, que da sua
liíirè vontade e escolha admitirá um novo sócio, desde que considerado realmente capaz. Os direitos

e havei es dos herdeiros elou do sócio retirante, quandb for o caso serão pagos em 12 (doze) parcelas
mensais |guajs e sucessivas, com prazo de 30 dias urna da outra, mediante levantamento de balanço
especial.

0

§ 3q Entrando a sociedade em liquidação, os ativos ou passivos que por final se apurarem serão
distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção em que titularem o capital social.

§ 4q a dissolução prevista no § 2q não ocorrerá se o sócio remanescente, em prazo de até 90 dias do
fato Ocorrido ou do recebimento da notificação expressa do outros sócios quanto a sua retirada

ou dissensão, mànifestar a sua intenção de dar continuidade á sociedade com admissão de outro
sócio, que âtênda aos recluisltos legais, e rêrnan'_·jarnento das cotas sociais.
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" ' · LIMITADA, DENOMINADA "INSTRUMENTAL SÃO JQRGE LT,D,A,EP,P" Na forma abaixo: ' ,",,,t" UEI l l!.
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. § Sq Ocorrendo a hipótese de continuidade será levantado um balanço especial em prazo
subseqüenre de noventã dias para apurar o valor liquido do patrimônio social e das cotas. Feito isso,

0 (j vedor das cotas do sócio falecido, incapacttado, inso|vente ou retirante será pago ao próprio ou seus

herdeiros, conforme a hipótese, em até 12 (coze) parcelas mensais, iguais e consecutivas,

devidamente corrigidas pelo mesmo índice aphcável à correção dos ativos sociais, vencendo-se a
primeira a 30 dias da assinatura da alteração contratual e as dem,ais çm jgualqdata dos meses

seguintes. : : " ¢0 :' '
Ô r

q . k 0 0

CLÁUSULA jç)è- DOS CASOS OMISSOS " ' ' ' " *
K

r
Os casos omissos serão resolvidos na forma da Lei.

CLÁUSULA 119- DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS

§ j? - Ads sócios é reservado o direito de preferência na aquisição de cotas do capital.

§ 2q - O SÓCiO que desejar ceder ou transferir, rotai ou parcialmente suas cotas deverá notificar por
escrito aos SÓciOS remanescentes de sua mtençào, especificando quantidade, valor e forma de

pagamento, bem como o nome do eventüal interessado.

§ 39 - Em prazo subseqüente de trinta dias da efetivação, os sócios remanescentes deveram

expressamente manifestar se deseja exerçer seu direito da preferência elou se possui alguma

restrição ao ingresso do eventual interessado na sociedade,

§ 42 - Incorrendo o exercício do direito de preferência por parte dos sócios remanescentes sobre a

totalidade ou partes das cotas ofertadas, e não havendo restrições ao ingresso do eventual

mteressado na sociedade, o sócio ofertante poderá alienar as cotas sobre as quais não tenha recaído

o direito de preferência ao terceiro interessado, nas mesmas condições em que as tenha ao sócio

remanescente. i
l
l

§ y - Havendo desinteresse do sócio remanescente no exercício do direito de preferência, mas l'
d lhavendo restriçoes sua ao tngresso interessando, a sociedade dissolver-se-a operando-se sua

iiquidação nos termos da clausula lXl, § 22 acima. 1|

CLÁUSULA 12'- DISPOSIÇÕES GERAIS

0 § j9 - As dehberações sociais serão adotadas em réu nião, por maioria absoluta de votos valendo cada
quota um voto inclusive pa rã alteração de cláusulas contratuais bastando tantas assinaturas quantas
sejam necessárias para materializar essa maioria e autorizar o registro.

§ 29 - Ao sócio dissidente de deliberação social, cabe em pmzo subseqüente de 30 dias do registro da
alteração, a manifestação de seu dissenso com o exercic|o de seu direito de retirada e procedendo-se

como previsto na cláusula XI, § 29,

5
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§ 39 - A solução dos casos omiSsos será adotada (:onsoante as disposições legais yigentes, \',,.

0 § 4q - Fica eleito o foro essencial e contratual c: da comarca de Itabuna - BA, com ekclusão de

qualquer outro.

CLÁUSULA 13'- DA EXCLUSÃO DE SÓCIOS POR JUSTA CAUSA , , , ..· · ¶
· r M

d

F i "

r

S 0 P r
p ê LQuando um ou mais sócios venha a colocar em riSCo a continuidade à8êmµresd, ehi Giridcie de atos

de ciara gravidade os sócios em reunião por deliberação da maioria promoverà2 e7!:|ui-|o mediante
F

altemçao contratual,

CLÁUSULA 14a - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os sócios declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a

administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se

encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou por c'ime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra
a economia popular, contra o sistema financewo nacional, contra normas de defesa da concorrência,

0 contraas relações de ccmsumo, fé pública ou a prOprkdãdé, (art, 1.011, § F,CC/2002)

CLÁUSULA 15? . DISPOSIÇÕES FINAIS '

E, por estarem assim justos e contratados, afirmam e convencionam, lavram e assinam a
presente Alteração do Contrato Social em 03(TRÊS) vias de igual teor e forma, obrigando por si, seus

herdeiros e sucessores a bem e fielmente cumpri-lo, sendo a primeira via desta Alteração do Contrato

Social, arquivada na MM. junta Comercial do Estado da Bahia para que produza os efeitos legais e as

demais serão devolvidas aos sÓcios para os devidos fins de direito.

Itabuna - Bahia, 23 de janeiro de 2014'. r\ ,4)l'" )
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CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIçÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 l Fax: (83) 3244-5484
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevédo de Miranda Cavalcanti. Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenlicar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo 'com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tnbunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb-jus.br/selo-digitai/

A autenticação digttal do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI -
EPP tinha posse de um documerílo com as ínesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa
INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP a responsabilidade. única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartória

à
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 07/05/2020 10:25:47 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêcjo Bastos. de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1" e 2" da MP 2200/2001, como também, q documento eletrônico autenticado contendo q Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autenlica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site r,l.ups:"/'auti.j|çjttal.azevedQbast9s.[1ot.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

CÓdigo de Consulta desta Declaração: 1239287

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 06/0512021 14:34:21 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 72660605191641250772-1 a 72660605191641250772-6
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Prowsória n' 2200/2001, Lei Federal n° 13,105/2015, Lei
_stadua1 n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 00312014.
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ALTERAC'ÃO CONTRATUAL N" 20 DA SOCIEDADE INSTRUMENTAL sào
" jORGE LTDA EPP '"'"

we'V
W ' P

CNPJ n" 34.254.532/0001-77 , -·, .r..
" p 0

" 0

' C

FREDERICO DE ANDRADE NETO nacionalidade BRASILEIRA, nascido grp -
20/09/1986. SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF/MF n° 019.805.865-94, CARTEIRA ·"
DE IDENTIDADE n° 0917219465. órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA - BA. residente e domiciliado no(a) RUA MONTE PASCOAL. 148.
TÉRREO. JOÃO SOARES. ITABUNA. BA. CEP 45.604-623, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial INSTRUMENTAL SAO JORGE
LTDA EPP. registrada legahncntc por contraiu social devidamente arquivado na Junta
Cbmercial do Estado da Bahia. sob NIRE 11° 29201028586, com sede Av Manoel
Chaves. 2376 . São Caetano Itabuna. Ba. CEP 45.607-300. devidamente inscrita no

0 Cadastro Nacional de Pessoa Juriclic-a/MF sob (j 11° 34.254.532/0001 -77. deliberam de
pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da I.ei n°
10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

0 OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA uso
MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS COMERCIO
VAREjISTA DF. ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA

. DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(MAQUINAS E FQUPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES) COMERCIO
VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DC)MISSAN1TARIOS COMERCIO
VAREjISTA DE OUTROS ARTIGOS DE uso PESSOAL E DOMESTICO NAO
ESPECIFICADOS ANTERIOEMENTE1 MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL

D (EPh ) COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
,COMÉRCIQ ATACADISTA DE MEDICAMENTOS F. DROGAS DE uso
HUMANO:COMÉRCjO ATACAD1STt\ IJE MÓVEIS E ARTIGOS DE
COLCHOAR1A;COMÉRCIO ATAC'A[)|STA DE PRODUTOS DE HIGIENE E
CONSERVAçÃO DOMICILIAR:CON1ÉRCIO r\Ti\CAD1STA DE PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOi\L:COMÉRCjO AT/\C:A[")ISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE
ORTOPEDIA;.

O CNAE FISCAL

4644-3/01 - comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

)

\
, \,
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 20 DA SOCIEDADE INSTRUMENTAL S/YD

" JORGE LTDA EPP '"' '°
p"or

CNP.J n° 34.254.532/0001-77 -:::' ·:"":°
P e ·

4759-8/99 - comércio varejista de outros a rti?o$ de uso doméstico não e$peciGèa(jlòS" "i

anteriormente -, , ,-,4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação " '" "' '
domiciliar
4649-4/04 - comércio atacadista dc móveis e artigos de colchoaria
4646-0/02 - comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4645-1/03 - comércio atacadista de produtos odontológicos
4645-1/02 - comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4645-1/01 - comércio atacudista de instrumentos e materiais para uso médico,
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4789-0/99 - comércio varejista de uutros produtos não espeáficados anteriormente

0 "
DA RATIFICAÇÃ'O E FORO .

CLÁUSULA SEGIJNDA. O foro para o exercício e q cumprimento dos direitos e

obrigações resultantes do contrato social permanece 1TAB(JNA.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas c condições estabelecidas em atos já

arquivados e que não foram expressamente moditicadas por esta alteração continuam

- em vigor.

. E, por estarem assim .justos e contratados. assinam este instrumento.
,

ITABUNA, 8 de maio de 2015.
g\uj(,,\kF, ,>·'¶ ,,:1('!á"àj*

FREDERICO E ANDRADE NETO
CPF: 019 805.865-94

I
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ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 l Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

1·
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DECLARAÇÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, ORcial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de joão Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para ns devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
referida sequência. foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir trmsparência e segurança jurídica de lodos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros da
Estado da Paraíba. a Corregedona Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em lodos os
atos notoriais e registrais, assim. cada Selo Digital de Fiscalização Ext[ajudicia| contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de jUstiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitaV

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hcwa em que ela foi realizada, a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI -
EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa
INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 07105/2020 10:25:18 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartórto Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail aulentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato. acesse o site h.t.tps l/autd|q|tal.azmdobmtos,noLkr e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1239290

A consulta desta Declaração estará chsponivel em nosso site até 06/05/2021 14:34:21 (hora kcal).

'Código de Autenticação Digital: 72660605191641250564-1 a 72660605191641250564-2
'Legislações Vigentes: Lei Federal n" 8.935/94, Lei Federal ri° 10.406/2002, Medida ProvisOna n° 2200/2001. Lei Federal n° 13.105/2015, Lei
Estadual n" 8.721/201)8, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N" 003/2014.

O referido é verdade, dou fé,

l
I
t

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd941057f2d69fe6bc05b96 7fc60cce059a91ab934490743b1e25ce329909fc6b78ec7bfa7849197963c2439fca360bc99a15c5882c4432
ae7a4cba028fa9f33265b1252626df56cf4d7
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 20 DA SOCIEDADE INSTRUMENTAI. SAO

. JORGE LTDA EPP

CNPJ n° 34.254.532/M01-77 .'
d P

FREDERICO DE ANDRADE NETO nacionalidade BRASILETRA, nascjdo eX""
20109/1986. SOLTEIRO. EMPRESÁRIO. CPF/MF n° 019.805.865-94. CARÍÈIRÂ"" ".
DE IDENTIDA DE ri" 09172 19465, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGU'R"ANÇÂ .:.
PÚBLICA - BA. residente e domiciliado neda) RUA MONTE PASCOAL 14ÀB, " :
TÉRREO, JOÃO SOARES. ITABUNA. BA. CEP45.604-623, BRA$1L. :":':

e
LEONARDO DE ANDRADE NETO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
23/10/1 987. SOLTEIRO. EMPRESARIO, CPF/MF n° 019.805.875 66. CARTEIRA

E

DE IDENTIDADE n"O91 72 17764, órgão expedidor SECRETARI'AJJE SEG URANÇA
PÚBLJCA - BA. residente e doinici|lack) no(â) Rua MONTE PASCOAL., 148.

M -

TÉRREO, JOÃO SOARES. ITABUNA, BIL CEP 45.~23, BRASIL.

SÓcios da sociedade liinüada de ncxm empresarial INSTRUMENTAL SAO JORGE
'"3'·m , LIDA EPP, registrada legalmente poy Contrato social devidamente.arqµivado na Junta

Comercial do Estado da Bahia, sOb NIRE j]" 29201028586, com sede Av Manoel
Chaves, 2376 . São Caetano Itábuna, BA. CEP 45.607-300, devidamente inscrita no

0 Cadamo Nacional de Pessoa JurídicalMF sob o n° 34.254.532/00Õ1-77, deliberam de

pleno e comum acordo a.justarem a prc«mie alteração contratual, nos termos da Lei n°
10.4(')6/ 2002, mediante as condições Cstabelecidas nas cláusulas seguintes:

· , QUADRO SOCIETÁRIOCLAUSÜÍA PRTMEIRA. Retira"se da sociedade o $ó¢io LEONARDO DE
ANDRADE NETO. c|elcllt[)l cIc 50.000 (('i|\quel]ta Mil) quotas, no valor nominal dc' y

ju, RS 1,(x) (Um Real ) cada unia. cç)1Te$pon(k:n(k) a RS 50.000.00 (Cinquenta Mil Rcãis).

CESSÃO E 1'RANSFERÊNC:IA DE QUOTAS
CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio LEONARDO DE ANDRADE NETO transfere sua

quotas de capital social, que perfaz O valor total dc R$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais).
direta e irrestritamente ao sócio FREDERICO DE ANDRADE NETO, dando plena.

i,à' '., ge'aj e imvogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, flea assim distribuído:
FREDERICO DE ANDRADE NETO. com l(X).000(Cem Mil) quotas, perfazendo um
total de RS |()('),()I)(L(K) (Cem Mil Realm

0

A sociedade poderá prossçguir com apenas 01 (hum) sócio pelo prazo máximo de 180
(mm e oitenta) dias, coin base na hipótcsc contida Ilo migo 1.033 da Lei 10.406/2002.
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ALTERAÇAO CONTRATUAL N° 20 DA SOCIEDADF INSTRUMENTAL SAO .,.="."
JORGE I.'I'DA EPP

CNPJ ll' 34.254.532/0001-77 ,·
F

DA ADMINISTRAÇAO .....
CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá isoladajmENtê* ·"°
FREDERICO DE ANDRADE NETO com os poderes e atribuições de repi'é%ntaçãb""".
ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar ühbs sis. . :,
atos compeendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado q t9so ' :
do notíie 'e.inprc.sariai. vedado. no e|ltanl(}. f'azê-|ç) em atividades estranhas ao irl(erer :" :
SOCial ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, beth '
como oi'íemr ou alienar bens imóveis cIa sociedade. sem autorização do(s) outro(s)
sócio(s).

E '

È DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

'Z. .,.- -' - CIÁUSUI.A" QUARTA. Ob) adlnil1istraclor(e$) declara(m), sob as penas da Ici. que

não está impedido cIe exercer ii administração da sociedade, por Ici especial ou cm
0 virtude de condenação criminal, c)l1 poi' sc encontrar sob os efeim dela· a,. pena que

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, qu PRF crime Lalimenlar,
de µ'evarkação. peita ou suborno, concussão, peculam ou cmym a 'economia popular,

0 comra c) sistema financeiro nacional. contra nomias de defesa da cxmçoríência, contra as
relações de consumo. fé pública ou propriedade.

" DA RATIFICAÇÃO E FORO
CLÁUSULA QUINTA. O foro para ç} exercício e o aunprimcnto dos direitos e

· obri$açõ¢s resultantes do contrato social permanece ITABU NA.
CLAUSULA SEXT& As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e
que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuàín em vigor.
E. pur emarem ass:iin jusitos.e contratado.*. assinam este instl1lmento.

1TABUN,L 8 cIe abril de 2015.

N
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0 FREDERICO D ANDRADE NETO
CPF: 019.805.865-94
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ESTADO pa PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIçÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 l Fax: (83) 3244-5484

http:l/www.azevedobastos,not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel, Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribtnção de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc-..

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
referida sequência, Idi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em (odos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site da Tribunal de justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb-jus-br/sek-digital/

A autenticação chgital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI -
EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa
INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP a responsabilidade, única e exclusiva. pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 07/05/2020 10:26:20 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Ari. 1°, 10' e seus §§ 1" e 2' da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autenlica@azevedobastos .not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site h,t,t[Ls.:àê,3.u.t.|l|'.l!1.'.'_|AL,t2.v.e,c|.ot]astQ$.t1ot.tj| e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1239289

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 06/05/2021 14:34:21 (hora local).

'CÓdigo de Autenticação Digital: 72660605191641250605-1 a 72660@5191641250605-2
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida provisória n° 2200/2001. Lei Federal n° 13.105/2015, Lei
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n' 10.132/2013 e Provimento CGJ N" 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b967fc60c(:eO59a91ab934490743b1e2529908d1be469bcb63ae08904e9fdbca8439fca360bc99c315c5882c443
2ae7a44dc46c7963956f47c6af9f4676fd182d

httPs://autdigital.az€'vedobastos.not.br/home/mn)provante/7266060519164125O605
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 21

é
DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI .'

0

INSTRUMENTAL SÃO JORGE LTDA - EPP ·,,,,,
PP D

F U &

". ". ' " &
N

FREDERICO DE ANDRADE NETO, brasilemj nascido em 20/09/1986, solteiro, êmpreSário, "
residente e domiciliado á Rua Monte Pascoal, nQ 148, casa, térreo, Bairro joão Soard:;;kdade

de Itabuna, estado da Bahia, CEP 45604-623, portâdor da cédula de Identidade nQ 0917219465

' , pela secretaria de Segurança publica do Estado da Bahia e emitida em 02/06/2015 e do CPF sob
M 019.805,865-94. Na condição de único sócio da empresa INSTRUMENTAL SÃO JORGE LTDA -

EPP, com sede a Avenida Manoel Chaves, 2376, Bairro São Caetano, na cidade de Itabuna,
estado da Bahia, CEP 45607-3ÔÕ, com seu contrato social devidamente registrado e arquivado

na MM. Junta Comercial do Estado da Bahia sob ne JUCEB-29.2.0102858-6, de 13/09/1990,

0 inscrita rio CNPJ sob ng 34.254.532/0001-77. Resolve transformar a Sociedade Limitada em
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual regera, doravante, pelo

presente ATO CONSTITUTIVO:

0 Clausula Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de

Responsabilidade Limitada - EIRELI, passando a denominação social a ser INSTRUM ENTAL SÃO

JORGF EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes. ,.
I

Clausula 2' - O acervo desta sociedade, ncl valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), a constituir

o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

È
Para tanto, afirmo Ato constitutivo de Empi"esa Individual de Responsabilidade Limitada.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA IND1VIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA POR

TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITÀDA

FREDERICO DE ANDRADE NETO, brasileiro, nascido em 20/09/1986, solteiro, empresário,

residente e domiciliado a Rua Monte Pascoal, nQ 148, casa, térreo, Bairro joão Soares, na cidade

de Itabuna, estado da Bahia, CEP 45604-623, portador da cédula de Identidade n' 0917219465

pela secretaria de Segurança pública do Estado da Bahia e emitida em 02/06/2015 e do CPF sob

n4 019.805.865-94. Constitui uma Empresa individual de Respomabilidade Limitada, sob as

F seguintes cláusulas:
0 jè Da DENOMINAÇÃO SOCIAL- A empresa grará sob o nome empresarial INSTRUMENTAL SÃO

JORGE EIRELI- EPP e terá sede e domiciliado na Avenida Manoel Chaves, nQ 2376, Bairro São

Caetano, na cidade de Itabunâ, estado da Bahia, CEP 45607-300 na cidade de Itabuna, Estado

da Bahia, inscrita no CNPJ sob ng 34.254.532/0001-77.

d

29 DO CAPITAL SOCIAL - O capital sera de RS 100.000,00 (Cem Mil reais) totalmente

integralizado neste ato em moeda corrente do Pais,

t
Parae'aro Único - a responsabiliaade do t;'.j|a|' p limtada ao [ap|ta| imegralizada
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DO OBJETO SOCIAL -

CNAE - 4644301- Comércio Atacadista de medicamentos e Drogas de uso Humanoj "

CNAE _4645101 - Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais para uso médicjo:!t'Fgico,

b

hospitalar e de laboratónos; - ·,.," ," '"' P

* ê e P e
I VP

CNAE - 4649404 - Comércio Atacadista de móveis e artigos de colchoaria; . . .
g 0

CEr

CNAE - 4649408 - Comercio Atacadista de produtos de higiene, limpeza e cm,geração "'

dOrniciliàr;
t 1'«

CNAE _ 4646002-Comércio Atacadista de produtos de higiene pessoal;

jçt, CNAE_ 4645103-Comércio atacadista de produtos odontológicos;

gí CNAE-4645102-Comércio atacadistas de próteses e artigos de ortopedia;

0 CNAE-47733OO-Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;

'CNAE-4759599-CorrÁrcio vãrejista de OUtros artigos de uso doméstico não especificados
0 anteriormente;

CNAE-4789099- Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente;

CNAE -4789005-Comércio varejista de produtos saneante domissanitários.

