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l PROCESSO ADMINISTRATIVO l N° 130-Sl2020 :

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAUDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 040-S/2020

OBjETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA MELHORIAS DA
ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À
SAÚDE EM VIRTUDE DO AUMENTO DA DEMANDA DIANTE DA PANDEMIA

DE COVID-19.
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CONTRATADA: INFORLASER COMERCIO E SERVIçO LTDA
CNPJ/MF N°. 03.150.60810001-90 ii
Valor: R$ 90.870,00 (Noventa mil oitocentos e setenta reais).

Uno_J 2020 !

1| J



PREFEITURA DE

Fit x€ Ità!?.unµ
000002

Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO l N° 130-S/2020"7

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAUDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 040-S/2020

OBjETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA MELHORIAS DA
ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À

SAÚDE EM VIRTUDE DO AUMENTO DA DEMANDA DIANTE DA PANDEMIA

: DE COVID-19.

AUTUAÇÃO



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPj: 08.218.99110001-95

0í)OO'j3
AUTUAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, eu, ALLANA FRANCINE

ROCHA DE SANTANA, Membro da Comissão de Licitação, abri o Processo

Administrativo n° 130-S/2020 relativo à Dispensa de Licitação n° 040-S/2020, oriundo

da Secretaria de Saúde, contendo a descrição clara e suficiente do objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE

4. EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA MELHORIAS DA ESTRUTURA DE
TECNOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE EM VIRTUDE DO

AUMENTO DA DEMANDA DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19., contendo suas peças

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

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

autuação.

1

ALLANA€ ANCINE ROCHA DE SANTANA
MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAçÃO

Prefeitura Municipal secretaria MUNICIPAL de SAÚDE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A saúd6Íj3005

" OFÍCIO

NÚMERO: l 00248/2020 l DATA: l 14/07/2020

DE: Trissia Almeida dos Santos Cunha PARA: Emerson Luis Santos Oliveira
Departamento de Vigilância á Saúde. Secretário Municipal de Saúde

ASSUNTO: Solicitação de Contratação de Empresa especializada para fornecimento de
Equipamentos de Informática.

Prezado Senhor,

Cumprimentando- lhe cordialmente, sirvo- me do presente para solicitar contratação DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA,

para o Departamento de Vigilância Epidemiológica deste Município, para que possamos dar continuidade as

demandas envolvendo a PANDEMIA COVID-19. Informo que, a quantidade de testagem tem aumentado

significativamente, por conta disto a equipe de trabalho foi ampliada para dar suporte nos monitoramentos,

atendimentos e coletas, porém não temos equipamentos suficientes. Necessitamos montar um call center

com computadores, impressoras, para que possamos organizar os nossos dados e atendimentos

relacionados as Altas por cura, Termos de Isolamento, envio e impressão de Laudos de exames, informo

também que o sistema de informação SIS necessita de computadores e impressoras para alimentação diária

dos sistemas SINASC, E-SUS, SIM, SINAN E O XPCE e impressões de relatórios cotidianos referentes aos

agravos de notificações compulsória. Ressalto que mediante ao momento ao qual estamos passando e

necessidades pelas quais estamos enfrentando, solicito deferimento da liberação dos equipamentos listados

abaixo, a fim de darmos continuidade a essas atividades que são essenciais ao serviço. Segue os itens:

· 12 MICROCOMPUTADORES;

R · 03 NOTEBOOK;

· 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL;

· 03 ROTEADOR WIRELESS;

Desde já agradecemos.

Atenciosamente, m -n

Tríssia Almeida dos Sã os Cunha
Departamento de Vigilância á Saúde.

Avenida Manoel Chaves, n° 2373, 1° Andar, Sala 104, São Caetano
Itabuna-Ba CEP: 45.6000-051

Fone/Fax: (73) 36125023 (Viep) - (73) 32125970 (SVO)
E-mail:viepitabuna@gmail.com
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COMUNICAÇÃO INTERNA

NÚMERO: l 03/2020 l DATA: l 17/07/2020

DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE
DE, SETOR DE TECNOLOGIA DA PARA: FINANCEIRA - SR GERALDOINFORMAÇÃO PEDRASSOLI L,

Cv SOL CTAÇÃO DE COMPRA - EQUIPAMENTOS DE NFORMÁT 'A \è :Ê(L

ASSUNTO: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE " l'
'ívj.

Prezado Senhor "

Cumprimentado cordialmente, encaminho em anexo TERMO DE

REFERÊNCIA e REQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO para abertura de processo
.l

de compra para aquisição de equipamentos de informática, para o

Departamento de Vigilância à Saúde.