4cç)q 1NlClO DAS AT|V!DADES - a empresa iniciou suas atividades em 13/09/1990 e seu prazQ

de du'açik e indetermlmdo.

5' DA ADMINISTRAÇÃO - A Administração da empresa será exercida por FREDERICO DE

ANDRADE NETO com os poderes e atribuições de administrador Titular autorizado o uso do

nome empresarial, vedado, no entanto, em auvidades estranhas ao interesse $Qçiâi ou assumir

obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar

" 0 bens e imóveis da sociedade.

6g DO EXERCICIO SOCIAL, BALANÇOS, RESULTADOS E PUBLICAÇÕES.

O exercício social conyjreende ao período de 01 de janeiro a 31 de 0ezembro de cada ano,

quando será elaboràdo inventario, balanço patrimonial e balanço de rêsultado econômico,

0 cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

PARAGRAFO ÚNICO - A empresa poderá levantar balanços intermediários mensalmente,

trimestralmente ou semanalmente.

7g- ldecentjo o ernµtesárlo, a e|l'|pre5,g ('.c)nt|lkua{ã suas àhvidades cam os herdeuos,

sucessores e o incapaz. Não sendo pOSSível ou inexistindo imêresse destes, c) valor de seus

haveres será apurado e liquidado com base na sitµaçâo patrimonial da empresa, à data da
ÈI, resdução, verificada em balanço especialmente levantado !

:
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8q DECLARAÇÂÕ - Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade

règistràda. ,

ga DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO - O Administrador declara, sob as penas da |e]:Sèi não

está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em'vimde de

condenação criminal, ou por encontrar sob os efeitos dela, a pena que"«üe,.àihtf» que
0

W P K

temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de préuricação, peita
P P

ou suborno, conclusão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistemá finanteiro

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumcC fé Wb|ica

ou propricdadê (art, 1,01!, § Iq. CC,'2002)-

j()à FORO-O foro para o exercício e q cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do

contrato social perm anece ITABU na.

Itabuna - Bahia, 02 de novembro de 2015

O

0
a /3nn¢\"'lib'Uçg' 1,,:.2tg

FREDERICO DE ANDRADE NETO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
Cert1fiçq O REGISTRO EM' 05/11/2015 SOB N" 29600Ò98707J)ÜáBp,,,,,,|o- 15/0621922, DE 02/10/2015

._ tµHÉUO KJRTELA RAMOS

SECRETARKJ-GERAL

, í L,,
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" ""· £6r,t,ó,r,|(j /ueved0 bastç)$ ·· '.· ' ". " "".'. - ·.: -·- ·.'
mm'.'-·= 'j %,-' -. ·.'·..".m tm:n l. .A',-t·..·j·.:§"..,·.lE·,·.:i.\· i. ·..·. ·, .

Aute'nticá¢ão Digital
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIçÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 l Fax: (83) 3244-5484

hltp//www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Vàlber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Regi¶ro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins cie direito que, o documento em anexo idenliíicado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
referida sequêmia, foi autenticados de acordo cam as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de justiça editou q Prcwimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC1234&
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada (antas vezes quanto for necessáno
através do site do Tribunal de justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitaV

A autenticação digital do documento faz prova de que. na data e hora em que ela foi realizada, a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI -
EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas ria cópia autenticada, sendo da empresa
INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartória.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 07/05/2020 10:26:45 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêda Bastos, (ip
acordo com o Art. 1°, 10" e seus §§ 1' e 2" da MP 2200/2001, como também, q documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP ou ao Cartório pelo
endereço de Ez-mai| autentica@azevedobastos.not,br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse c) sitê !.±tPs; "Q'aukl|gt[al.azevedobastosmot.t)r e informè o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1239288

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 06/05/2021 14:34:21 (hora local).

'CÓdigo de Autenticação Digitai: 72660605191641250673-1 a 72660605191641250673-3
'Legislações Vigentes: Lei Federal n' 8,935/94, Lei Federal n° 10,406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n' 10.132/2013 e Pmvimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

0005b1d734fd94f05 /f2d69fe6b®5b967fc60meO59a91ab9m4%743b1e253m983560bWaW25577d47bd8826a439fca360bc99c315c5882C4432

ae7a4aa6e9a56a3e6bbd6d6b6421426dc5910

https:/muWigitaLazevedobastos.noLbr/home/comprovante/7266060519164125Õ673
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j ,í, , ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Administração

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC
N" 0002027-3

Data Inscrição: 06/09/1995 Data Renovação: 20/09/2018 Vencimento : 09/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ, 34.254.532/0001-77

Razão Social: INSTRUMENTAL SAC) JORGE EIRELI - EPP
Nome Fantasia: INSTRUMENTAL. SAO JORGE

Ô
Situação

AtivosCadastral:

Categoria: EPP - Empresa de Pequeno Pone

Endereço: AVENIDA MANOEL CHAVES, 2376 TERREO SAO CAETANO

Município: Itabuna

Estado: BA CEP: 45.607-300

0SÓCIO (S)

- SÓCIONOME: CGC/CPF: PA RTICIPAÇAO' SERVIDOR:

FREDERICO DE 019.805.865- 100% NÃO
ANDRADE NETO 94

FINALIDADE DO CERTIFICADO
Válido para todas as modalidades de licitação em conformidade com a legislação vigente, observadas as exigências
adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios. '

DOCUMENTOS

Habilitação Jurídica

CNPJ/CPF

CONTRATO SOCIAL ((JLTIMA
ALTERACAO)

N° Documento

34.254.532/0001-77

05A1/2015 ( 21" ALT )

0Regularidade Fiscal e Trabalhista N" Documento

CADASTRO DE CONTRIBUINTE
ESTADUAL 25.669.291

CADASTRO DE CONTRIBUINTF.
MUNICIPAL 4360

REG. FAZEND. FED E A DIVIDA
ATIVA E INSS SIN t
REGULARIDADE COM A
FAZENDA ESTADUAL 20201465764

REGULARIDADE COM A
FAZENDA MUNICIPAL 4407

REGULARIDADE COM O FGTS -
CEF 202003090 1585466889611

CERTIDAO DE DEBJTOS
TRABALHISTAS 2515891/2020

Qualificação Técnica N' Documento

CRF-CONSELHO REGIONAL DE 013722

Vencimento . Situação daVencido Certidão

31/01/2021

16A)8/2020 2

19/07/2020 ESPECIAL

24/07/2020

06/07/2020

25/07/2020

Vencimento

31/03/2021



r

FARMACIA

" ALVARA DE VIGII.ANCJA
SANTARIA

" Qualificação Econômico-Financeira

BALANCO PATRIMONIAL

CONCORDATA E FALENCIA

t ,129
1374/2019 19/12/2020

N° Documento Vencimento
31/12/2018 31/05/2020

4256949 03/06/2020

CÓDIGOS DAS FAMÍLIAS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTÁ APTA

A FORNECER

3$,10 EQUfPAMENTOS DE LAVANE)ERIA E LAVAGEM A SECO

42.40 EQUIPAMENTOS F'ARA·SEGURANCA E SALVAMENTO

65.03 MEDICAMENTOS VETERINARIOS

g 65.07 ANTICONCEPCIQNAIS E PRESERVATIVOS

t' Ç5.10 MATERIAIS CIRLJRGICÓS PARA CURATIVQS

Ç': 6$25 EQUIP E SUPRIMENTOS PARA RAIO X DE uso MEDICO, OIJONTOLOG E

VETER1NARIO

6532 VESTUARIO HOSPITALAR E CIRURGICQ E ITENS CORRELAT. PAR FINS

ESPECTAFS

66.30 INSTRUMENTOS FARA ANALISES QUIMICAS
066.50 NSTRUMENTOS DEOTICA

6&10 PRODUTOS QUIMIÇOS

6$.% Gases cqmprimidos e liquefe1to$

79.20 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA MANUAIS

81.05 SACOS E BOLSAS

42.20 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E DE SALVAMENTO MARITIMO

43,10 COMPRESSORES E BOMBAS DE VACUO

ó5.US DROGAS, PRODUTOS BLOLOGICOSE REAGENTES

65.0& COSMET1COS E ARTIGOS DE TOUCADOR DE NATUREZA MEDICINAL

6$, 15 INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS E

CIRURG1COS

65.3(1 MOBIL1ARI(JS, EQUIPAMENTOS. UTENSÍLIOS E ARTIGOS HOSPITALARES

65,40 EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E ARTIGOS OFTALMOLóGICOS

66.4Q MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO

66.95 INSTRUMENTOS COMBINADOS DIVERSOS

6&20 CORANTES

68.40 PESTKIDAS E DESINFETANTES

79.30 COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO

81 15 Caixas. CAIXOTES E ENGRADADOS

$5.30 ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL

85.10 ARTIGOS PARA TOALETES

&5.4(1 ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE

DEMONSTRAçÕES CONTÁBEIS

Data Balanço Patrimonial:

Receita Operacional Bruta:

Capital Social:
Índice de Liquidez Corrente:

Índice de Liquidez Geral:

31/12/2018

2.912.303,20

100.000,00

0,94

0,77

Receita Operacional Liquida:

Patrimônio Liquido:
Índice de Endividamento:

Solvência Geral:

2.619.120,30

-66.999,73

1,06

0,95

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação da validade na internet no endereço
.comprasnet.ba.gov.br - Imprimir Certificado ou através do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços -

SIMPAS - Extrato do Fornecedor.

Emitido em, 23/5/2020 às 14:41

I

I'.: ...'" ,. .i.

Estadüda Bahia



F
,

»'

f' i 130

t
TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO Ê...' ':-j' )

Entxiade. INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELI - EPP

período da Escrituração: 01101/2019 a 31/12/2019 CNPJ' 34.254,53210001-77

Nümem de Ordem do Livro 19

flé. perÍodo Sdectonàdo: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
i
E W FI '·

Ê· M '"' : "' " "" " - " E
'" "a,,, .- ; àgâ;' W ' TERMO DE ABERTURA " " :j

.Km u. àMqj'.'$: -g,"

Nome Empresarial ns1rumenml são jorge eireli- epp

NIRE 29600098707 '

CNPJ 34254.532/0001-1'7

Nümeio de CMem 79
l

Naturezà de Livro livro dário ,

" ' - "' - m"
Município itabuna l

Data do"arqUNamenk) dos atos í

coc1stílútivo$ w09/199q

,,Data de arquivamento do ato dc

, " %nversât' de sociedade simpim em
:. ' spc:'edade emk)rEsãri3
#

:" : , Data de encetramen(u do exerciao social 31/12/2019

È P a

"" m m:,Quantídade total de linhas do arquivo 53087

4'¢ljg'tal .

'"'È' :' , H , ' ,' " ' TERMO DE ENCERRAMENTO

. . * t
:,: '"Nç)t1)c Empresarial instrumental são jorge eireli - epp"à%'u

t

Mtureza do Livro j ¢vro diário . ,·.
E

Número de ordem '9 i "jj:

Quàntidâde total de linhas do èu"l:i "l - 'K "
digital ' 53087 . :

I

0 " 't ÊN , :

Data de inkáo 01/01q019 'j ."

Data de término 31/12/2019 i

à ,, .

" .IM l, :

,

"" %." · ' i

g h

"""-:
4 E

,

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital Sped"

Versão 7,0.0 do Visualizador . . #"
Pagina 1 de 1

" "' '" .' '·" "··'"." "' "' CM'. FIAS PE 5Yj4:1 4à"">l.· rl È "- s=!,g àzevéo$?. ';Z;,,,.,n r, l. N,,,a,-,,,.,,,,,.,,, ,,,.,, ,
WBr , W h r. n" mP'&.-'í .µj'r'-' ^0,1 'vkµ :tu 44 ht ' ,'4h

..Autenticação Diç'"_' " ..
[jR! açv& 'ÁXil 1HrbgKN r, 7' fpf. V EP. 4¶ 52 Lei l 4 M,0 hxí. xu '

M LW EVfMual &72tQQQ& »WI1jEQ am eme m·gem wgtM7Mú. mm0âuçik hl
éhKurmntci %ws«ttam cmlu%u nem mu O rd.mk. ó ~¢kKk Dou

l COd. 4utentica£ão: 72663004201246170942,!:_D,a,taZ3010,412,0?9 12:48:8'1 l

l' ' ""' Selo Digj|a[ dê FisraNzação Tipo Normait:AKA1W&4-E229: ": 'ml
! '"Fn' Mimnd· =m Vabr Total do Ako: RS 4,56

, . "m,n, ' on ira os dados do ato em: hupq:/kgjodjgitaLtjpb.jus.brt
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república FEDERATIVA DO BRASIL ,mi.·-il3l
" ESTADO DA PARAÍBA eu' "

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 l Fax: (83) 3244-5484

http ://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos,not.br

i; , 'L"""| " ,:
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevèdo de Miranda Cavalcanti. Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuiçM de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pe$sç)a Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lèi, etc,..

DECLARA para os devidos fins de direito que, ç) documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros cjrj
Estado da Paraíba. a Corregedorià Geral de justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em lodos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-

0 Xlx2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus-br/selo-digital/

A autenticação digMl do doeu mento faz prova de que. na data e hora em que ela foi realizada, a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRE LI -
EPP tinha posse dc um documento com as rínesrnas c:atacleristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa
INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP a responsabihdade, Única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

t
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 02/05/2020 08:27:44 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Az.evêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail aulentica@azevedobaslos.not,br

Para informações mas detalhadas deste ato, acesse o sik: 1,jt,t.µs ,'j'a'.jt[l|cjlla|.azevedoba8tos.rlot.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1510837

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 30/04/2021 15:51:22 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 72663004201246170942-1
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n' 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei
Estadual n° 8,721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N" 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

0 00005b1d734fd94f05/f2d69fe6bc05bd86d4amB0d2ff8551:M3d70ec5a3e2f5ef7a200b5d7abf6f52b4bdba76bf35439fca360bc99c315c5882c4432ae

7a4845fabcf786b52cc9b60fd48d070d690
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BALANÇO PATRIMONIAL l

.,..._b .,

Enüdadè: instrumental SÃO JORGE eireli -EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ' 34.254,532/0001-77

Numero de Ordem do Livro 19

Período Selectonado: 01 de janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Demição N'jta saldo lmcial Saldo Final

ATIVO RS 1.194.054,65 RS L687.084,82

ATIVO CIRCULANTE RS 970209,08 RS 1.364.078.09

DISPONNEL ' RS 21.043,14 RS 46.627,71

CAIXA RS 17.456,59 RS 44.595,67

CAIXA RS 17 456,59 RS 44 595.67

BANCOS CONTA MOVMENTO RS 2,928.54 RS 1,802.58

BANCO DO BRASIL RS 2,649,53 RS (LOO

BANCO DO NORDESTE RS 278,01 RS 310,96

BANCO BRADESCO RS 1,00 R$ 1.491.62

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ RS 658,01 RS 229,46
IMEDIATA

INVEST FACIL BRADESCO RS 658,01 RS 97.91

BB RF CP R$0,00 RS 131.55

CLIENTES RS 127253,12 RS 356.275,30
l "DUPLICAIAS A RECEBER RS 127253,12 RS 356.275,30 " ' %

CLIENTES DIVERSOS RS 127.253,12 RS 356.275,30 b 'ii:'©'."

OUTROS CRÉDITOS RS 20.001,33 RS 255.754.64

TÍTULOS A RECEBER RS 20.001.33 RS 145,215,99 . ,. '
~ u,

CARTÃO DE CRÉDITO RS 20.001,33 RS 15 215.99 'i 'fÈ" '"-
'%' -

CHEQUES A RECEBER RS 0,00 RS 130.000.00

AMANTAMENTOS A FORNECEDORES R$0.00 RS IlO 538.65 ,.:- _".. , '

AMANTAMENTO A FORNECEDOR , R$0.00 RS 6.935 OS

CONIAS PAGAS A CLASSIFICAR RS 0.00 RS ¶03.603,60

ESTOQUE RS 801.911,49 RS 705.420,44
l

MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS RS 801.911,49 RS 705.420.44

MERCADORIAS PARA REVENDA RS 801.91¶,49 RS 698.539,02

ESTOQUE DE MERCADORIA EM PODER R$0,00 RS 6.881.42
DE TERCEIROS

AINO NÃO-CIRCULANTE RS 223.845.57 RS 323.006,73

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO RS 0,00 RS 25.659,07

OUTROS CRÉDITOS R$O,00 RS 25.559,07

EMPRÉSTIMOS R$O.00 RS 25.659,07

EMPRESTIMO INSTRUMEDI RS 0.00 RS 25.659,07

IMOBILIZADO RS 223.845,57 RS 297.347,66

IMÓVEIS RS 120.000.00 RS 120.000.00

Este relatório foi gerado peb Sistema Públto de Escrituração Digital - Sped

Versão 7,0 O do Visualizador Página 1 de 9
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Entidade: INSTRUMENTAL SÃO JORGE eireli -EPP

PeMdo da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 cnpj" 34.254.532/0001-77

Número de Ordem do Livro 19

i Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição Nata Saldo Inicial Saldo Final

C

EDIFÍCKjS

MÓVEIS E (JTENSÍLIOS

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

MÁQUINAS. EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

VEÍCULOS

VEÍCULOS

(-j (-J DEPRECIAçÕES, AMORT. E
EXAUS, ACUMUI

(-l (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA

PASSNO

PASSIVO CIRCULANTE

E MPRÊSTIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRÉSTIMOS

EMPRCST|MO BNB CONTRATO ·
582014,1938.707'9

EMPRÉSTIMO BNB CONTRATQ -
58.2015.14 18.8002

EMPRÉSTIMO CEF CONTRATO
03.1558.557.0®®37-25

EMPRÉSTIMO Cef CONTRATO -
03,1558,55&0000158-37

EMPRÉSTIMO CEF CONTRATÕ.
03.1558./34 0001104-01

EMPRÉ STIMO CEF CON1'RAFÕ'-
03,1558./34 0001105-73

EMPRÊS7!MO CEF CONTRATO ·
Q3,15H.734.®010"/7-02

C:A|X^ ECONÔMICA FEDERAL

EMPRÉSTIMO BNB CON TRATO-
58 2019,118 1?444

EMPRÊ 5"11MD BNB CONTRATO .
58.2019.185-12462

EMPRÉSTIMO BNB CONTRATO -
58.2019 394.12538

RODRIGO NETO SILVA

CARTÃO MASTERCARD

CARTÃO BNDES

EMPRÉSIIMO CEF
t:' 03, 1558,734M01214.46
M ' FORNECEDORES

"j: FORNECEDORES

1)1PRQMED COMERCIO E IMPORTACAO

k Este relatório foi gerado peb Sistema Pública de Escrituração Digttal - Sped

t Versão 7.0.0 do Visualizador
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RS 120.000.00 RS 120.000.00

RS 14.369,18 RS 17.731,74

RS 14.369,18 RS 17.731,74

RS 326 037,68 RS 332,187,21

RS 326.037,68 RS 332.187,21

RS 0,00 RS 63.990,00

RS 0,00 RS 63.990.00

RS (236.561.29) RS (236.561.29)

RS (236.561.29) RS (236.561.29)

RS 1.194.054,65 RS 1,687,084,82

RS 1.030.322,07 RS 764.335,66

RS 205.865,30 RS 324.4T1,87

RS 205-865,30 RS 324,471,87

RS 23.064,50 RS 0,00

RS 6.096,62 RS 0.00

RS 6.576,27 RS 0.00

RS 14.992,57 RS 9.597,60

RS 37,953,24 RS 0.00

RS 3.519,00 RS 0.00

RS 92.849,28 RS Q,®

RS 20.813,82 R$43.192,12

RS 0,00 RS 59 636,40

RS 0.00 RS 10,434 60

RS 0.00 RS 34-999,92

RS 0,00 RS 50.000,00

RS 0.00 RS ?.773.63

RS 0,00 RS 47.576.84

RS 0,00 RS 61.260.76

RS 520.410,85 RS 144,376,20

RS 520.410,85 RS 144.376,20

RS 0.00 RS 2.795.65

Página 2 de 9
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BALANÇO PATRIMONIAL

j ,-|l!í,[!| INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELI - EPP

,'(.'7:L,(it; íj.1 E m.rituração: Q1/Ü1/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 34.254.532/0001-77 i

i N:um(m) de Ordem do Livro 19 ;
! "u[)c![7 sF.F!I!L:|Ü[lack): 01 de janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Desaição Ncta Saldo Inicial Saldo Final

LIDA

EXITO CONSULTORIA CONTÁBIL
(HONORÁRIOS CONTÁBEIS)

H3 MARMA COMERCIO E SERVIÇOS
l IDA - ME"

KOLPLAS'T C I SÁ

LABOR IMPORT COMERCIAL
IMPORTADORA EXPOR

1.1MPLUS UIILJOADES DESCARIAVEIS E
l (MPEZA L TOA.

DRIQNCAR COMERCIO 1)E
ELETRQACUSTjCOS EIRELI' ME

SERBRI COMERC¢O DE FERRO LIDA-
Epp

TKLJMP EXP. IJE PROD, MED, E HOSP
l IIJA

VFPHARMA INDUSTRIA E COMERCèO
LIDA

AG, INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA-EPP

ABELARDO BARBOSA CIA LTDA

ACE INDUS TRIA E COMERCK) LTDA

Al l IAGE SA INDUSTRIAS MEDICO
OIJONT

ATRASORB INDUSTRIA DE PRODUTOS
HOSPITALARES LIDA -

MASTERINFOR-INFORMÁ11CA
COMÉRCIO E SERVIçOS LTDA

GOEDERT L TOA

BRASWEL.L PAPEL E CELULOSE LTDA

CALU IND, EXPORTACAO E
IMPORTACAO DE EQU

CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO
LIDA

J PROLAB

CEDEI' COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ti

CEFUEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTIJA,

CHOCOSUL DISTR1BUIDORA LTOA

CIRURGICA FERNANDES
C.MAT,CIR HO.SO. LTM

CLARIN INDUSTRbA COMERCIO LTOA-
ME

COLAU SI'

COMERCIAL E IMPORTADORA DE
PNEUS LTDA

CONL.AR MAT, ELETRFCO HIDRAULICO
E DE CONSTRUçÃO LIDA

RS 0.00 RS44.215,05

RS 0.00 RS 8-740.00

RS 0.00 RS 7.715.92

RS 0.00 RS 2 953.99

' RS 0.00 RS 81.00

RS 0,00 RS 161,49

RS 0,00 RS 15.20

RS CIAO RS 1.850.08

RS 0.00 RS 3.297,81

RS 1.725.80 RS 0.00

RS 734,00 RS 0.00

RS 100,00 RS 0.00

RS 67.353,22 RS CLOD

RS 2.745,49 RS 0.00

R$0.00 RS 339,00

RS 1,186,90 RS 0,00

RS 11.957.90 RS 0.00

RS 2,405.98 RS 0,00

RS 3.512,06 RS0,00

RS om RS 577,53

C RS 217,00 R$Q,00

RS 5.970,38 R$0,00

RS 785.20 RS0,00

RS 1,041.16 R$O,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 7 0.0 do Visualizador

RS 3.134.25 R$0,00

RS 2 484,62 RS 0.00

aR$ 2.700,00 RS 0,00 ,.:t '. :C . -

,,
R$0,00 RS 829,94 ;:':,i ' ,

l
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BALANÇO PATRIMONIAL

1_ INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELI - EPP

- (' d' l} t-.-:,.!|h;mc7'..) 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ" 34.254.53210001-77

, l"lurnero dc' Ordem do Ltvrcf 19
'K '"j'! Í "-*t:!('L.:".)T)a(it'l 01 de janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição
CONLUZ MAT, ELETR, HIDRAUL. E

CONST LTDA
CONNECT INFORMACOES E

TECNOLOGIA SA
CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS

LTDA

ms INDUSTRIA E COMERCIO I TOA

L)ÉNTN MED SUL ARTIGOS
OOONTOLOGICOS LT1)A

DIEGO ALEX RIBEIRO DA SILVA
00313843155

DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA

ECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-
Epp

FRESENKjS KABI BRASIL LTDA

GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES
EIRELI

HR HOSPITALAR EIRELI.ME

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
BORRACHA INOVATEX L TOA

INOVA COMERCIO DE MATERIAIS
MEDICOS ORTOPED

INSTRUMEDI - INSTRUMENTOS MEDICO
HOSPITALARES EIRE

LABOR IMPORT COMERCIAL NP EXP
LIDA

LH)ER COM. E SERV. DE RADIADORES
1,T[)A

LOPES LEMOS COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LIDA

M, K. AUTO SERVICE LTDA - EPP

MAGAZINE LUIZA SIA

MAKRO ATACADISTA SIA

MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO
l IDA

MAS TERINFOR . INFORMATICA E
COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD
HOSP LIDA

MK)IAN INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS DE ORTOPEDIA I-TOA

MIRMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LIDA - EPP

MODULO INSUMOS AGROPECUARIOS

M.M MENDONçA E CIA LTDA

NEKARA IND- E COM. DE PLASTICOS
UDA .EPP

NE TTER INDUSTRIAL COMERCiAL LT[)A

_ l

Nota Saldo lmcial Saldo Final

C

C

RS 14,00 RS 0.00

RS 201,14 RS 225.09

RS 1.708,94 R$O,00

RS 2,645,96 RS 1.874.35

RS 162.06 RS 0,00

RS 600,00 R$0.(K)

RS 1.377.92 RS CLOD

RS 14.074,64 RS (LOO

RS 0,00 RS 4.505.00

RS 3.404,23 RS 1,456,30

RS 700,00 RS 0.00

RS 893,00 RS 0,00

RS 384,60 RS O.CHJ

RS 75.870,11 RSO,00

RS 1.397,57 RS 0,00

RS 400,00 RS 0.00

RS 3-104,09 RS 0.00

RS 305.10 RS 0.00

RS ¶.678.85 RS 0,00

RS ¶.418.15 RS 0,00

RS 38,479.72 RS 19.469,60

RS 760,(K) R$Q.00

R$111,30 R$0,00

RS 1.949.67 RS 0.00

RS 2.133,33 RS 0,00

RS 150,60 RS 0.00

RS B 290,74 RS 942.28

RS 1.465,40 RS 0,00

RS 465.51 RS 0.00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 7_0.0 do Visualizador Página 4 de 9
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': "'·1 ANÇO MTRIMON1AL

- :,|,x-!. INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELI - EPP

, , --·1 ..'l I l.- l' ·,- ·itu'aç,,m' 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ' 34.254.532/0001-77
Numero de Ordem do Lívlo 19

i'etiijdcj Selecicmado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019 }

Descnção
ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO

DE ORTOPEDW LTDA
ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA.

PAl MENDONÇA AUTOPECAS LIDA PM2

PAPELIAL INDUSTRIA E COMERCIO
l. 11JA

PRCjCIFAR DISTRIBUIDORA LIDA

PROFESSIONAL CLEAN H
PROFISSIONAL EIREII

QUIMICA JVC LTDA

REAL DIESEL COM DE PECAS PARA
VEICULOS l. TOA ME

RIBEIRO COSTA IND E.COM MOVEIS
l IDA

FUOQUIMICA SA

SERVNUTRI COMERCK) DE PRODUTOS
NUTRGIONAJS LTDA

SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.

SKY ND. E COM. PROD.
DESCAR1'AVEIS LTDA

SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA
t IDA

SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS
CJ1J\MlCOS L. roA

SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA SIA

SUPPORTE INO. E COM. DE MOVEIS DE
METAL EIRELI

IECMEDICA HOSPITALAR LTDA

Nota Saldo Inicial Saldo Final

...

RS 31,171,04 RS 400,00

RS 959.65 R$O,00

RS 142,00 RS 100.00

RS 3.598.41 RS 0,00

RS 1.170.00 RS 0.00

RS 646,00 RS 0,0'0

RS 621,50 RS 0.00

RS 60,00 RS 0,00

RS 2.200,00 RS 600.00

RS 76.907,63 R$O.00

RS 3.950,34 RS 1.895,00

RS 56,74 RS CLOD

RS 742.66 RS 0,00

RS 380.34 RS (LOO

TECNOVIOA COMERCIAL LTDA

YOLK DO BRASIL LTDA -MTZ

W3CONN CONSULIORIA E
DESENVOLVIMENTO EM

VR VIDROS LTDA- ME

LP. CLEANING INDUSTRIA E COMERCIO
l rr)A

FIBRA CIRURGJCA LIDA

NORTEMED COMERCIO DE PRODUTOS
PARA SAUDE EPP

PECAS MATTOS BORGES LTDA . ME

INFORLASER COMERCIO E SERVICOS
L JOA EPP

INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PEZO COMERCIO VAREJISTA DE
COLETORES l TOA ME

LUPE COMERCIO VAREJISTA LTDA

RS 37,852,50

R$ 5.328,20

RS 2.126,10

RS 2355,60

RS 44.763,74

RS 590,97

RS 55.80

RS 3,359,00

RS 5 135.25

RS 4.918,76

RS 57,96

RS 460,00

RS 262,00

RS 767.20

RS 126,09

RS 1.186.87

RS 0,00

RS 1.322,89

R$0.00

RS 590.00

RS 7.632.88

R$0.00

RS 0,00

RS 4,762,50

RS 0.00

R$O,0Q

R$0,00

RSO,00

RS (LOO IE- 'ÈÉ

RS 0,00

RS 0.0'0 " , .

.-RS 0,00 · ,

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador
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E;ALANÇO PATRIMONIAL

_ . , . ""- —. —-_
: nt:dade- INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELI - EPP

" Kar|[)dr) ij,_, Escnluraçac" 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ' 34.254.532/0001-77

Numero de Orck:m do Livro: 19

PeríodO Seieuonado: 01 de janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Dès:crição
TEXTILSAN INDUSTRIA E COMERCIO

LTDA
MW DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS EIRELJ

H R, DA S. CAVALHEIRO - ME

ALVES PEREIRA VIDROS E
ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA

NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE
PLASTICOS E METAIS LIDA

ACAO COMUNITARIA DO BRASIL SAD
PAULO

BRALJMPIA IND COM DE EQ P UMP
l TOA

MPRÇ-INI). COM. E ASSèST FEC- IjE
MOVEIS L LQUIP, EIREIJ EPP

NAZARIA DIST.DE PRODUTOS
f ARM.L TOA

FACILIMPE COM. DL- PRODUTOS DE
IMPEM l M GERAL l IDA - EPP
ACCUMEI) PRODUTOS MEDICO

HOSPITALARES LTDA
INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS

UDA

MISSNER E MISSNER LIDA

S A FABRICA DE TECIDOS SAD JQAO
EVANGEI ISTA

st IALON FIOS CIRURGICOS LTDA

O M IMPORTAMO E COMERCK) DE
1NFORMAIICA E ACESSORIOS UDA

NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA

OLINDA PNEUS COM E SERV. [.TOA
(SALVADOR)

CANORO SUDESTE QUIMICA LTDA

ADS COM ELETRÔNICOS INFORMATICA
E MEDGAMENTOS I-TOA

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

IMPOSTOS E CONTRBUIçÕES A
RECOLHER

ICMS A RECOLHER

IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER

CDNFRBUIÇÃO SOCIAL A RECOI HER

IRRF A RECOLHER

PIS A RECOLHER

COFINS A RECOLHER

SIMPLES NACIONAL, A RECOLHER

PARCEI AMENTO ICMS N" 674318-8

Nota Saldo Inicial

RS 4.560,00

RS 783,36

RS 317.40

RS 350.00

RS 990.00

RS 2.305,00

RS 246.47

R$ 3,683.39

RS 337.69

RS 2.684.60
Ô

RS 0,00

RS 0.00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0.00

RS 0.00

RS 0,00

R$O.D0

R$0,00

RS 287.759,92

RS 287.759,92

RS 256.102.58

R$0.00

RS 0,00

RS (LOO

RS 0.00
d

RS 0.00

RS 31.657,34

R$0.00

Saldo Finai

R$0,00

RS 712.80

RS 0.00

RS 0.00

RS om

RS 0,00

RS 0,00

RS 0.00

RS 0,00

R$0.00

RS f,690.i2

RS 56,70

RS 515,47

RS 6,400,00

RS 803,8(J

RS 359,97

RS 164,85

RS 443,00

RS 1.024,64

RS 12.855,50

RS 250.814.46

RS 250.8M,46

RS 141.269,80

RS 14.684.05

RS 13.215.65

RS 2.827 n

RS 4.212.28

RS 19.441,21

RS0,00

RS 4.399,56

l

l
l

f
E
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BALANÇO PATRIMONIAL

-,', ,.. ., INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELI- EPP l
' - j,,',1, l 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPj' 34.254.532/0001-77 "
)iit'm-'fç !t· jj';j Lwi'." 19 g

i ',ljtjçjç"I 01 de janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição
PARCELAMENTO ICMS ANTECIPAMO

PARCIAL 201512016
PARCELAMENTO ICMS

JUNIAGHNOV/DEZ 2018

PARCELAMENTO ICMS ABR/2019

PARCELAMENTO IRPJ r TRIMESTRE
2018

PARCELAMENTO CSLL 1° TRIMESTRE
2018

PARCELAMENTO COFINS NOV e DEZ
2018

I'ARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL

PARCELAMENTO IRPJ 29 B y
TRIMESTRE 2018

PARCELAMENTO CSLL 2" e 3"
ITUMESTRE 2018

PARCELAMENTO INSS 01/2016 a 13/2(118

F'ARCELAMENTO CSLL4' TRI 2018 e 1"
TRIM 2019

PARCELAMENTO IRPJ 4" TRI 2018 e r
WUM X)l9

F'ARCEI AMENTO COFINS MAR/2019

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E
PREV1DENC(ÁRIA

OBRIGAÇÕES COM C) PESSOAL

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR

PRÓ-LABORE A PAGAR

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

INSS A RECOLHER

FGTS A RECOLHER

OUTRAS OBRIGAÇÕES

ADIANTAMENTOS A CLIENTES

ROSA DA HORA PINHO

PASSIVO NÃO.CIRCULANTE

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRÉSTIMO CEF CONTRATO -
13 1558.558.0QQQ158-37 LP

I MPRÉSI'IMQ CEF CONTRATO -
03 155S.734,QOQ1104-01 LP

E:MPRÊS1IMO CEF CONTRAT O -
03.¶558 734 000110&73 LP

EMPRÉSTIMO BNB CONTRATO .
58 ?U1A,1938 70/9 LP

Nnta Saldo Inicial

RS (J,00

RS 0,00

R$0,00

R$O.00

R$0.(X)

RS 0,00

R$0.00

RS 0.00

RS 0.00

RS 0.00

RS Q.®

RS 0.00

RS Q.®

RS 16-286,00

RS 13.587,49

RS 9.502,61

RS 4.084,88

RS 2,6%,51

R$ 1,717,25

RS 981,26

RS 0.00

RS Q.®

RS 0,00

RS 230-732,31

RS 230.732,31

RS 230.732,31

RS 7,803,34

RS 87.778,75

RS 6.617,66

RS 9.477,01

Saldo Final

RS 2.980.68

Q

RS 18.046,56

RS 4.068,54

RS 552,60

RS 462,48

RS 3.735,72

RS 5,562.00

RS 2,447,52

R$2,113,20

RS 4,555,54

RS 2.400,36

RS 2.667,12

RS 1 170./7

RS 27.193,13

RS 9.283,11

RS 9,283,11

RS 0,00

RS 17.910,02

RS 16.516,07

RS 1.393,95

RS 17,480,00

RS 17.48Q,OQ

RS 17.480,00

RS 621-707,89

RS 621 707,89

RS 462.847.27

RS 5,899.92

RS 0,00

RS 0.00

RS O.®

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador
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BALANÇO PATRIMONIAL

-
INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELI - EPP l

, ,' , 'HU-.,.. , i. 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ 34.254.532/0001-77
'birneto de Ordem do Livre:. 19

:;e|ec't]na'jtg' 01 de janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
C

DesCrição
EMPRÉSTIMO BNB CONTRATO -

582015.1418.8002 LP

EMPRÉSTIMO 1NSTRUMEDI

EMPRÉSTIMO CEF CONTRATO-
03J558.73LOO0107RO2 LP

EMPRÉSTIMO BNB CONTRATO -
58-2019,118 12444 LP

EMPRÉSTIMO Bnb CONTRATO -
58.2019.185.12462 LP

EMPRÉSTIMO BNB CONTRATO -
58,2019.394.12538 LP

EMPRÉSTIMO CEF
03 ¶558.734,0001214,46 LP

OBRIGAÇÕES TRNUTÁRIAS

IMPOSTOS E CONTRIE3UIÇÔES A
RECOLHER

PARCELAMENTO ICMS ANTECIPACAO
PARCIAL 20¶5/2016 LP

PARCELAMENTO fCMS N' 674318-8 - LP

I'ARCEL AMENTO ICMS
JUN/AGO/NOV/DEL 2018 E MAR/2019 LP

PARCELAMENTO ICMS ABR/2019 - LP

PARCELAMENTO COFINS NOV e DEZ
2'018 - LP

PARCELAMEN1O SIMPLES NACIONAL

Nota saldo fnictal Saldo Final

RS 6.858.50 RS 0.00

RS 33.175,74 RS 0.00

RS 79,021,31 RS 0,00

IP

m

PARCELAMENTO IRPJ 1' TRIMESTRE
2018 LP

PARCH AMENTO CSLL 1" TRIMESTRE
2018 LP

PARCELAMENTO IRPJ 2" g 3°
TRIMESTRE 2018 LP

PARCELAMENTO CSLL 2" e 3°
7RIMESTRE 2018 LP

PARCELAMENTO INSS 01/2016 a
13/2018 LP

PARCELAMENTO CSLL 4" TRI 20¶8 e r
TRIM 2019 LP

PARCELAMENTO IRPJ 4' TRI 2018 e 1°
rRIM 2019 LP

PARCELAMENTO COFINS MAR/2019 LP

(-l PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUBSCRITO

CAPWAL SOCIAL

AFAC - ADINA1AMENTO PARA FUTURO
Al MENTO DE CAPITAL

RESERVAS DE CAPITAL

RS 0.00

RS 0.00

RS 0,00

RS 0.00

RS O.OÇl

RS ILDO

RS 0,00

RS 0,00

RS 0.00

RS 0.0'0

R$0,QQ

RS 0,00

RS0,00

R$0.00

R$0.00

RS 0.00

RS 0,00

R$0,00

R$0.00

RS 0,00

RS (66.999.73)

RS 100.000,00

RS 100,000.00

RS 100.000.00

RS (LOO

RS 80.093,24

RS 69.575,70

RS 34.770,30

RS 20.416,78

RS 332,184.57

RS 158.860,62

RS 158.860,62

RS 7.700,33

RS 11.364,47.
..