Considero primordial a aquisição destes equipamentos, considerang0

C o aumento da demanda no Departamento citado, conforme pontuações e

justificativo do Ofício 0248/2020 de 14/07/2020 da Diretoria do

Departamento de Vigilância à Saúde (em anexo).

Coloco-me à disposição para esclarecimentos eventuais, despeço- e

com votos de apreço :es ima. V\

Elio David Nascimento ouza

~ Blio Dauid Nascin.er.tg S,"12(1SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO Secretaria cj8 Saúde
Setor de Tecn0|0g|a da lnfonnaçâo



.... REQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO N2 002/2020

O O REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DATA:

, O ,' SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

" =-==' '- 17/07/2020

000007
EQUIPAMENTOS

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT
COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO (MICROCOMPUTADOR - HD 50OGB SATA III - 4GB
RAM - GRAVADOR DVD, MONITOR LED 18,5", MOUSE, TECLADO, ESTABILIZADOR)

(Configurações minimas): Processador: Núcleos: 4 Threads: 4 Clock Minimo 3,6Ghz, Memória
Cache 6Mb, Socket: LGA 1151* Litografia:14nm TOP: 65W Placa Mãe: Suporte processadores
8q Geração* LGA 1151* Chipset: compatível com o processador, Processador de ga geração.
Armazenamento: Hd 500Gb 3,5' Satã Ill, buffer 16Mb, 7200RPM, Taxa de Transferência:

6Gb/s ** PIaca mãê: Gráficos Integrados: - 1 porta HDMI com suporte para resolução

máxima de 4096x2160@24Hz, 2560x1600@60Hz. - 1 porta VGA com suporte para resolução

€) máxima de 1920X1200@60HZ. Slots: - 1 slot PCle 3.0x16. - 1 slot PCle 3.0X1. - 1 slot pCl SATAIntegrado: - 4 portas SATA 6Gb/s USB: - 4 portas USB 3.1 Geni - 6 portas USB 2.0 (USB Alta
Velocidade). Áudio: - Codee Realtek ALC887. -Áudio de 7.1 canais de Alta Definição LAN: - l

controlador Realtek, Gigabit LAN. Portas traseiras: - 1 porta para teclado PS/2 - 1 porta para
mouse PS/2 - 2 portas USB 2.0 - 2 portas USB 3.1 Geni. - 1 porta Serial - l porta paralela - 1

porta VGA - l porta HDMI. - 1 porta LAN (RJ45) - 3 jacks de áudio Conectores internos: - 1
conector de energia ATX de 24 pinos - 1 conector de energia ATX 12V de 4 pinos - 4

conectores SATA 6Gb/s - 2 conectores USB 2.0 (suporta 4 portas USB 2.0 adicionais) - 1

1 conector USB 3.1 Geni (suporta 2 portas USB 3.1 Geni adicionais) - 1 conector de ventilador UND 12
CPU de 4 pinos - 2 conectores de ventilador de sistema de 4 pinos . - 1 conector de áudio de

painel frontal - 2 conectores de painel frontal. - 1 conector e módulo TPM - 1 conector de

porta Serial - 1 conector para Chassis Intrusion - 1 jumper Clear CMOS. - Memória RAM:

DDR4 1 x 4GB * - Leitor/Gravador de CD/DVD - CDRW -DVDRW. - Fonte - Potência
Operacional: 450W (real). Padrão ATX: 12V. Conector MB ATX (24 pinos): 1 .Conector ATX
12V (4 pinos): lConector IDE: 2 Conector SATA: 3 (Cabo).Conector Floppy Driver: 1 Conector

PCI-E (6 pinos): 2 Tamanho dos cabos e distribuição dos conectores Chave Seletora: Monitor:
Tela LED 18,5 pol l, iluminação traseira Sistema W-LED, área de exibição de alto desempenho

476,6 (H) x 268,1 (V), prop. da imagem 16:9, resolução 1.920 x 1.080 a 60 Hz, tempo de

resposta (tipico) 5 ms (cinza para cinza), brilho 250 cd/m', proporção de Contrast
20.000.000:1, pixel pitch 0,248 x 0,248 mm, Ângulo de visão 178" (A) /178" (V) @ C/R > 10,

Cores da tela 16,7 m, frequência de varredura 30 - 83 KHZ (A) l 56 -75 Hz (V), MHL 1080P @

60HZ, SRGB.· Estabilizador- Potência nominal: 500 Vã- 4 Tomadas - Tensão nominal de
entrada: 115V - Tensão nominal de saída: 115V· MOUSE OPTICO: 800dpi USB ·Teclado:

ABNT2 - 2 padrão USB - Garantia de 12 meses. SISTEMA OPERACIONAL: Windows 10 PRO

64 Bits
Notebook com tela de 15,6 Tipo Notebook Processador Quad Core, 6Mb Cache, 89 Geração

Sistema operacional Windows 10 PRO 64 bits Idioma em Português (Brasil) Unidade óptica
Não possui Leitor biométrico Não Tamanho da tela 15.6" Webcam integrada Sim Resolução
da webcam HD 720p Características Gerais - Tela LED HD Widescreen Antirreflexo, com
resolução de 1366 x 768 HD - Conector combo para fone de ouvido l microfone - Microfone
integrado Sintonizador de TV não Chipset Integrado ao processador Tipo de tela LCD LED Cor
Preto, cinza ou tons de cinza Especificações Técnicas Conexão S/ fio (wireless) 802.11 b/g/n

Conexão Bluetooth Sim Memória RAM 8 GB DDR4 2133 MHZ Expansão da memória até 16

3 GB Armazenamento SSD 512Gb Portas USB 2 (3.1), 1 (2.0) Tensão/Voltagem Bivolt Gârantia UND 03
12 meses Conteúdo da Embalagem - Notebook - Adaptador AC - Cabo de força - Manuais
Conexão HDMI sim Wireless e Rede: Wireless (Wi-Fi): Compatível com IEEE 802.1P/b/g/n/ac
Suporte a redes com frequência de 2,4 GHz e SGHZ Antena: 1x1 Certificado ANATEL
Bluetooth: Versão 4.1 LAN/Rede com fio: Gigabit Ethernet 10/100/1000 (RJ45) Bateria 4

células 48Wh 3220 mAh 15.2 V Placa de vídeo Integrada, com tecnologia Intel" HD Graphics
620 Placa de som Integrada Teclado Português-BR ABNT2, com teclado numérico, resistente

a derramamento de líquidos Mouse Touchpad de precisão Tipo de memória DDR4 Garantia

minima 12 meses

4 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fa' UND 03
Especificações - Funções: imprimir, Copiar, Digitalizar, Fax - Velocidade de Impressão em
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Preto: Normàl: Até 20 ppm [7] - Saída da primeira Página em Preto (a4, Pronta): em Até 8,3

· Segundos - Saída da Primeira Página em Preto (a4, Modo de Suspensão): Até 18 Segundos (15 jj000t
Minutos) - Velocidade de Impressão Colorida: Normal: [7] - Primeira Páginâ Impressa
(prontà): Prêto: Cm Até 8,3 Segundos [B] - primeira página Impressa (pronta): Preto: Até 18

· Segundos (15 Minutos) [B] - Primeira Cópia: em Até 8,9 Segundos [B) - Primeirà Cópia
(dormir): Até 17 Segundos (15 Minutos) [B] - Ciclo de Trabalho (mensal, A4): Até 10000

Páginas [14] o Ciclo de Trabalho é Definido Como o Número Máximo de Páginas por Mês de

Saída de Imagens. - Volume Mensal de Páginas Recomendado: 100 a 2.000 [15] - Tecnologia
de Impressão: Laser - Qualidade de Impressão preto (ótima): Até 1.200 x 1.200 Dpi - Idiomas

de Impressão: Spl - Monitor: Led de 2 Linhas (16 Caracteres por Linha) - Velocidade do

Processador: 600 Mhz - Sensor Automático de Papel: Não - Cartuchos de Reposição: Cartucho

de Toner Laser Hp 105a Preto Original ("1000 Páginas) [4] Impressora Habilitada Para
Segurança Dinâmica. Somente para uso Com Cartuchos Que Utilizam um Chip Original Hp. os

Cartuchos Com Chips Que Não São Hp Podem Não Funcionar, e Aqueles Que Funcionam
Hoje Podem Não Funcionâr nO Futuro. - Recurso de Impressão MÓvêl: Hp Smart App; Apple

Airprint'"; Google Cloud Print'"; Aplicativos Móveis; Certificação Mopria'"; Impressão Via Wi-
fi Direct" [13] - Capacidade Sem Fios: Sim, Wi-fi 802.11 B/g/n Incorporada - Conectividade,

padrão: Usb 2.0 de Alta velocidade; porta de Rede Fast Ethernet 10/100base-tx; 802.11
B/E/n Sem Fio - Conectividade, Opcional: Nenhum/nenhuma Garantia de 12 meses. *

Roteador Wireless Dual Band 5 Antenas Especificações: Hardware: - Interface: 4 Portas LAN

10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps - Botõês: Botão WpS/Reset Botão wireless On/Off

Botão Power On/Off - Antena: 3 Antenas de 2.4GHZ 2 Antenas de 5GHZ (5 Antenas) - Fonte