RS 63j63,0'Ê;:e E"

RS 16.726.1j-,,'
RS 4.97528:.:2 "'

RS 16.685,93( :

A :
". m" e , A

R$1.474,12 ,,,,. " ..· , ,

R$1,233,72 m "L' e, '"

RS 6.500,4 .? :"" ""

RS 5.608,43

RS 8.353,92

RS 6.401,27

RS 7.1f2,40

RS 1.561,11

RS 301,041.27

RS 230.000.(X)

RS 230.000,00

RS 100.000,00

RS ¶30,000,00

RS 80.093.24

0

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituraçà() Digital - Sped
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BALANçO PATRIMONIAL
l ti i

Entidade: INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELI - EPP

PérÍcj&'da Emifumção: -01/01/2019 a 31/12/2019 cnpj 34.254.5M/000i-77

mmf!rn de 'jmém do Livro 19

.' I mm., l-, ia It-, 01 de janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Dese lção

RESERVA DE CAPITAL
(-) LUCROS OU PREjUÍZOS

ACUMULADOS
(-) LUCROS DU µREjUÍZOS

ACUMULADOS
LUCROS ACUMULADOS

(·1 (-) PREjUÍZOS ACUMULADOS
(·) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS DO

EXERCICID

Nota Saldo Inicial Saldo Final

RS 80,093,24 RS 80.093.24

R'S {247.092,97) RS (9.051,97)

RS (247,0'92.97) RS (9.051,97)

RS 82899.82 RS 8,2.899,&2

RS (40.%1,37) RS (91.%1,79)

RS (289.931,42) R$0,00

k
¶

Este relatórb foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 7,0.0 do Vksua|izadgr ,
Página 9 de 9
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL t l 141
ESTADO pa PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA
JOÃO PESSOA

DE

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 l Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.nol.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel Válber AZevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casarnentos, Interdições e
Tutelas com atribwçâo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI -
EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa
INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 02105/2020 08:29:14 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Ari, 1°, 10° e seus §§ 1° e 2" da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site r,|,ttma.u.t.;.j.|Ljlt?íi.[qze"4Q€z(jc)bas!Qs.flot,bt e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1510834

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 30/04/2021 15:51:22 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 72663004201246180124-1 a 7266%j04201246180124-9
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002. Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei
Estadual n" 8.721/2008, Lei Estadual n' 10,132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd86d4af1180d2ff8551:3c8d70ec5a3e2ac7fa5a527a7d4dd668b66df9e9dae1d439fca360bc99c315c5882c4432
ae7a400c6943ce27c274b141a9ea57d1eaa70
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DEMONSTRAçÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 1É ··

: Enüdade: INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELI -EPP '

Período da Esaitunçâõ: '01/01/2019 a 31/1212019 cnpj 34.254.532/0001-77
C

NúmeeC de Ordem do Liúrú 19 i

Pt!rk)(k? Selecionado: 01 de janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição Nota Valor inicial vabt Final

O

RECEPTA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS

l-) DEDUÇÕES

(-l (-) DEVOLUçÃO DE VENDA DE
MERCADORIAS

Ç-) Ç-} ICMS

l-) l-) COFINS

l-) l-) PIS

l-) t-) CONTRIBUIçÃO SOCIAL

l-) (-l IMPOSTO DE RENDA

(·) {-l SNPLES NACIONAL

(·) CMV

(-l C\jsk)s LIAS Ml RCNJORIAS
VENDIDAS

l-) DESPESAS OPERACIONAIS

(-) DESPESAS COM VENDAS

(-) BONIFICAçÃO

l-) FRETES E CARRETOS

(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

(-) VIAGENS TERRESTRES

(-) VIAGENS AÉREAS

(-) HOSPEDAGEM

(-) REFEIÇÕES

(·) MANUTENÇÃO E REPARO

l-) TELEFONE

(-) AMOSTRAS GRÁTIS

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(-) COMBUSTÍVEL

(-) ALUGUÉIS

Ç-) SALÁRIOS E ORDENADOS

l-) PRÓ-LABORE

(-l 13° SAtARIO

(·) FERIAS

(-) INSS

(-) FGIS

(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCAL

(-) VALE TRANSF'OR7E

l-) IRRF

RS 2.912.303,20 RS 2,189,069,23

RS 2,912.303,20 RS 2-189,059,23

RS (351,174,41) RS (406.522,38)

RS (48.523.0'4) RS (49.099,42)

R$ (171,874.40) RS (257.544.40)

RS (54.090,32) RS (51.539,47)

RS (13.345,84) RS (11,166,87)

RS (4.573,67) RS (17,465,79)

RS (4.894,80) R$ (19.406,43)

RS (53,872,34) RS (400.®)

RS (l 809 109,96) R$(¶,123A54.53)

RS (1809.109.96) RS t1.123.454,53}

RS (1.042,063.59) RS (801.664,85)

R$ |178.520,32) RS (106.618,97)

RS (10.057,83) RS (0,00)

RS (125,885,17) RS (51 ,872 75)

RS (8.636,93) RS (15.703,95)

RS (0,00) RS (3.350,10)

RS (193,22) RS (3.366.80)

RS (611.30) RS (1.115,50)

RS (2.599,10) RS (3,048,11)

R$ (22.932,19) RS (27,573,62)

RS (7.604,58) RS (O.®)

RS (0,00) RS (588,14)

RS (863,543,27) RS (695.045,88)

RS (55,886,34) RS (54.172,F3)

RS (5.550.00) RS (0,00)

RS {109.005.84) RS (133.270.26)

RS (65.893, 76) RS (0,00)

RS 15351,76) RS (9,319,37)

RS (6.742,97) RS (8.819,51)

RS (21 174.01) RS (50.873,06)

RS (10,400,45) RS (15.287.20)

RS {2.137,42) RS (3.023.91)

RS (540.00) RS (288.00)

RS (5-520,39) RS (3.986.21)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Soed

Versão 7,0.0 do Visualiza&r
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, DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

' Enàade- '" NSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELI -CPP

i Período da Escnttwaçào: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ' 34.254.53210001-77
: ,,,-1,0,1,_. :_h- )mt·r:' do Lnt(. 19

,. !1 ' l l .' , · 01 de janeiro de 2019 a 31 cje/ Dezembro de 2019

DescriçãQ Nota Vabr Inicial Valor Final

(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RS (4.150,00) RS (13.450,00)
(-) ALUGUEL DE AUTOMÓVEL RS (13?50.00) RS (0,00)

l-) IPTU RS (478.85) RS (5.504,31)

l-) IPVA RS (0,00) RS (7.825,09)

(-l TAXAS DIVERSAS RS (42.113,04) RS (2.24i,63)

(-) MULIAS DE MORA RS (204.24) RS (0.00)

(-j ENERGIA ELÉTRICA RS (13,724,79) RS (20.451,33) ;""" '

(-) ÁGUA E ESGOTO RS (1.173,28) RS (1.279,45) " " ia e'=- J'* -.'!'6 :9

(-) telefone r$(1.181.19) r$(8.007.34) "jtí' '

(-) DESPESAS POSTAIS E RS (1-604,35) RS (1.961,25)
TELEGRÁFICAS · ' "" " "' F

(-l SEGUROS RS (22.667.50) RS (8.725.23) 'l ':i

l-) MATERIAL DE ESCRITÓRKJ RS (1.156,32) RS (3.172.81) . -'"Ê' :, r",,,..Ê:ZBÊ" ,1'
(-) MATERIAL DE uso E CONSUMO RS (¶1 T64,62) RS (9.054,84)

Ç-) ASSISTÊNCIA CON1ABIL RS (22.756.011 RS (44.215.05)

I-) SERVIÇOS PRESTADOS POR RS (189.312.34) RS (79.706,34)
TERCCIROS

(-l DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAçÕES RS (38.840,67) RS (O.®)

(BIN rERNET ' RS (i.99722) RS (694.92)

l-) CONSÓRCIO RS (16.239,97) RS (0.00)

(-) CARTÃO DE CRÉDITO RS (102.791,04) RS (O.®)

(-) DESPESAS COM LICITAÇÕES RS (671,15) RS (3.939.02)

l-) DOAçõES RS (110,00) RS (25.620,13)

(-) ESTACIONAMENTO RS (217.00) RS (72.37)

(-) BFUNDES RS (780.03) RS (394,87) ": '

l-) MATERIAL DE INFORMAI ICA RS (0,00) R$(1.159,04) EE,

(-) 1ARIFA BANCARIA RS (14.916,37) RS (19.003.23) l ' ' "

créd1;)QCüjGUEL MÁQUINA DE CARTÃO DE RS (0,00) RS (2.135.80) j,i" l

(-) CURSOS E TREINAMENTOS RS (0.00) RS (150,00) E

( ) DAJE RS (0,00) RS (702,55) 1·

(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS RS (0,00) RS (102.303.6i) 'S "'

(-) IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RS (4,708.16) RS (27.345,25} ' Ê" '" ·.. "
FINANCEIRAS '=' N'" '

( ) JUROS DE MORA RS (67 93219) RS (25.890,77) í;=

RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,63 RS 3,59

JUROS [)F AP1jCj\ÇÔFS RS 0.63 RS 3.59

OUTRAS RECEITAS OPERAC1ONAIS RS 112,71 RS 2,105.36

BONIFICAÇÃO R$112,71 RS 1,819.65

t

Este relalórb foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador Página 2 de 3 l
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Autenticàção Digital
De txm« MhyN r. y e T' TC. V FF, qjf e S? 8.935'1894 e M. e Itk, XII

da 1.0( EzÁimm e! mre»ê 0 írmgem âg'wzma, mmuçào bd

ao 0oc»rnem e cod~ mmo BtO O f~ldO 0 ~m tkiu fól COd. Autenticação: 72663004201246180082-2; Data: 3Ql04/2020 12:48:17

,

,ju;' SelO Digital de Fiscalização Tipo NormalC' AKA16689-QB1R:

l vébw a Mkwm Valor Total do Ato: RS 4,56
N,w Lon,.m os dados do ato em: https5://se|odjgita|.tjpb.ju$.br '
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DEMCNSTRAçÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ,

Entidade: INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELI -EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPj: 34.254,532/0001-77

, Müme'eo de· Ordem do Ltvvü 19
l f Ml .We',:'Cmaí]'j 01 dê janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

h jeirxlçã':' Netta

AMOSTRA GRATIS

(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

(-) OUTRAS DESPESAS NÃO
RECORRENTES

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

OUTRAS RECEITAS

(·) PREjUÍZO DO EXERCICKJ

Q

Valor Inicial Vàlw Find

RS (0.00) RS 285,71

RS (0.00) RS (0,01)

RS (0.00) RS (0,01)

RS (0.00) R$56S1
R'S (0.00) RS 56,61

RS |289.931,42) RS (140.506,98)

t- · ·
&

·"m"

l f, fE.

;y"
' má.
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., .N
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Autenticação Digital
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'tSb ') Seto Dqdal de Fiscalização Tipo Normal C AKA1668&FNHX, -

vabw N! du Mfrímk Vahr Total do No: RS 4,56
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02/05/2020
|)Hps://autdiglta|.azevedobastos.not.br/t1ome/cDmprovante/72663004201246180082

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA l l 145

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 l Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAçÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Váber Azévédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Pnmeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que. o documento em anexo Identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou ria
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurânça jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregêdoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de justiça do Estado da Paraíba, endereço http://çQrregedoria.gpbjus.br/se|o-digita|/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI -
EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa
INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP a responsabilidade. única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 02/05/2020 08:30:11 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10" e seus §§ 1" e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevédo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP ou ao Cartório pelo
endeteço de e-mail autentic.a@azevedobastos.nol.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site ,t,),t,tps.,'/'autd|gltal.azevedohastos.r}ot.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1510835

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site atê 30/04/2021 15:51:22 (hora local).

'CÓdigo de Autenticação Digital: 72663004201246180082-1 a 72663004201246180082-3
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n" 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001. Lei Federal rj° 13.105/2015, Lei
Estadual n" 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade. dou fé,

CHAVE DIGITAL

()0005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd86d4af1180d2ff85513c8d70ec5a3e2621016f9cc7b0a3ba08bc794fd45dµ39fca360bc99c315c5882c4432a
e7a4d6663f3c7fedeb37343097e1ad7fd335

Bp

.==

https://autdigitaLazevcdobastc)smc)t.br/home/con1provante/726630O4201246180082
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MINISTÉRIO DA FAZENDA ' " '...et'"i146
" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped Versão: 7.0.0

!' RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
l
l

1DENTIF|CAÇÂ'") DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

' NIRE CNPJ

29600098707 34.254.532/0001-77
í

' NOME EMPRESA'·'1A'
INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELI - EPP

IPENTIF1CAç,iíO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAçAO CONTÁBIL

Livro Qiário .
Natureza do livro
I-ivro diário
'IDENTIFICAçÃO DO ARQUIVO (HASH)
Ê)2E738,aadd.293c.c8d6.72.16.472a.ad.81.4e.51,bf.57.e2

.r

" ==

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

01/01/2019 a 31/12/2019
NÚMERO DO LIVRO

19

ESTE LIVRO FOl ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

N° SÉRIE DO
QUALIFICAÇÃO CJO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME CERTIFICADO

contador

Pessoa jurídica (C-CNPj ou e-Pj)

MICHELLE LEITE DA
00817777440 SILVA ALEXANDRINO, 4 11716200282765743

00817777440 O
INSTRUMENTAL SAO 411716198967677517

34254532000177 JORGE EIRELI:
34254532000177 B

VALIDADE RESPONSÁVEL
LEGAL

26/07/2019 a Não
25/07/2020

18/04/2019 a Sim
15/04/2020

NÚMERO DO RECIBO: Escrituração recebida via Internet

D2.F7.38.AA.OD.29.3C.C8.D6. pelo Agente Receptor SERPRO
72.16.47.2A.AD.81.4E.51.BF.57.E2-6

em 04/03/2020 às 15:50:37

58.53.66.6B.D0.32.F7.87
D5.92.D1.40.46.04.58.BF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei n° 8,934/1994,
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto n' 1.800/1996, com a alteração do Decreto n° 8.683/2016, e arts. 39, 39-A. 39-B da Lei n° 8.934/1994 com a ãlteração da
Lei Complementar n" 1247/2014,

t

f" 7'¶ c,A,R,T,ó,R,I,oAzEvÊD9,.Bâ% " '"m"' "'·';m"l L[A'""".-"NA' "" -
,u. L t T4FH '"¢Amc|E h "u Ç.; ,· "'. , ,' '

, " A"üténticação DigitalDq oçmw NThçp6 r. t' hç. V e Ga La' q AA.8 Linc XW

Lm EtMdwü hw

cmw·ãcm+ Bb . Ou4 N

, COd. Autenticação: 72663004201246170987.1; Data: 3Q/Q4/2020 12:4&1"?
7

·~7 Seto Dtgitat de Flsça|izaçào Tipo Normal C AKA16685 LJSD.

e Valor Tcilal Gb AIO. RS 4,%l OMP.r A~kk¢e Gò'ç'm'

,I,m., onÇira os dados do ato em https 1'5el¢gdlglta| tjpb,jus.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL .N t'ii 147
" ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE

" JOÃO PESSOA

Av. EpitáciD Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, joão Pessoa PB
Tel- (83) 3244-5404 l Fax: (83) 3244-5484

h ttp://www.azevedobastos,not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Mirandã Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos. Interdições e
Tutelas com atribwção de autenlicar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba. em virtude de Lcl etc,..

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do l
Estado da Paraíba. a Corregedoria Geral de justiça editou o Provimento CGJPB N' 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os !'
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345- i'
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário '
através do site do Tribunal de justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI -
EPP linha posse? dc um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa
INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP a responsabilidade. única e excbsiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 02/05/2020 08:31:04 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.nol.br

0

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site j,l.t;,í)2. cujtd'li!ja|.a,:evc(h)bastc)s, not br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1510836

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 30/0412021 15:51:22 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 72663004201246170987-1
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935194, Lei Federal n' 10.406/2002, Medida Provisória n" 2200/2001, Lei Federal n° 13.105,/2015, Lei
Estadual n" 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.13212013 e Provimento CGJ N" 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

0000O5b1d7mfd%f057f2d69re6bc05M86Maf118Od2ff8551:3c8d7oec5a3e2205afd761a0b46213f062bae2f4eb261439fca360bc99c315c5882c4432a

e7a4b055bf22c4eeObe9f36da7863514f366

httPs://autdigitaLa7evcdQbastosmot.br/home/comprovante/72663004201246170987
1,'1
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Empresa: INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIREIJ - EPP
hsCr:çào. p·\ 254.532/0001-77
Perindn' /01/2019 - 31/12/2019

bise. junta uu'nerciai 29600098707 Data: 13/0'9/1990

t

m

V

t "i i48

FOLHA 0294

NUMERO L1VRO· 0019

Y

E

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coefiáente Fórmula Valor Resultado

Íhdice de LJquidW Geral Atm Circulante ' Realizável L~Prazo
Passivo C$r[lllarl(t· -t E xigivd Longo Prazo

M§4.078,09 + 25.659,07
IM.335,66 + 621.707,89

1,00

tndice de Liquidw Corrente Atim CKulànte

PaSSívnçj Circulante
1.364.078,09
764.335,66

1,78

Índice de Endníidamento

Geral
Passivo Circulante - Exigível Longo Prazo
ahvo Total

=35,66 + 621.707,89
1.687.084,82

0,82

r
i

P ·

"'i;""" L 'jl' "í

TITULAR
Cpf: 019.8í!'. 3·'&44

'Ngà&àL=='
' Reg. m) CRC - BA sob o No. ã38092

CPF. 008.177.774AD

C

l
l

" " ' ' .1· ',T.7') Cnil MS PESSOA!, FU. .'üü .-' . fA,R,T,Ó,R,|0 AzEvÉDmw " É'.m.. Nn" l Lit t«ms- L.íiW,Q ,:·,J CK" ', L

! Autenticação Digital
CN come 1". Te 7'N VA V e 52 cm W éNLSãnc. M

(n Ld n.mm puhm¢m pmemtt motµm i
jo w~mm u cmhnoo wm O í,-

COd. Sutenticação: 72662704200928190812-1; Daím 2710412020 09:30:àg l

Selo Drgital de FiscaHmção Tipo Normâl C: AKA08451-LXZS; . ::
Valor Tolal do Ato RS 4,56l vàltm WWNW

on rã os dados do ato em: httpsdlsekxhgNal.tjpbjus.br '
P
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL l , ]'19
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIçÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 l Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azcvêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins dc direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
refenda sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

l

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém urn código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedona.tjpb.jus.br/seIo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI -
EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa
INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório,

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 28/04/2020 08:17:16 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1", 10' e seus §§ 1° e 2" da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do

ktitular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail aulentira@azevedobastos.not.br i

Para nformações maís detalhadas deste ato, acesse o site r\t|W:L'MtSMaLa/µ:y¢!j.Qt,),aSt,o,sAoL!)! e informe c) Código de Consulta desta l
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1507641

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso site até 27/04/2021 09:31:50 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 72662704200928190812-1
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001. Lei Federal n° 13.105/2015, Lei
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJN° 003/2014.

O referido è verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

O 00005b1d734fd94f05/f2d69fe6bc05bef0ee27486028bd8f66f5aca8028c96a6874f04816e89bd92397732fcc26ddb8439fca360bc99c315c5882c4432

ae7a4b9e439d6034cO4200f50653c3e7c3ee1
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Autenticação Digital
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' COd. çgtenticação: 72660605191641260'045-1; Data: 06/05/2019 16:46:48

· " L" SoR) Digita! de Fiscamção tipo Normal C: AIM43937-GC57: " '
'«'IE/ Valor Total do Ato' RS 4,42
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL L-

ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIçÕES E TUTELAS DA COMARCA DE

JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.. (83) 3244-5404 l Fax: (83) 3244-5484

hltp'h'www.azevèdobastus.noLbr
E-maú: carlorio@azevedobastos.not.br

r

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribwção de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que. para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de justiça editou c) Provimento CGJPB N" 003/2014, determinando a inserção de um codigo em lodos os
alôs notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de justiça do Estado da Paraíba, endereço hítp://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI -
EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa
INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório,

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 07/05/2020 10:23:59 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10" e seus §§ 1" e 2" da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site ,hnRs:/'/autd|gita|.azeved2baStos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração-

Código de Consulta desta Declaração: 1239285

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 06/05/2021 14:34:21 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 72660605191641260045-1
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n" 13.105/2015. Lei
Estadual n° 8.721/2008, Lei Esladual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido ê verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b967fc60cceo59a91ab934490743b1e256938c00cbfe2be38b5965499d912d247439fca360bc99c315c5882c443
2ae7a4043d6add17b1b15b76f1b1289aeffff3

. . . ,.
, —5N.z.' '

https://autdigitaLazevedobastosmoLbr/home/comprovantd72660605191641260045
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01/06/2020 ::Via para Pagamento de Conta de Energia
Pedido de serviço para Via para Pagamento Grupo B n° 1526911li4 Y5 3
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COMPANHIA DE ELETRICIDADE . . . , ,
DO ESTADO DA BAHIA Tà"t'3 Eoml E4tnca - Léu "(J 4?s, 2U"34 Dc

COEt.SA '°e.
AV EDGARij '-;-S " Atendimento à'jclnvos'u '

':-;:. ;"' ' OU ce tjzcü' :a :i-u
CEs '11$1-YX

,

' ÇÇ)i'1 '- ""'y·: 2'" ".'Z $)!5 Fm :iz 2zst:
E2'3":::I-?' : z wgèr'ciz Naciomt de Enefgba Eémcè - 4":RL
E"Uv'. ZS" - ijQàCàQ CmàtuM teietones Fxq3 e mÓ ctt5

DADOS DO CLIENTE! DATA DE VENCIMENTO DATA EMISSÃO DA NOTA CONTA CONTRATO

FREDERICO DE ANDRADE NETO 01/06/2020 '"""' 7031278770
18/05/2020

DATA DA APRESENTAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

TOTAL A PAGAR 25/05/2020 RESIDENCIAL
Trifásico

ENDEREÇO R$ 452,34 NÚM'RO DA NOTA FISCAL BI
PRÓXIMO A TV CABRALIA -RUA MONTE 444614021
PASCOAL 148 CS-l ANDAR -
CANECAS/ITABUNA -45609-999
ITABUNA BA -

PERÍODO CONSUMO CONSUMO

16/04/2020 a 18/05/2020 480

O ICMS - BASE DE CÁLCULO RS O;O Alíquota 27,00 valor do imposto RS 107,40

":'AUTENTICAçÃO MECÂNICA

,,, , Via para Pagamento
, C ·

- . . .. . -. . ._ _.. . . - . .. . . .. ._- . . .- -- . . . _ - . . ._ . . ... . .. ._. ... .. . .. . . . -_. . ._ - . . . __ .. . - - . . . . - _. . . . _ -_ . ... - . .

Destaque aqui

CONTA CONTRATO MÊS/ANO TOTAL A PAGAR VENCIMENTO TALÃO DE PAGAMENTO l

7031278771) 05/2020 r$ 452,34 01/06/2020 Evite dobrar e perfurar ou l,

rasurar.
Este canhoto será usado em
leitora ótica.

i
838200000045 523400300070 031278770100 090957453235 AUTENTICAçAO MECÂNICA||||||||||||||||||l||||M|||I|||||||!l!||||||l||l||||l||,|||l|l| l l l

C

autoatendimento.celba.com.br/NDp_DCSRUCES_D-home-neoíogw-saP.com/sem|eU|ogin.neoenergia.com.RFCConversaoSeN|et?dest= 1&cd ...
1/1
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CNPj: 25.669.291

AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

j":,
.i %$n" E ' , , 7
1"'m- '"i'

O licitante abaixo DECLARA os dados para confecção do contrato:

0

A Instrumental São jorge Eireli - EPP, portadora CNPJ N" 34.254.532.0001/77, sediada na Av. Manoel Chaves
São Caetano, cidade de Itabuna -BA, telefone para contato de n" (73) 3617 -7289, adiante denominada

CONTRATADA por intermédio de seu representante legal Sr. Frederico de Andrade Neto, brasileiro, maior,
capaz, solteiro, Proprietário, portador da Carteira de Identidade n° 09.172.194-65, expedida pela SSP-BA, e do
CPF n° 019.805.865-94, residente à Rua Monte Pascoal, 148, bairro: Nossa Senhora de Fátima, cidade de

ltabuna-BA.

ltabuna/BA, 01 de Junho de 2020.

0
Assinado de forma digital por

d. <1,,,";.,,,¢. Z': n FREDERICO DE ANDRADE

NETO:01980586594
Dados: 2020.06.01 17:02:03 -03'00'

INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELI

CNPJ 34.254.532/0001-77

Frederico de Andrade Neto
RG 09.172.194-65 SSP BA l CPF 019.805.865-94

Avenida Manoel C .E ,, l' 2376 - São Caetano, Itabuna - BA
E

Teiefone: (73) 3617-72S " .36 1 3-0283 - www.instrumentalsaojorqe.com
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CNPJ: 34.254.532/00G ," "b inscnçao Estadual: 25.669.291

AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA- BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

i DISPENSA DE LICITAÇÃO Ó

DECLARAçÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

!
A Instrumental São Jorge Eireli - EPP, CNPJ N° 34.254.532/0001-77, sediada na Av. Manoel Chaves São

Caetano, representada pela Sr. Frederico de Andrade Neto, portador do RG n" 09.172.194-65 e inscrito no CPF l

n° 019.805.865-94, declara, sob as penas previstas em lei, que em suas instalações, não há realização de

trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por
0 menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

l

ltabuna/BA, OIde Junho de 2020.

Assinack de formá digital por
ZrZ.uh ,.L m/: ,.( Ik FREDERICO DE ANDRADE

NETO:O1980586594
Dados' 2020.06.01 17:02:48 -03'00'

|NSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELI

CNPJ 34.254.532/U001-77

Frederico de Andrade Neto
RG 09.172.194-65 SSP BA l CPF 019.805,865-94

A.vmmda Mamek€1" a', es, n" 2376 - São 'Captam, ltàbuna -- B a 'I'- "/â,S .

"MeiOnç, U3) '3'3 l 3-0283 -=mSgymentajsaoiorqe.com
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k" SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

SETOR DE COMPRAS

DO: SETOR DE COMPRAS
PARA: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Itabuna, 02 de Junho de 2020

PROTOCOLO Nq 45/2020

Segue processo administrativo para compor processo LICITATÓRIO, conforme abaixo descrito.

l
i

0

J OFICIO MOTIVADOR l REQUISIÇÃO E TERMO DE REFERÊNCIA
J SOLICITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPRA DO OBJETO

C

SOLICITADO;
J CERTIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPRA DO OBJETO SOLICITADO;

J COTAçÕES

J JUSTIFICATIVA DE PREÇO;

C 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
FORNECEDORA; CERTIDÕES ATUALIZADAS;

J DECLARAÇÃO CUMPRIMENTOS TRABALHISTAS.

I " " "' "" " " "" " "" " """ ' " " " "' "
Í

1[ ITEM || OBJETO
l ir

DEPARTAMENTO" _! VALOR (R$) i

l L_ " " "
CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA

C i l AQUISIçÃO DE MATERIAL DE

ji CONSUMO PARA DESINFECÇÃO DE

" ) SECRETARIA MUNICIPAL || R$ 17.523,00

AMBIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
MUNICIPAL DE SAÚDE

PARA i

i ENFRENTAMENTO AO COVID - 19.
'! " " " " " "" " " _ _- . -- - --·- , , --, --- _-—-- _ — .l

! -— gú'üc doj"'"dg"

RECEBIDO EM,Qa!/ç)£/-~íj
Ç l

q



PREFEITURA IJE
] C"\ l

_2. :€:€ Ita!gu,n? "
Prefeitura Municipal de Itabuna

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

' PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 089-S/2020

l ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

7

' DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 029-S/2020

OBjETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO

" DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DESINFECÇÃO DE
,

f AMBIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PARA ENFRENTAMENTO AO COVID - 19.

r"" "

MINUTAS
l

t



E X€ ltab'üíià
O povo, nosso orgulho.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , f :'"; ] 5 8
CGCICNPj: 08.218.99110001-95 -"'

MINUTA TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. O29-S/2020
L_ _ _ _

jNome do Contratado:

iiNSTRUMEDI - INSTR. MEDICOS HOSFITALARES EIRELI
NPJl CPF lnsc. Est. n'

15.712.615/0001-18
Endereço (Rua, Av., Praça, etc.)

RUA CASTRO ALVES, N°45, TERREO

BAIRRCL UNICÍPlO UF:
BANCO RASO 1tabuna BA

CONTA BANCÁRIA

Banco: gência: Conta Corrente:

o'j"o' CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIçÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DESINFECÇÃO DE
,AMBIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID - 19.
'.'.. O: RS 17.523,00 (DEZESSETE MIL QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS).

Caracterização da emergência úu razãu da escolka do forneccdor e justificativa do p:eço:

A Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna efetivará contrato com a empresa INSTRUMEDI - INSTR. MEDICOS
SPITALARES EIRELI, devido a situação decretada como Estado de Emergência no Município de Itabuna, Decretos n

1 608 de 20/03/2020, com alterações promovidas pelo Decreto n° 13.609 de 21/03/2020, como medida de combate e prevenção,
face a confirmação de contaminação por (SARS-nCoV-2) COVID-19 no município, ainda considerando a necessidade d

aleamento dos serviços ambulatoriais e hospitalares do SUS para responder à situação emergencial e a situação demanda
l prego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a

isseminação da doença, bem como a prevenção e cuidados com os servidores da saúde na linha de frente no combate à doença
o município-
emos em tela a possibilidade de contratação direta. corn a hipótese de Dispensa de hcitação, prevista Lei n'. 13.97912020 e
Iterações. Art. 4° É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e msumos destinados ao

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei § 1° A
dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de

' l .I' jt· iúbhca de importância internacional decorrente do coronavírus,

r Dotação ÕRÇ.A,MENTÁRIA

' Unidade Ge.sto.rL' I:Èqn!e_ L . PIoL'tQ!At.!didade _. _._ I _.V?!Ç!L!S_._
1_0_19 14_ _J_ __ _ 2406 _ _ _ ! _ _ 33,90_30_ _ _! _ _ 17,§23,fR'__ __

BASE LEGAL
ARTIGO 4°, da Lei n°. 13.979/2020 e alterações.

ma e dci ne: Diretor:

CDepartamento de Média e Alta Complexidade

Fabrícia Moura Costa
Diretor do Departamento de Média e Alta Complexidade

COMISSAO DE LICITAÇAO - JUSTIFICATIVA/ DATA/ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS

Na forma da justificativa apresentada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, no presente termo de dispensa de licitação,
contratação encontra em amparo no ARTIGO 4°, da Lei n°. 13.979/2020 e alterações, que fundamenta e autoriza, com

'" : ""sã de _L,:clta£ão__ , ,. _
Comissàci de LICITAÇAO ·- Justificativa

." :c mssào de licitaçiÊ6 informa que a contratação foi realizada em caráter emergencial, haja vista a necessidade de compr
'mediata dos referidos produtos, devido a dihculdade e escasses destes no mercado e preços acima do valor de mercado, devid
ao cenáho atual de pandemia mundial do coronavírus.

Despacho Final do Ordenador da Oespesa - Homologação

Data

De ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO. XX/XX/2020

Uildson Henrique Nascimento
Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura Nkinicipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Itab'üíià
O povo, nosso orgulho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
CNPJ N° 08.218.991/0001-95

estado da bah a .M"·il59
MUNICIPIO DE ITABUNA

MINUTA DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 029-S/2020
MINUTA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 089-S/2020

MINL.TA CONTRATO N' XXX.S/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DESINFECÇÃO
DE AMBIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA INSTRUMEDI
- INSTR. MEDICOS HOSPITALARES EIRELI.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE ITABUNA, através do FUNDO MUNICIPAL DE
0 SAÚDE DE ITABUNA, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob n° 08.218.991/0001-95 com sede na

Avenida Princesa Isabel, 675, São Caeta,ü, nesta Cíclade cie Itabuna, EstaCo da Bahia, doravante denominada
cont RATANTE. neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, o senhor UILDSON HENRIQUE
NASCIMENTO, brasdeiro, casado, maior, portador da cédula de identidade n°, 03.844.678-22, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, endereço Rua David Maia, n° 419, Pontal, Ilhéus, Bahia,
de outro lado à empresa INSTRUMEDI - INSTR. MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob
n° 15.712.615/0001-18, localizada no endereço Rua Castro Alves, n° 45, Bairro: São Caetano, Itabuna —
Bahia, CEP: 45607-332, neste ato representado pelo Sr. JOSE CELIO NETO, solteiro, representante, RG n°.

773.040 SSP-BA e CPF sob o n" 068.993.405-00, residente e domiciliado na Rua do Sodré, n°46, apto 201,
Centro, Itabuna-Bahia, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO, de acordo com o
Processo de Dispensa Emergencial 029-S/2020, que se regerá pela Lei Federal 13.979/2020 e demais
alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

l - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato a CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATE:RIAL IJE
CONSUMO PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA
ENFRENTAMENTO AO COVIl) - 19, em conformidade com a coleta de preços apresentada da qual decorre
este termo contratual

l

,
- VALOR TOTAL 'ITEM DISCRIMINAÇAO UNO QUANT MARCA UNITÁRIO

' DESINFETANTE DE NIVEL INTERMEDIARIO,

DETERGENTE E DESODORIZANTES DE ALTO
DESEMPENHO, À BASE DE QUATERNARIO DE PEROXY l

01. AMONIO E PEROXIDO DE HIDROGENIO, UND 54 4D R$ 300,00 R$ 16.200,00
INDICADO PARA AREA HOSPITALAR E SPARTAN
DESINFECçÃO EM UMA ÚNICA OPERAÇÃO.
FRASCO COM 5.000 ML.
DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL
NEUTRO PARA uso DE REMOÇAO DE

rGORDURAS E SUJHRAS DE LOUÇAS E NA l GOLDEN R$ 47,25 R$ 1.323,00
02. LIMPEZA GERAL. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO UND 28 GLO

ANIONICO, COADJUVANTES, PRESERVANTES,
CORANTES E AGUA. UNIDADE DE

l FORNECIMENTO: FRASCO COM 5.000 ML
) VALOR TOTAL. ............................................. RS 17.523,00 (DEZESSETE MIL QUINHENTOS E VINTE E

TRES REAIS).

II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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-'-. -. :1espesas para o pagamento cieste u:mtrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a
seq'uir esr)ecificada:

DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

projêíõTÁtividããú"""'""""'"""'"""""'""TÊieÁéii6 ac Despesa "
2406

1019 14 ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE 339030
COV/D·19

III - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
§ 1' - O Valor Global do presente contrato é de R$ 17.523,00 (dezessete mil quinhentos e vinte e tres
REAIS).
§ 2° - Nos preços ofertados na proposta da CONTRATADA já estão inclusos todos os custos e despesas
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou
indiretamentê, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
§ 3° - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ao contratado ou crédito em conta
corrente, imedtatamente após a apresentação da Mota Ê"isca|/Fatura/E|e,rôn|ca e devidamente at2sçada a
entrega definitiva do objeto contratado.
§ 4° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
imediatamente devolvido para substituição elou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse
intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

lV - CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES PARA A ENTREGA DO PRODUTO E VIGÊNCIA
DO CONTRATO.

a) O prazo para a entrega do objeto do presente contrato será IMEDIATO, após solicitação da secretaria,
b) A vigência do contrato será de até 6 meses ou com a entrega definitiva dos produtos, e poderão ser
prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da
situação de emergência de saúde pública.
C) A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor designado pela Secretaria de Saúde.
d) O material deverá ser entregue, no Almoxarifado Central da Saúde, sempre das 08:00h às 16:00h, o qual
'""nuÊrá o ?ediGQ, através do sztQr resp'"msáve1,
·: a entrega deverá ser efetuada com data programada e confirmação antecipada no local indicado pelo
mumcipio, ficando as despesas inerentes com frete por conta da Contratada.
f) O prazo de entrega dos materiais será imediato após a solicitação da Secretaria de Saúde,
g) Correrão por conta da Contratada todas as despesas inerentes ao cumprimento disposto do subitem anterior.
h) Os materiais devem ter a descrição da embalagem absolutamente compatível com a descrição da requisição-
i) Os materiais devem ser entregues em embalagens não violadas.
j) Os materiais devem ter prazo de validade igual ou superior a 12 meses.
k) O item não deve ser substituído. Neste caso, a unidade contratada assumira todo o ônus,

V - CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES

5.1 -OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das determinações contidas no instrumento convocatório, que aqui se consideram
literalmente transcritas, bem como daqueks decorrentes de lei, obriga-se a:

11 A atender O(S) pedido(s) da contratante no prazo estipulado na autorização de fornecimento:
Ui Entregar o produto com a marca com que concorreu no processo licitatório;
c) A fornecer produtos de qualidade:
d) O produto entregue deverá estar rigorosamente de acordo com o que foi especihcado na Proposta, bem
como com o que foi solicitado no presente Edital;
e) Em caso de devolução do Produto, por estar em desacordo com as especificações, todas as despesas serão
atribuídas ao fornecedor;
f) A licitante fica ciente de que se houver incompatibilidade de suas informações, com as características
aoresentadas pelo produto, estará sujeita às sanções previstas na legislação vigente e a não substituição pelo
produto adequado será considerado como recusa da entrega.
g) A manter um preposto, aceito pela contratante, para representá-lo durante a execução do contrato;
h) A responsabilizar-se pelos danos que causar à contratante ou a terceiros durante vigência do Contrato;
l) A cumprir fielmente todas as condições estabelecidas no contrato e no edital;
j) A manter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação;

5.2. - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

)
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O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas no instrumento convocatório por determinação
paa| obriga-se a:

ã) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10

(dez) dias da assinatura;
b) Realizar o pagamento pela execução do contrato;
C) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no

prazo legal.

VI- CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

§ 1° - O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão ou
entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou a CONTRATADA às seguintes sanções prevista na Lei
Federal n° 8,666/93, garantida a prévia e ?mp|a defes2 em processo adminiswati'.'o:
a) Advertência;
b) Declaração de idoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com órgãos e
entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e Municípios por prazo

de até 05(cinco) anos;
C) Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Itabuna pelo mesmo prazo previsto na
alínea anterior;
d) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do objeto

© não entregue;
e) Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia
subsequente ao trigésimo.
§ 2° - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de
outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente,
r 3° - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a

NTRA'ADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
§ 4° - Retençã') de pagamento enquanto perdurarem auaisquer pendências da CONTRATADA, junto à
CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá a:ualizacão monetária.
§ 5° - Sanções previstas na Lei Federal n° 10.520/02, art. 7°:
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para q certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.
40 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais.

VIl - CLÁUSULA SETIMA- DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e as
previstas na Lei rt° 8 666/93.
§ 1°. A Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos
incisos l a XIi, XVIi e XVIII do art, 78 da Lei 8.666/93.
§ 2". Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos Il a XI e XV do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, não
cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização.

VIII - CLÁUSULA OITAVA - COBRANÇA JUDICIAL

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de
créditos, sempre que possível.

lX - CLÁUSULA NOVA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

§ 1°. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
§ 2°. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
oorwgações ora assumidas tedas as cc)ndi=s de habiEtação e qualificação exigidas no Edital.
§ 3°. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em

parte.

3
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§ 4". Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis com
4"?S prece|tos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
chsposições do Direito Privado
§ 5°. A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução dos
serviços objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da
CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado à CONTRATANTE no prazo de
48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
§ 6". Após o 10° (décimo) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a CONTRATANTE, poderá optar
por uma das seguintes alternativas:
a| promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a CONTRATADA
: -· as pe'das e danos decorrentes da rescisão;
tj, exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de atraso,
respeitado o disposto na legislaçãc em vigo,".
§ 7°. A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, no Diário
Oficial do Município, conforme Lei Federal 8.666/93.

X - CLÁUSULA DECIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUçÃO DA CONTRATAÇÃO E OS CASOS

OMISSOS (art. 55, inciso XII).

A legislação aplicável a execução deste contrato e os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições
constantes das Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93 e legislação posteriores, nos princípios de direito público e,
subsidiariamente, com base em outras leis que prestem a suprir eventuais lacunas.

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Como forma de acompanhar o cumprimento detalhado da entrega dos itens contratados, assim como a sua
i"s'gnação adecjuada a diretoria solicitante recomenda o Sr. JADSON DOREA - Função: COORDENADOR
do ALMOXARiFADO CENTRAL DA SESRETARIA IJE SAÚDE, como Gestordo contrato a sergeradc'.

§ 1° O Gestor de contrato deverá:
a) Solicitar ao Dept? de Licitações e Compras a cópia do referido contrato;
b) ldentihcar no presente contrato, quais itens dizem respeito à sua solicitação;
C) Dar baixa em sua via de contrato a cada requisição emitida ao setor Administrativo, mantendo o saldo
atualizado.
d) Observar se os itens recebidos conferem com o solicitado e constante do contrato.

XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO

O presente contrato é vinculado ao termo de dispensa constante no processo administrativo e a Rcha de
programação orçamentária da contratada.

XIII - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - FORO

às partes elegem o Foro da cidade de Itabuna, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
pr1vl|eglado que seja, para dirimir quaisquer 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 das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achadas conforme.

Itabuna, XX de XXXX de 2020.

MUNICIPIO DE ITABUNA - CONTRATANTE
UILDSON HENRIQUE NASCIMENTO

Secretário Municipal de Saúde

INSTRUMEDI - INSTR. MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
JOSE CELIO NETO

(Fornecedor)

4
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPj: 08.218.991/0001-95 .B l , !64

Da: Comissão de licitaçãct
Para, Procuradoria jurídica.

Prezado senhor,

Estamos remetendo a esta procuradoria Processo Administrativo n° 089-S/2020,

relativo à Dispensa de Licitação n° 029-S/2020, para CONTRATAÇÃO DE EMF'RESA

C PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DESINFECÇÃO DE

AMBIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO

COVID - 19, em atendimento à manifestação do Departamento de Média e Alta

Complexidade, estando tal contratação orçada no valor de R$ 17.523,00 (DEZESSETE MIL

QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS), para emissão de parecer jurídico acerca da

contratação através de Dispensa de Licitação.

Na certeza de que obteremos êxito em nossa solicitação, externamos nossas

cons|defaçòes e apreço.

O Itabuna, 05 de junho de 2020.

l
\ '

( (Ç ' \

' MARCEGEE í'SlLVA DOS SANTOS
membBÓ DA CÔMISSÃO DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal se Cr-,"ETAR/A MU'.'/C/PA. de SAÚDE
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Ea,re,c,er_N,ORMAT1VO N° 001/2Q2Q - PROjUR
K i.'.:

·4 -

rS-

,.,

. ., .,.
:j; EMEN7A: Parecer /Vormfíliw). Aquisição de bens.

,! ,. serviços e insumos. Eu/rt!tuanlento da Pandemia

i,?È "- causada pelo coronavírus (COj"7D-l9). Contratações.

Procedimentos. Lei Fedeml N° 13.979/2020. Medida

Provisória /V° 926'2020. Decreío n" 10.024/2020.

0
O SINQESE

I'm resposta à grave situação epidemiológica de alcance gk)bal. ibi editada em 06 de tèvereirü dc'
2020, a Lei Federal n°1 3.979 que "dispõe .4'Qbre us médidàs pam L '!1F('n/amemo da emergênc iu'
cie saúde pública de imporiância internacional decorrente do c()rcm,l\'irl,s responsável pela .SCU"/t/
de 20/9 ". Dentre as medidas estabelecidas para enfíentamento de tal situação, o artigo 4° da Lei
n"l3.979/2020 estabeleceu hipótese excepcional c temporária dc dispcnsa de licitação para
aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfren náento da emergência de saúde
pública decorrente do coronavírus.

Irma-se. com efeito, da criação de uma nova hipótese de diSpensá de licitação, ainda quc
temporária, que se soma às demais esla|)cleci(la2, no art. 24 d:i Lei X.666 ')3. Sonutndo-se a isso.
cm 20 de março de 2020 foi editada a Medida Provisória n" 92ô/20 I') que aitérou a Lei n" 13:')7').
de c) de fevereiro de 2020, para dispor sobre os procedimentos para aquisição de bens, servi "os e
insumos destinados ao enfrentamemo da emergência de saúd¢ pública já mencionada, com
destaque para a redução pela metade dos prazos a serem adotados nos !)rocedimentos licitatórios
na modalidade de Pregão, seja eletrônico ou presencial.

("Unsidetando que os artigos 4° a 4°-1 da atual miaçào da Lei ii- 13." '9.'20 !0 aplicam-se a todas ax
cstèras federativas União, Estados, Distrito Federal e Múnicipios.

( 'onsidemndo, ainda. a possibilidade da exisúhicia de processchs cxµediéM¢S admini$tra(ivgs

recorremes ou com caráter rcpetitivo em que sejam suscitádas consah:is :í esta procuradoria sobre
questões com os mesmos pressupostos de Rito e de dircitc' p.tra os quais seja possível
L"stabdecer uma orientação jurídica Llnit"om)g', .iüstitiCa-sx' a €·l;kbk)luçiio do presente parccer

nomiativo a fim de permitir o atendimento das exigênciiis leÊ!.ji.s a partir da adoção das

recomendações formuladas na presente manifestação.

Nhuücipal de lwbum Av. pmcesa k$ãboj 678 - Canúo A(jmmumNQMwlk'ipaí- são
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I'RCKURADORIA jL'Rt[)K:,\

c'N%1!2E&àçgE&EmjMIN^REs

Dc inicio, convém destacar que compete à Procuradoria Adininistrau '. it pt<mar consultoria sob o
prisma estritamente jurídico. não lhe cabendo adentrar eni aspecWs relativos à conveniência e à

oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfCra discricionária do

administrador público lcgalmentc competente. tampouco exâminar questões de natureza

cmmentementé técnica. administrativa ubu financeira.
l

,-\&niais, entende-se que as manifestações da ProcuraMria Aduü$listmtiva são de natureza

opinativa e, portanto, não são vincuhmtcs para o gestor I)úblic(j, O cjuài pode, de forma , ,
justificada, adotar orientação contrária ou divcrsa daquela elnAnml:z da consultorU jurídica. ,
(hi seia. o presente opinativo. como simples oricntação jurídica. tem natureza obriµtória. µ'rém.

ànão vinculante e visa auxiliar a Administração Pública na tomada das decisões que atendam

. . . Er
€)0 pr!mcpmlalmente o interesse publico.

i,

-da funpamentação i'

ConfOrme disposto na l.ei n" 8.666/93 e suas alterações po$tcri(jle$ a \chniuistmção Pública dove
!'

selecionar coin quem contratar, definir as condiçõcs de fàto e de direiln !1u intuito de obter sempre i
fÇa prí'pusta mais vantajosm subordinando-se aos princípios kgaiS. Ncsse sc'ntido, emtendc-se por t
%

proµma mais vantãjosa aquela em que a prestação do serviço peio p'n1icukr se adéqua e satisfaz t,
ao interesse público, além da Administração assumir prestação menos onerosa com a melhm È'

iqualidade do serviço.

Pt}rlan[o. u ausência de licitação somente se admite por exceção e. tàu somente. nos
mdícados em lei. As exceções encontram respaldo constitucional e definições legais da Lei dc l
Licitação c Contratos Administrativos. Neste contexto, surge a Lei Federal 13.979/2020 que l

0 m'ctitui nomas especificas para aquisição de produtos e serviços Cl)) regime emergencial pam
ações dimas de enfrentamento ao LlOVO coronavírus por meio de dispensa dc licitação e na !'
mxlalidade pregão. com conteúdo especifico para tal momeim

-C

t"

O

\sêim. examinada a matéria à luz da Lci federal n" l 3.9791202U, èxlei [1,Ln)ox us recomendações a
i.scrvni seguidas pelos órµãos da administração direta e indireta do M'micipio de Itabuna para a ,
Y
aíwpéta contratação direta mediante dispensa de licitaçào para àcji j:·içào de bens. serviços e '-,

insumos de saúde, destinados ao enfrentamento da pandemia da doença do coTDnavirus (COVID- .y
I')) r'

k

Dito isso. enumera-xê as principais premissas jurídicas que fOram uíilizadas na Lei Federal em è'.
comento: . "!,,,

E,. .
i '·
W.

· . G +

PrMbkum Mwücõpm ltmburm Ay Isabel. m - ccmo AclmÈmm!tvir? MwW"rj .p/ - SAo C6nmo ,':::.
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já

u) da dispensa de licitação tratada na lei ll"l3.979,/2020

C

A dispensa de licitação disciplinada pela Lei n°l3.979/2020 inaugura uma hipótese específica dc '
€on[rataçao direta com uma finalidade precisa: o necessário enfrentamemo da situação decommte
da ameaça representada pela COVID-I9. A" dispensa tratada pela novd l@slação. além dc
possuir destinação especifica. se caracteriza por ser temporáiia. (jtí se.ja, somente pode ser
invocada enquanto perdurar a emergência de saúde pública cIt' imj'ortânáa internacional
decorrente do ccmnavirw.

íNol¢-s¢ que as contratações dimas a serem entabuladas no àinbito da !.c1 l!" l 3979r2()2() não Se '
õonfundem em absoluto com as contratações emeçgènciais típicas, seja pelo procedimento

0 diferenciado tratado pela norma, seja pela aplicação direcionada c temporáíia. O art. 4° da ,L,ei
n" 13.979, de 2020, delimita o universo de aplicação para as cL)|llru[ítç ' relacionada." au
enfretüammH da emergência de saúde pública de importânáa iméí'naciond decorrente do

comnavirus, assim como disciplina seu &ncionamento:

g

Art. 4' É dispensável a ii¢iwçàQ para aquisição de bais, $crviçoh inclusive de ":

engcnhatü, e insumos dç$tinado5 ao mfhmmemo da emergência dc saúde 7'
pública de importância intêmacknal dèê»mme do cc)rí)mvjru$ de que trata em ·': '

Lei. (Redação dMã pela Medida Pmvisória n" 926. dc- 2')2Ih "

S r A dispensa dc liCÍWçAn 3 que sc telèrç u c-y'ut dí':.,té artigo é temporária e

aplica-se apenas enquànEo perdurar a cmcrµ'ÊÈcHÈ dt: pública de importãnc'i-í
intcmacional décorrcme do L'(mgnavíru$. ",

:
*

A norma não abarcou exµessamcntc a possibilidade de utilização da nova hipótm: & . " ,
dispensa no caso dc necessidade de contratação e execução d¢ obras engmh^ sendo
possível afirmar que a aplicação da dispensa restringe-se a:

O à) bens;
b) serviços. incluindo os de engenharia c
C) insumos de saúde. Í)if

:s',í
" ' S " í S ii"""O escopo da L¢1 n.13.979/2020 cin&e-$e, ponanto, a bens, m$um(!$. -erviços e servi"o' de

engenharia. As obras de eugenharia não i"omm contempladas e POderão, se tOr o'caso, set'em Èi·
disciplinadas em fúttuus alterações normativas, Ressalta-se que :í dispensa de úúçâo em !' ii"' '

destaque na Lei Federal têm vigência contida, islc) e, somemc pOdeudo ser utiiimda no período ;7 .

enquanto durar a situação de emergência.
X' " :

;

X " '

b) presunção lcgal de atendimento cj:ís condiç"c" para a d isµtmsa ,:" "

í) aíiiµi 4"-B da l.ei n j; 979'202O· :'tdbelccc. de lÒrma taxatÁ.i ití¢i$o$ l a IV , I),

todas as condições que .se presumem já < tmdidas. São elas: .,.E"

l. ocQWcia de situação de Te'gêneim , )<,
2. necessidade de ponto atendimcnto da situação de emergência:

Ç·A .MWü¢~ ltabum Av: Rííkmâa m- ekmwMmm$tl!at~ NAmk*a/ - São
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3. existência de risco a s¢Eurança das pessoas. obram prestação de serviços-

equipamentos e outros ben%púb]icos ou particukres; c '
4. limitação da contratação à parcela ncccssária ao atendimento da situação de emergência.

'i

("om etèito, em face da grave e urgente calamidade pública que àSSdu c) pais e o mLindo. decidiu a

Lei. em observância ao principio da eficiência insculpido no ati. 37. caput da CF/88, que i

não seria razoável exigir que o gestor público decjinasse, em C.tcià um dos processos dc

aquisição, os fatos e circunstâncias que são de conhecimento públicu u norótio.
Ocurre. ik) entanto, que tal presunção, embora desobrigué ' 'gestor públiço " úpmEm"

l

repetidamente, e de forma prévia. as jusüiicativas da ei ,nciá e' dá "nécé'giááde dá " t
contratação, implica a sua responsabilização caso sobrevenha prEm L"m sentido contráM,.ou seja

& que as circunstâncias fáticas q Ilê fundamentaram ;i contratação por força desut ,:
D autorização lega) cspecífica carecem de veracidade.

O
1)ito isso, conclui-se que a simples compra de um nledicanlemg dou aparelhos de saúdes Ou I?

huspitalares, por exemplo, não é suticiente por si çó para que {j Estado deixe de realizar o

procedimento de licitação corn base na Lei Federal lí979/20, sendo necessário que demonstre ["

que os bens e os insumos desejados sejam comprt)vudamenlc adequà&'s para combàter a situâçào "

decorrente da Covid—l9. Neste sentido, opinou d AGU' - Advuçatiih Gerai' da União,àm teame j:

pamcr sobre q tema:
7'

R?

l' ' ' ,' k.
(+..) pam a configuração da contmação dircta eme|tg¢n¢im m di$p¢n.m dc licitaçA«
dcvcm ser preeachidos os seguintes préssuµm«:

G · .·

a) Demonsumçào concreta c dètiva de que a açiufi$içàL) clc bens e insumos de saúde [
serão dcstinados ao cnfhmtamenro da cmcrgênc& de gaude pública de impWtância f!

rintemmonal decorrente do coronavíms;
b) Dcmmsumção de que eonlmtaçik' é via mácqüachi g ¢nmWpgEa diminiaro risco.

Ê0 Dessa form% a celeridade buscada pelo legislador, ao passo que mitiga algumas exigènàas

previstas na sistemática da Lei n" &666,/93, impõe ao j;estor púbtico () dever de cautela e de

apuração das circunstâncias fáticas que orientam para evcíitual contrataçãO' diFeta sob tal

tündamento. '

Vale ressaltar que a permissão aqui estudada nilo admite imerpntaçòes c uensivà$, de modo que

, c's nequisitos acima elencados devem observados pelo Poder Público IlO motnento da contratação. i"
sob risco de incorrer em improbidade adtniMstrativa. :

i'

l c) da ampla divulgação das informaçõcxc
§

Atcííta aos deveres de transpcúência e ampla publicidade das atividades th: Administração Púbi,ka, j'!
a l.ei n" l 3.979t2020 deiemiina que as conWátações ealtzacj:|3 por da habilitação legal nela :

prevÍsla deverão ser imediatamente disponibilizadas em Site oficial espédlico. ti
X

ut'PrMoktüm MunMpâj de IumNM| Av, 1%hma lsaW 678 - cmmçmômmm&mpa/ - sm ~mq
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A disponibilização imediata das informações sobre tais wnrrataçòes é de extrema importância.

não só paru a própria Administração, uma vez que permitirá que órgãos e entidades públicas

saibam o que os outros estão contratando, e Coino estão contratàndo. CUtilO também para que as
q

i'.' "inutàncias de controle, e mesmo o cidadão, possam monitorar essas conrratações emergenaaw

l com maior facilidade, sendo certo que tüda contratação realizada pela Administmção é uma
contratação que deve atender a interesses e necessidades públicas.

N¢ss€ sentido, o § 2°. do mencionado art. 4", embelece que essà divulgação na rede mundial de
l compuiadores deverá obedecer, kkj que couber, exigências do art. 8", § 3°, da Lei de Acesso à

1m"ormação (Lei n° 12.527/2011), apresentado, ainda, '"o nome do contratado, o númer'ò de sua
¢nsçrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o Valor € o respectivo µucesso de

contratação ou aquisição'".

D .
O d) não exigência de estudos preliminares pam as contratações de bens e serviços comuns.

A l-ei em apreçú. após modificações do Poder Executivo, passou a não exngir. para contratação de

bens e serviços comuns, por meio da dispensa nela prevista. a elàboraçào de estudos preliminares

pela Mministração contratante.

(.)5 estudos prévios são, em regra, a primeira fase do planejamento de uma contratação pública.

que visa a análise da necessidade de contratação, viabilidade (inclusive. técnica) da contratação.
seus impactos ambientais e forneccr elementos para c) futuro p'ojélo hásÍa" ou termo de refèrência.

conforme art. 6°, lX. da Lei n° 8.666/93.

Buscou-se, pomnto, a simplificação do pro¢¢dim¢ntQ quando a contratação dima destinada ao

enfrentamento da emeWência de saúde pública proveniénte do coronarvírus tiver como objeto

bens e serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desémpenho e qualkiade possam ser
0 objetivamente definidos por meio de especificações usuais no n')c['cad(' (confOrme parágrafO

único, do an. l", da Lei n" 10.52012002 ),

l O e) da admissão de termo dc referência básico e de projeto básico simplificados.

, 'í Lci n° 19.979/2020. alterada pela MP n" 926/2020, admite, ctn seu art. 4"-E, que, pura ascontratações pam enfretamento da situação emergencial causada pelo coronavírus. a apíüsentaçào
de termo de referência simplificado e projeto básioo simplificado. A obsCrvàçãO a ser realizada C

lio sentido de que o dispositivo se refere às "contratações", não apenas às dispensas dc licitação-
Assim. não obstante entender ser necessária a caracteriz:lçih) do objeta :.1 ser contratado, a Lei i)"'

|3.')7'}/2020 permite a realização de lermo de refèrênci:í simplilicado e projeto básico
5|lnp|i ticado, evitando, pois. que a excessi vã complexidade da documentação pré-contratual venha

ser um entrave a efetividade das contratações. evitando-se, pois, a majoração dos danos causados
pela covid-19.

Mu~pm do' nmáúm ay. Fymçm4&abal m- cenmo~mwokn©W- são : 1· g.·
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f) possibilidade de contratação d¢ equipamentos usados

Considerando o cenário de emerkência internacional. bem coino a escassez de bens e
equipamentos novos em face do crescimento mundial do surto, restou estabelecida de forma

expressa a possibilidade de aquisição de equipamentos usados na contratação de bens e

serviços. Dessa forma, a legislação mcxjemiza o escopo das contratações que tem em sua
concepção rotineira o emprego de produtos novos. Necessário se faz enfatizar que a kgislaçào não

descuidou da qualidade dos equipamentos a serem contratados na medida em que apontou .
expressamente a responsabilidade do fornecedor pelas plenas condições de uso e de

funcionamento do bem a ser adquirido

D g) contratos com vigência de até 6 meses

© Por força do artigo 4°-H, da Lei n. 13.97'ZQ020 resum esl.|bc]cc:do c) prazo de até seis
meses para duração dos contratos. bem como a possibijidâ& de prorrogação das contratações por

mcessivos períodos cnquant(.) perdurar a necessidade de enfrentamento da situação de
emergência de saúde pública. No ponto, sc afasta radicalmente. diaríic da especialidade da norma.

as discussões sobre a possibilidade ou não de prorrogação ioerentes as contratações emenenciais

disciplinadas pelo artigo 24, N , a Lei n. 8.666/93. Diz o art.4°jl que:

An. 4°-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo dc duração de até seis meses e
poderão ser prorrogados periQos sucessiW$. enqüanto perdurar a mcessidade
de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.

Importante observar que o encerramento do estado de emergência não acarretará a rescisão
abrupta dos contratos alusivos aos proeedimentos regidos 1]c$ta Lei. Isto porque que os

eventuais efeitos da situação de emergência serão sentidos por mais algum tempo e aqueles

0 que porventura foram acometidos pela enN'rmidade nãc' jxxkm ser abandonados sem o
:uidado necessário. Cite-se:

An. &° Esta Lci vigoriuá enquanto perdurar o estado de emergência d¢ saúde
internacional decorrente do coronavírus responsável pclo surto d¢ 2019, excelo
quanto aos contratos dc que trata o an. 4"-1"1. que obedccen\o ao pruu) de vigência nele,
estabelccidos.(Rcdaçâo dada pela Medida Provisória n' 'J26. de 202Q)

Aqui cabe fazer uma distinção. O Art. 4°-H condiciona a prorrogâção (é não a vigência coonuaiud
em SÍ) à necessidade de enfrentamento da situação. Ademais. o árt. g" e cIato ao preservar a

' i¥ência dos contratos quando encerrado o estado de emergíncta. l )csse modo. o fim da

L"mcrÊ!à]cia (ou da necessidade de enfrentamento dos seu cfèiios ' poderá eliminar a
possibilidade de novas prorrogações. mas não afeta o pmz4") de vigência já estabelecido ou
prorrogado. muito menos C causa para a sua rescisão arltecipa(h)

ProfoStum Münk:ipad ão Kmbuna Av FHnceso Lsâb0( 678 - CmkoAçknuü$u&m Municum - São CaêMno 6
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h) da relativização da habilitação

t,) an. 4"-F, da Lei n" 13.939/2020 permite. ainda. que. excepci(mçl|n!e|)k'. a autoridade pública

competente, dispense, da contratada. documenttíçào de hE|bllitaçih) Será. possível, portanto, a
dispensa de "apresentação de documentação relativa à regu1aricia& ti scâl e trabalhista cju, ainda. lj

cumprimento de um ou mais requisitos de habiiiiaçào, ressahados a exigência de apresentação

i de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprMmto do disp®to no inciso
XXXIII do caput do art. 7° da ConsCituição¶

i) da permissão pam contratação com empresas imped idas

No mesmo espirito da permissão anreriürmente tratada - de rdMivizaçàa da documentação de
O habilitação - as aiterações formuladas pela MJ' n° 926/2020 tQrnam ']1 possíveis, na dispensa de

! O licitação prevista na Lei 13.97912020, contratações de "bens, serviços e insumos de emprusas que
estçjam com inidoneidade declarada ou com o direitD de participar de licitação ou contratar com o

Poder Público suspenso".

Aqui. o L@slador exigiu que o particular em qucstão seja c' único fornecedor do bem ou serviço u

ser adquirido. Assim, ainda que a empresa sc encontre impedida. no ínomento da contratação,
licitar ou contratar com o Estado, para fins íòter soluções ao |cl]í'retíunento da situação de

emeFEència. será possível realizar sua contratação.
E

Í) dispensx excepcional da cstimativa de preços

( bntòmie previsto no § 2° do m. 4"-E. excepcionalmente, será diSpcnsada a e$timati¥a de pieço5.

mediante justificativa da autoridade competente, A realização da .estimativa de pimçüs nâú

impede a contratação pelo Poder Público por valores superiores que decorram de oscilações '
0 ocasionadas pela variação de preços, o que deverá ser justiti¢ado nos autos do ptocesso &

, eontratâção (ãl1. 4°-E, §3°).

A Cotação de preços deverá obedecer as séguinics regras: x) \/eri fiuição de preços no Portal de

Compras do Governo Federal: b) pesquisa publicada em mídia êspecializiída; C) sítios eletrônicos

especializados ou de domínio amplo; d) contratações similares de oun'os entes públicos; qu c)

pesquisa realizada com potenciais fornecedores. sendo recomendàda .j apwsentação de pelo mems
três cotações.

lmtcndeinos que tal possibilidade somente pudu'á ser utilizada p-'|\) µ"stot público em casos ,
c xccpcionaiíssimos nos quais a iecessidadc dc .lqu'5içà(' c. tàu UI 2é/ m:, i) mco do pereeimcnto
do bem jurídico que se visa proteger coin a comrataçào e tàa ekvadü. que não se mostraria
razoável a realização de qualquer dilipência para a realização da estimativa de preços. Poder-

sge-i& da mesma forma, dispensar a realização de üü esritnaúva de preços cãs0 houvesse
demonstração inequívoca de que a aferição de pteçôs em memdo revela-se

MwUcApM mbtmg Av. immma Wíbeil, 678- can~kmi*mtMjkm"'pm - sàa Cmtano 7
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manifestamente impossível. De qualquer tórina. por se tratar de &sj'cnsa de exigência que.
caso mal utilizada, poderá frustrar os princípios da ec(pnonlit:idadc e da obtenção da

proposta mais vantajosa, deve o gestor. ao assim proceder, àpreséntar a devida .justificativa

para não realizar a estimativa de preços.

k) da redução dos prazos do procedimento licitatório - Pregão

No tocante as contratações realizadas por meio de procedimento licitat&io, ~ficamerlte na

modalidade pregão. realizada na forma prcséncial ou elctrònica, prcviú a MP 926/2020 que, na

aquisição de bens e insumos ou contratação de serviços necessários ao enfrentamento da

emergência em saúde pública ora comentada, os prazos foram reduzidos pela metade, sendo quc,

0 quando sc ratar de número impar, o arredondamento ocorrerá pam (' número inteiro antecedente

(ex vi art. 4°-G )

O Nesse sentido, o prazo fixado para a apresentaçii(' das propostas. CQl]lj(i¢' a partir da publicação do

aviso. que, normalmente, é de 8 (oito) dias úteis, passa a ser de 4 (quatro) dias úteis, assim como

os prazos pam apresentação de razões recursais c de contrarrazões. atualmente de 3 (três) dias

útcis cada. passarão a ser de apenas l (uni) dia útil. Ademais, nas situações ora evidenciadas. o

recurso passa a ter o caráter meramente efeito devolutivo, sem haver a necessidade de suspensão
do procedimento licitatório, como ocorre ordinariamente. Também será de l (um) dias útil o prazo

para impugnação aos termos do instrumento corn, ocatório

i Vale destacar que os procedimentos mencionados anteri(jm?en[e. la:s como aprescniaçào
simplificada de temo de relèrência elou prQieto básico, assim coino dispensa de estudos

preliminares e obtenção de preços estimados, aplicam-se a quaisquer contratações, seja por

dispensa ou licitação, para aquisição de bens e insumos ou prestãçãa de serviços que tenham por
0 "t\jctivo o enfrentamento da emergência que trata a I.ei n° 1?979/2020.

(:ONCLUSÃO

|C

Diante do exposto, embora a Legislaçào em comento tenha pèrinitido a realização de pregões com

proc«iimentos abreviados, a realização de pregão presencial eniknta, neste momento, algumas
limitações, pois, além de contrariar as recomendações médicas dc evnar aglomerações para

reduzir a possibilidade de contágio pela Covid-!9, q Município de Itabuna. dentre outros, impôs
restrições de acesso e circulação, causando liimtaç-ões aos sL·rviç('G dc transpoiie, hotelaria e
.ilimentaçào. o que dificulta a participação nos prc'gões presenciais de licitantes sediados em ou(kg

regiões. comprometendo a competitividade do centime.

pr~hwr0 ~K1pM Ay. Rm~ çsàbeN. $78- Centro Mmhüwàwo Mujuuµa/ - são cmml
'v "wp ~m~ri¶m~mtkg«AMm^kF·ti i' «

'w' ·m"" nu u' · ' -·' WN-·m- ·'m",

A



t , 174

i]¶!
PREFEITUR,A MUNICÚMAL DE tTABUNA

ESTADO DA BAHIA

- PROC1jRAIj'ORIA JURÍD1C"A

Assim. considerando q ue já está sedimentado na administração pública brasileira o entendimento
de que deve ser dada preferência ao pregÀo eletrônico em vez do presencial para a aquisição de

bens e serviços comuns, visto ser a modalidade mais indicada para assegurar a ampla

ampeiitividade. a redução de custos aos participantes, a ú'ânsparència c z) seµirança dos certames.

deve ser dada prioridade ao usn da modalidade Prepiiu Elw rúnico só se admitindo a

utilização da Dispensa de LicitAçâo se restar justificada a impossibilidade de ccmtratação

dentro dos pmzos exíguos previstos na Lei n"13.979 paru tal mod?klid:lde.

( aso seja demonstrada tal impossibilidade. elencamos a seguir Os clanentos a serem verifica&s

i ídividualmente nos autos de cada procedimento administrativo em que sc proeessa a contratação
dire|kL mediante dispensa dc licitação para aquisição de betis. serviços e insumos destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância inü'macional decormíce tk

0 coronavírus, com fundamento no art. 4° da Lei federal d 13.979/202Ct

a) Cumprimento dos requisitos para a incidência da norma fèderal qm" autoriza a dispensa de
O lieitação:

a.l) Os bens. serviços e insumos que se objetivá adquirir deverão destinar-se

exclusivamente ao enfrentamcnio da emergência de saúde pública decorrente do

coronavírus (COVID-19):

a.2) A autorização legal paru u aquisição direta par dispensa de licitação é temporária.

! se limitando ao período enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19):

a.3) As aquisições realizadas com base no dispositivo deverão ser
imediatamente disponibilizadas em sítio oficial espzcííico na rede mundial de

computadores, contendo as informaç&s descritas no art. 4". §2° da Lei fèder:t1

n°1 3,979/2020.

0
b) Não obstante o permissivo legal pará a dispensa dc licitação nas aquisições destinadas ao

O enfrentamento da C'OVID-19. deve o gestor público sempre observar os princípios que
lhe são impostos pelo an. 37 da Consti[uiçau Federal, I)c!1) coina a(lueles previstos no an.

r da l.ei 8.66&'93.

c) Mesmo se tratando de procedimento de contratação direta. déve ser observado 0 rito e a
instrução da denominada Ease interna do procedimento, de acordo com as regras da Lei n"

13.979/2020. aplicando-se subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, instruindo- se os autos com:

c. l ) projeto básico simplificado (ou termo de t'cièrência simplificado), contendo os
elementos indicados no art. 4°-E, § 1° da Lei 1)° 13.979'2020, aprovado pela autoridade

competente (art. 7". §2°. I. Lei 8.666,'93 ). coméndo oFçan)ent0 detalhado (art.7°, §2".
|[. l.ei 8.666/93);

PeMwítura Mun4c¢pãt de Rabuna Ay, Mmmsã Ê~"m - Conõu Admlmsuam) MWNcpal - são (Metano
: F. ': ::. ·%NM & m~

C : xN F " ' . . .· ...· ..C.*
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C.2) Comprovação da existência de recursos orçamentários para lazer tirente à futura
tcontratação (an. 4°-E, §1°. VIl da Lei n° 13.979/2020 CIC art. 7°. §2°, Ill, Lei

8.666/93):

C.3) Habilitação jurídic& dispensada mediante jusüficativâ da autoridade competente em
caso dc restrição de fornecedores ou prestadores de serviço (art. 2$ da Lei 8.666/93 de

an. 4°-F da Lei n° 13.979/2020):

c.4) Documentação relativa à regularidade fiscal c trabalhista, dispensada mediante

justificativa da autoridade competente em caso de reswição de fornecedores ou

prestadores de serviço (m. 29. Lei 8.666/93 CIC ari 4°-1 íki l ei 1)° 13.979/2020).

A dispensa de apresentação da documentação não poderá cc'caii". no entanto, sobre a ,

0 prova de regularidade relativa à Seguridade Social c o çumprimento do disposto no

O inciso XXXIII do caput do an. T da Consiituiçãç'; à

c.5) Documentação rela[iva à capacidack técnica, dispensada mediante
justificaiva da autoridade compctente em caso de restrição de fornecedores ou

prestadores de serviço (an. 3U, Lei &666/93 cIc art. 4°-F da Lei 11" 13.979/2020):

r
c.6) Documentação relativa à qudificàçào econômico-tManceira, dispensada mediante
justificativa da autoridade competente em caso de restrição de fÒmeoedores ou :
prestadores de serviço (an. 3 l, Lei 8.666/93 cIC art. 4°-F da Lei l)" 13.979/2020): ,

d) Devem ser cumpridas as exigências do art. parágrafO únicu. ll u Ill da Lei n° 8.666/93, j!
instruindo-se os autos com: t'

d.l) A razão da escolhâ do fòmecedor qu exécutante; f
d.2) A justificativa do preço.

0

0

e) No que diz respeito à pesquisa de preços que embasará a aqüisiçim. de'mn ser observadas as !'

O 'egras especiais quanto à justificativa de preços introduzida pela Médida Provisóriâ n° 926/2000:

,cl) Por força do m, 4°-E. § 2° da Lei n° 13.979/2Õ20, admite-se
excepcionalmente. mediante justificativa da autoridadé cumpctentè, a possibilidade

,de dispensa da apresentação de esíirnativa de preços de que trata o inciso VI do È
mencionado dispositivo; i

R

l'

.e.2) O art. 4"-E, § 3" da Lei n° 13979/2(RO admite, tm:jiantc justiíicativa nos autos. a
possibilidade de contratação pelo Poder F'úbliCu pu' \.Úürés superiores ao f
cncontrado na estimativa de preços, desde que esses dc'corrain ce oscikçõès ocasionadas

,pela variação de ppcço& ,

t
,^ i
l l'MunWpM, Av. Pnncèsa 6?8- Cenho Aamnk$|rativu Munk. São Ca'etmo

!

l '
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t") Observância de ouwas regras especificas nas dispensas de liátaçãa realizadas sob a égide da

Iein" 13.979/2020:

' f.l) Excepcionalmeme, quando houver demonstração inequwoca da existência de Ult)
único fornecedor para determinado 'bem ou serviço, será admissível a contratação de
empresa que esteja com inidoneidade declarada Ou com (j direita de participar de licitação

ou contratar com d Poder Público suspénso.

f.2) Admite-se a aquisição de bens e contratação de 9kt\ iços, que envolvam
equipamentos usados, desde que o fornecedor se respoasabilize pelas plenas ~Íçõc$

de uso e funcionamento do bem adquirido.

O t'.3) Quando se tratar de bens e sewiços comun" jàssihi entendidn$ çíqudes cUjQs
pachües de desempenho e qualidade possam ser ob'e[i'vameRte danidos por meio

! C) Ie especificações reconhecidas e usuais do m;'cacio (definiçêo do art, y, Jl do Decreto

iederal n.lO.O2412019), não será exigida a a boraçào de ésíüdox pi'eliminms .

1:4) O gerenciamento de riscos a que aludem os ài1:,, 25 a 27 da Instrução
Normmiva 11° 05/201 7, somente será exigível durante a fàse de gestão do contrato,

sendo fundamental a indicação de um gestor de contrato.

f.5) A duração dos contratos regidos pela Lei n. 13.979QQ20 limita-se a 6 meseq podendo

ser c) período dc vigência prorrogado por períodos süccs',i\'os. enqunnto petdumr a
necessidade de enfwntaniemo dos efeitos da situação de emerEência de saúde pública.

f.6) Para os contratos regidos pela tct"erida Lci, pode a adn1inislração pública prever

que os contratados fiquem obtigados a aceitar, ms mesmas condições
0 contratua& acréscimos ou supressões ao objeto contratado. em até cinquenta por cento do

valor inicial atualizado do contrato.

T:O
Por fim, com a emissão do presence Parecer Normativo, ficam úzspemados do envio para

exame e aprovação pela Procuradoria-Gerd do Município <!e ltabuaa, os processos de
dispensa de licitação para aquisição de bens. sen iços e insumos desíin[$dus 80 ellfEéntamemo da

emer£ência de saúde pública decorrente do coronavírus, ressdvâdas Its biWtêses de consukas .
i'.'
,,. acerca de dúvida de ordem jurídica devidamente identificada c motivada.

Para a utilização do presente parecer nol'n)ati\ Li nos ca:mc L('ncl'e'\y,'. deve a Administmção

Publica inswuir os respectivos processus com:

( a ) cópia integral deste parecer norniatir {t devidamente apr(kv:]cio pelo Pmcúrador-Geml

do Município de Itabuna;

profóitum Nhmkápal d0 Rabuna av. Rhhmsa lWXl. 618 - Cenho Min ..'. Màlzvo Mw'ci)e/- SIm 'Càetàno
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(b) declaração da autoridade compctentc para a ptática do aio atestando que a situaçao

concreta se enquadra nos parâmetros e pressupostos do pareeur normativo e que formi
é:

observadas suas orientações.
G

(c) Aprovação da Controladoria Geral do Munieípb - CGM a quern cabe, através dc seus
sistemas de controle interno, confOrme Lei Municipal n°1-970, de ')6 de outubro de 2005 '
"'examinar as fases de execução da despesa* inclusive veriticaiijo a regularidade das
licitações e contratos. sob os aspectos da publicidade, legitimidadq «xmomkidade e

razoabilidade"" (an. 5°.vl ),

' '1µ" ,1É
3,Z','i';' f:' i

E o parecer. SMJ. :'9Ei, 1#'

O habuna-BA, 20 dc março de ?020. '"?' ·'Qí ,"!'"".":"':! : ,, , , -.'-,.y, ' 'lá,, ""' '
e"- ,'?'·.'.'.,'.'..'i'", .· .. S "'; .. I'.!"' .Z' '7 I 'i ' . : Ê

vi:" '". -" l. .,,É. ,-, .- - ..C * , =" "%S'Yèú" ' ',' "$' ' t'
Z. W. C . :' i::..
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g
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l" SECRETARIE: MUNICIPAL DE SAÚDE

r PROCESSO ADMINISTRATIVO j N° 089-S/2020
· q

i ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

(
il' ' DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 029-S/2020 "7

'OBjETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO

DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DESINFECÇÃO DE

AMBIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
,
jl, , PARA ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. l

.

TERMO DE DISPENSA
l

l'
V

t '



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE l' : 1 7 9
CGCICNPj: 08.218.99110001-95

L TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 029-S/202O

Nome do Contratado:

INSTRUMEDI - INSTR. MEDICOS HOSPITALARES EIRELI

CNPjl CPF lnsc. Est. n°
15.712.615/0001-18

Endereço (Rua, Av., Praça, etc.)

RUA CASTRO ALVES, N"45, TERREO
BAIRRCt MUNICÍPIO UF:

BANCO RASO ITABUNA BA
CONTA BANCÁRIA

Banco: Agência: Conta Corrente:

objeb'coNTRATAçÃo DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DESINFECÇÃO DE

MBIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID - 19.

alor: R$ 17.523,00 (DEZESSETE MIL QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS).

Caracterização da emergência ou razão da escolha do fornecedor e justificativa do preço:

A Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna efetivará contrato com a empresa INSTRUMEDI - INSTR. MEDICOS
'DSPITALARES EIRELI, devido a situação decretada como Estado de Emergência no Município de Itabuna, Decretos n
.608 de 20/03/2020, com alterações promovidas pelo Decreto n° 13.609 de 21/03/2020, como medida de combate e prevenção,

ace a confirmação de contaminação por (SARS-nCoV-2) COVID-19 no município, ainda considerando a necessidade d
ortalecimento dos serviços ambulatoriais e hospitalares do SUS para responder à situação emergencial e a situação demanda o
mprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar
isseminação da doença, bem como a prevenção e cuidados com os servidores da saúde na linha de frente no combate à doença

no município.
etmos em tela a possibilidade de contratação direta, com a hipótese de Dispensa de licitação, prevista Lei n°. 13.979/2020
Iterações, Art. 4° É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados a
nfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei. § 1°
ispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência d

saúde oública de imoortância internacional decorrente do coronavírus.
"'""" ' Dotação Qrçamentária ""

Unidade Gestora l Fonte l Projeto/Atividade l Elemento de Despesa l Valor R$

1019 l 14 l 2406 l 339030 l 17.523,00

BASE LEGAL
ARTIGO 4°, da Lei n°. 13.979/2020 e alteraçCjes.

Umdade 5ohotarite: Diretor: 0Hkmdo hWdo

Departamento de Média e Alta Complexidade

rícia ura Costa
Diretor do Departamento de Média e Alta Complexidade

COMISSÃO DE LICITAÇAO - JUSTIFICATIVA/ DATA /ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS

Na forma da justificativa apresentada pela SECRETARIA MUNICIPAL de SAUDE, no presente termo de dispensa de licitação,
a contratação encontra em amparo no ARTIGO 4", da Lei n°. 13.979/2020 e alterações, que fundamenta e autoriza, com
DiSpêf'@ de Licitação.

' Comissão de LICITAÇAO - Justificativa

comissão de licitação informa que a contratação foi realizada em caráter emerg ciai, h ' vista a necessidade de compr
imediata dos referidos produtos, devido a dificuldade e escasses destes no mercad ""preços ac a do valor de mercado, devido
ao cenáho atual de pandemia mundial do coronavírus.

Despacho Final do Ordenador da Oespesa - o oiogaçàio

Data

De ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO. 10/06/2020

Ui son Henriq Nascimento

Sec ' io nicipal de Sã'

Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
CNPJ N° 08.218.991/0001-95

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE ITABUNA

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 029-S/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 089-S/2020

f , 181

CONTRATU N° 139-S/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DESINFECçÃO
DE AMBIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA INSTRUMEDI
- INSTR. MEDICOS HOSPITALARES EIRELL

0
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE ITABUNA, através Co FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE 1T:ZBUNA. insaitü no CNPJ do Ministério da Fazenda sob n° 08.218.991/0001-95 com sede na

' vermja Princesa Isabel, 67"8, São Caetà"o, nesta C' lade de itabuna, EStâCiO da Bahia, doravante denjn"llnaa?
CON TRATANTE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, o senhor UILDSON HENRIQUE
NASCIMENTO, brasileiro, casado. maior, portador da cédula de identidade n°, 03.844.678-22, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. endereço Rua David Maia, n° 419, Ponta!, Ilhéus, Bahia,
de outro lado à empresa INSTRUMEDI - INSTR. MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob
n° 15,712.615K)QOi-18, localizada no endereço Rua Castro Alves, n° 45, Bairro: São Caetano, Itabuna —
Bahia. CEP: 45607-355, neste ato representado pelo Sr. JOSE CELIO NETO, brasileiro, solteiro, representante,
RG n" 773.040,39 SSP-BA e CPF sob o n" 068.993.405-00, residente e domiciliado na Rua do Sodré, n" 46,
apto, 201, Centro, ltabuna-Bahia, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO. de acordo
com o Processo de Dispensa Emergencial 029-S/2020, que se regerá pela Lei Federal 13.979/2020 e demais
alterações. mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

l - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

':cnstl:L.i ctjetcj clo presente Contrato i3 C-UNTRATACÃO DZ EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL bE
CONSUMO PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENÍES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA

ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, em conformidade com a coleta de preços apresentada da qual decorre
este termo contratual.

VALOR 'ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA UNITÁRIO TOTAL

' DESINFETANTE DE NIVEL INTERMEDIARIO,
DETERGENTE E DESODORIZANTES DE ALTO E G

l DESEMPENHO, Á BASE DE QUATERNARIO DE P RO
01. AMONIO E PEROXIDO DE HIDROGENIO, UNI) 54 4D RS 300,00 RS 16.200,00

l INDICADO PARA AREA HOSPITALAR E SPARTAN
'DESINFECçÃO EM UMA ÚNICA OPERAÇÃO,
FRASCO COM 5.000 ML l
DETERGENTE LIQUIDO B1'ODEGRADA"V"EL l
NEUTRO PARA uso DE REMOçAO DE l '

FGORDURAS E SUJEIRAS GE K'UçAS E NA GOLDEN RS 47,25 R$ 1.323,0U
02. LIMPEZA GERAL. COMPOSIçÃO: TENSOATIVO ij':ij 28 GLO

t ANIONICO. COADJUVANTES, PRESERVANTES, '
! CORANTES E AGUA. UNIDADE DE

i i FORN ECIMENTO. FRASCO COM 5,000 ML
VALOR TOTAL.............................................. RS 17523,00 (DEZESSETE MIL QUINHENTOS E VINTE E
tres reajsp

ll -CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

"\ \,
'« l

,"" 'l,,
Prefeitura Municipal secretaria municipal de saí ·E "\
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%j »e Itabuna CNPJ N·08.218.991/0001-95

O povo, nosso

As despesas para o pagamento deste contrato correrão µ:jr coma dos recursos da Dotação Orçamentária a

seguir espec|ficada'
DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA

í
: Unlda& Gestoni Fonte ProLeto/Aüvidade _El,eme.n,to de Despesa" ""ã4Õ'C

1019 14 ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE 339030
COVID-19

Ill- CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
§ 1° - O Valor Global do presente contrato é de R$ 17.523,00 (DEZESSETE mil quinhentos e vinte e trees
REAIS).
§ 2° - Nos preços ofertados na proposta da CONTRATADA já estão inclusos todos os custos e despesas
decorrentes cie transportes seguros, imrostos, taxas de malquer natureza e outros quaisquer que, direta Qkj
indiretamente, impliquem ou venham a imµ1icar no fie: cump'imento cleste instrumento.
§ 3° - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ao contratado ou crécjito em conta
corrente, imediatamente após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura/Eletrònica e devidamente atestada a
entrega deftriitiva do objeto contratado.
§ 4" - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
imediatamente devolvido para substituição elou emissão de Notã dê Correção, ficando estabeleodo que esse
intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual

C,' lV - CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES PARA A ENTREGA DO PRODUTO E VIGÊNCIA

DO CONTRATO.

a) O prazo para a entrega do objèto do presente contrato será IMEDIATO, após solicitação da secretaria,
b) A vigência do contrato será de até 6 meses Ou com a entrega definitiva dos produtos, e poderão ser
prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da
situação de emergência de saúde pública.

· e, ftscdtzâçàQ do contrat'.j fitará a caÊE? do servido: desimado pela secmariã de Saúdê.
di O lnatenai deverá ser entregue, no Almoxarifado Central da Saúde, sempre das 08:00h às 16:00h, o qual
forrnulará o pedido, através do setor responsável.
e) A entrega deverá ser efetuacia com data programada e confirmação antecipada no local indicado peio
município, ficando as despesas inerentes com frete por conta da Contratada.
f) O prazo de entrega dos materiais será imediato após a solicitação da Secretaria de Saúde.
g) Correrão por conta da Contratada todas as despesas inerentes ao cumprimento disposto do subitem anterior,
h) Os materiais devem ter a descrição da embalagem absolutamente compatível com a descrição da requisição-
l) Os materiais devem ser entregues em embalagens não violadâs.
j) Os materiais devem ter prazo de validade igual ou superior a 12 meses.
k) O item não devê ser substituído, Neste caso, a unidade contratada assumira todo o ônus.

€) V - CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES

5.1 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

:· CONTRATADA, além das deteiminàç'jes contiíks no instrumento convocatório, que aqui se cor.sideram
4téralmente transcritas bem como daquelas decorrentes dê lei, obriga-se a:

a) A atender O(S) pedido(s) da contratante no prazo estipulado na autorização de fornecimento;
b) Entregar o produto com a marca com que concorreu no orocesso licitatório;
C) A fornecer produtos de qualidade:
d) O produto entregue deverá estar rigorosamente de acordo com o que foi especificado na Proposta, bem

como com o que foi solicitado no presente Edital,
e) Em caso de devolução do Produto, por estar em desacordo com as especificações, todas as despesas serão

atribuidas ao fornecedor:
f) a hcitante fica ciente de que se houver incompatibilidade de suas informações, com as características
apresentadas pelo produto, estará sujeita às sanções previstas na legislação vigente e a não substituição pelo

produto adequado será considerado como recusa da entrega
g) A manter um preposto, aceito pela contratante, para representá-lo durante a execução do contrato:
h) A responsabilizar-se pelos danos que causar à contratante ou a terceiros durante vigência do Contrato;
i) a cumprir fielménte todas as condições estâbdêcidas no contrato e no edital;
j) a manter durante a vigência do contrato, todas as condições de hatMitação; ç

\St.,, ,5.2, - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE "9/ '
\
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. CO n t RATANTE, além das obrigações consideradas contidas no instrumento convocatório por determinação

iegal. obriga-se a:

a) F Mticcer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumphmento do contrato, dentro de, no máximo, 10

.:dez; dias da assinatura;
b) Realizar o pagamento peia execução do contrato,
c) proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no

prazo legal.

VI- CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

§ 1° - O descumprimento parcial ou total cie qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão ou
entidade promotor clã licitação, sujeitará o licitante ou a CONTRATADA às seguintes sanções prevista na Lei

Federal n° 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:

a ) Advertência
t: ,'. Declaração de Kjoneldade para participar de liotação e impeciimento de contratar com a União, com órgãos e
entidacjes do Estado da Bahia e dos demais estados da fedêrârção, com o Distrito Federal e Municípios por prazo

de até 05(cinco) anos:
C) Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de |tabuna pelo mesmo prazo previsto ria

alínea anterkm
d) Multa de 0,3% (hês décimos por cento) ao dia. até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da pane do objeto

não entregue:
e) Multa de 0.7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia
subsequente ao trigésimo.
§ 2° - O valor das multas será. obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de
outros créditos, relativo ao mesmo Contrato. eventualmente existente.
§ 3° - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
§ 4" - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências da CONTRATADA, junto à
CÕNTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização monetária.
§ 5° - Sanções previstas na Lei Federal n° 10.520/02, art. 7°:
Quern convocado dentro do prazo de validâdè da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
ap'esen:ar documentação talsc exigida r'xa o certame, ensejar o retardamento cIa execução de seu obietn não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuçãü do címtrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, Mará impedido de licitar e contratar com a União, Estâdos, Distrito Federal Ou Municípios e. será
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de caclastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.
40 desta Lei, pelo prazo de até 5 (CRiCO) anos, sem prejuízo dãS multas previstas em edital e no contrato e das
cjemais cominações legais.

VIl - CLÁUSULA SETIMA . DA RESCISÃO

a inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e as
previstas na Lei n° 8.666/93.
§ 1". A Contratante poderá resándir admmistrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos
incisos l a XII, XVII e XVIII do art, 78 da Lei 8.666/93.
§ 2°. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos || a Xi e XV do art. 78 da Lei Fedêrài n' 8.666/93, não
cabe à CONTRATADA direito a qualquer inderiização

vin - CLÁUSUí_A OITAVA -CÒCRANÇ.A JUDICIAL

As impcrtâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo cie execução, constituindo este
Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cob"ança dirêta, rnecNante retenção ou compensação de
créditos, sempre que possivei.

IX CLÁUSULA NOVA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

§ 1°. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
§ 2°. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toaa a execução do Contrato, em compatibüidade com as
obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
§ 3". O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo Ou em

parte.
, A
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§ 4'. Na interpretação das .jispo£|çses :h's!e Contratí e in',egração das orniss¢5ís desde que compatNe's ccm
Os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os phncipios da teoria geral dos contratos e as
disposições do Direito Privàdo.
§ 5'. A CONT RATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução dos
serviços objetc contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da
CONT RATADO, apurados na forma da legimção vigente. quando comunicado à CONTRATANTE no prazo de
48 (guarema e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
§ 6°. Após o 10° (décimo) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a CONTRATANTE, poderá optar
por uma das seguintes alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judiáal, respondendo a CONTRATADA
pelas perdas e danos decorrentes da rescisão:
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de m ulta correspondente ao período total dê atí"aso,
respeitado q disposto na legislação em vigor.
§ 7'. A CONTRATANTE providenciará a pubiicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, no Diário
Oficiá do Município, conforme Lei Federal 8.666/93.

X - CLÁUSULA DECIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL,, À EXECUÇÃO ijA CONTRATAçÃO E OS CASOS

OMISSOS (art. 55, inciso XII).

A legtslação aplicável a execução deste contrato e os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições
constantes das Leis Federais 10.520/G2 e 8.666/93 e legislação posteriores, nos princípios de dirêito público e,
subsidiariamente, com base em outras leis que prestem a suprir eventuais lacunas,

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Como forma de acompanhar q cumprimento detalhado da entrega dos itens contratados, assim como a sua
designação adequada, a diretoria solicitante recomenda o Sr. JADSON DOREA - Função: COORDENADOR
DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, como Gestor do contrato a ser gerado.

§ 1° O Gestor de contrato deverá:
a) Solicitar ao Dept° dê Liotações e Compras a cópia do referido contrato:
b) Identificar nu presente contrato, quais i'ens dizem respeito à sua solicitação:
C) Dar baixa em sua via de contrato a cada requsição emitida ao setor Administrativo, mantendo o saldo
atualizado,
d) Observar se os itens recebidos coMerem com o solicitado e constante do contrato.

XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO

O presente contrato é vinculado ao termo de dispensa constante no processo admiriistrativo e a ficha cie
programação orçamentária da contratada

© XIII -CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - FORO

As partes elegem o Foro cia âciade de Itabuna, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
Dr]v||eg|ado que seja, para ciirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato

E por estarem assim justos e contratad , am o presente contrato em 02 (duas) vias de ¶ua1 teor e foma na
presença das testemuntias, qus2 subscr d ois de lido achadas conforme.

abuna, 10 J nho d 020.

ê "
W

MUNICIP1Q· ITABUN - CONTR NTE
UILDSON. NRIQU NASCIMENTO

Secretário " ,pa1 dQ Sàúcje
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INSTRUMEDf/- IN'STR. MÉDICOS HÕS6|TALARES EIRELI

,' JOSE CELIO P/'ETO
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' ,1 processo administrativo l L_n° 089-s/2020J
"q

í ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

)'fi DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 029-Sl2020

,

"OBjETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO

DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DESINFECÇÃO DE

' . AMBIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

. : PARA ENFRENTAMENTO AO COVID - 19.
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EXTRATO DE DISPENSA 029-S.2020

F 3:€ I1aí@µ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CGCICNPj: 08.218.99110001-95

AVISO
RATIFICAÇÃO TERMO DE DISPENSA EMERGENCIAL

O Secretário Municipal de Saúde de Itabuna homologa e ratifica o Termo de Dispensa n° 089-S/2020, que
bm como objeto contratação de empresa para aquisição de material de consumo para
DESINFECÇÃO DE AMBIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO
COVID - 19. Tcmjd como Contratado: INSTRUMEDI - INSTR. MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ n°
15.712.B15/0001-18. conforme Contrato de Fornecimento. Vdor RS 17.523,00 (DEZESSETE MIL
QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS). Itabuna. 10 de junho de 2020, Uiklson Henrique Nascimento -
Secnetário de Saúde,

A"'

EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA EMERGENCIAL N". 029-S/2020

N' Processo Administrativo: 089-S/2020. DISPE NSA N'. 029-5/2020, Corilratante: S ECRETARIA
MUNICIPAL D E SAÚDE DE ITABUNA. Contratado: 1NSTRUMEDI - INSTR. MEDICOS HOSPITALARES
eireli, cnpj n" 15,712.615/0001-18. objeto: contratação de empresa para aquisição de
MATERIAL DE CONSUMO PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUD E PARA EN FRENTAMENTO AO COVID - 19. F Ljndamemc] Lec;a1; L ei n" 13 ,979/2020 e alterações
Vi Ehncia, 6 meses ou ent a total do ob do.

ORçAMENTARIA
_ UnjdaÔe Gest eto/Atjv1dade Elemento de Despesa

1019 14 2406 33%30
N° clo contrato 139-Sl2020. Data da Assinatura: ', 0/06/2020 " Valor RS 17.523,00 (DEZESSETE MIL
QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS), Itabuna. 10 de junho de 2020. Comissão de Licitação.
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