© de Alimentação Extêrna: 12VDC/1A Wirèlêss: - padrões Wireless: IEEE 802.11ac/n/a 5GHz;
IEEE 802.11b/g/n 2.4GHZ - Velocidades Wireless: 450Mbps(2.4GHz); 867Mbps(5GHz) -

Frêquênciâ: Rede para Convidados 2.4GHZ Rede para Convidados 5GHz - Potência de
Transmissão: Máx de i3.5dBm (2.4GHZ) Máx. 17dBm (5GHZ) - Modos Wireless: Roteador
Wireless W0S(Four Address) WDS(AP+APC) - Segurança Wireless: WEP WPA\WPA2 WPA-

PSK\WPA2-PSK Filtragem de MAC Wireless Garantia minima de 60 meses Software: - QoS:

WMM, Controle de Largura de Banda - Tipo de WAN: IP Dinâmico/lP EStático/PPPOE/

5 BigPond/ /L2TP(Acesso Duplo) /PPTP(ACCSS0 Duplo) - Gerenciamento: Controle de Acesso UND 03
Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto - DHCP: Servidor DHCP Cliente DHCP Cliente

DHCP Reserva de Endereço - Controle de Acesso: Controle dos Pais Controle de
Gerenciamento Local Lista de Clientes Acesso por Agendamento Regra de Gerenciamento

VPN Pass-Through: - PPTP - L2TP - 1PSec(AH Head) - 1PSec(ESP Head) Rede de Visitantes: -

2.4GHz guest network - 5GHz guest network Ambiente: - Temperatura Operacional: O°C"40
"C (32 °F~104°F) - Temperatura de Armazenamento: -40°C"70°C (-40°F"158°F) - Umidade

Operacional: 10%"90% não condensante - Umidade de Armazenamento: 5%"90% não
condensante Sistema Operacional: - Microsoft Windows XP//Vista/7/8/8.1/10 MAC OS,

NetWare, UNIX ou Linux Conteúdo da emabalagem: - Roteador Wireless - Fonte de Energia -

Cabo Ethernet - Guia de Instalação R@ida Garantia 12 meses de Earantia

OBSERVAÇÕES

e4j'\mentos DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE V1GILÂNCIA À SAUDE, PARA MELHORIAS DA ESTRUTURA DE TECNLOGIA DO DEPARTAMENTO

CITADO, EM VIRTUDE DO AUMENTO DE DEMANDA DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19.

r) ' Blio David Nascinento Souza
emissão "1JÍJ ' - Secretaria do Saúd, visto

17/07/2020 Setoí dehcnologia da Mfomação l l
SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

RECEBIMENTO
AUTORIZAÇÃO

__/__/_

__/_/_
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CNPJ N" 08.218.991/0001-95

TERMO DE REFERÊNCIA
ijá J00000S

1. INTRODUçÃO

1.1 Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei nQ 8.666, de 21.06.1993, e nas

demais normas legais e regulamentares.

2. OBJETIVO

2.1 o objetivo do presente Termo de Referência é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA.

3. JUSTIFICATIVA

3.1 AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM ATEN DIMENTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA

À SAÚDE, tem por finalidade suprir a necessidade de equipamentos de informática, considerando a escassez de

equipamentos, considerando a existência de diversos equipamentos obsoletos, considerando o aumento de

demanda devido à Pandemia de Sars-COv-2 (coronavírus), conforme justificativa no Oficio 0248/2020 de

14/07/2020 da Diretoria do Departamento de Vigilância à Saúde, e por fim, considerando efetivo aumento de

4""y produtividade do Departamento em questão.

4. DESCRIÇÃO DO MATERIAL

4.1 EQUIPAMENTOS

EQUIPAM ENTOS

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT

COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO (MICROCOMPUTADOR - HD 500GB SATA III - 4GB RAM -

GRAVADOR DVD, MONITOR LED 18,5", MOUSE, TECLADO, ESTABILIZADOR) (Configurações
minimas): Processador: Núcleos: 4 Threads: 4 Clock Mínimo 3,6Ghz, Memória Cache 6Mb,

Socket: LGA 1151* Litografia:14nm TOP: 65W Placa Mãe: Suporte processadores 8q Geração*

lga 1151* Chipset: compatível com o processador, Processador de ga geração.

Armazenamento: Hd 5OOGb 3,5' Satã Ill, buffer 16Mb, 7200RPM, Taxa de Transferência: 6Gb/s
** placa mãe: Gráficos Integrados: - 1 porta HDMI com suporte para resolução máxima de

4096x2160@24Hz, 2560x1600@60Hz. - 1 porta VGA com suporte para resolução máxima de

1920X1200@6OHZ. Slots: - 1 slot PCle 3.0X16. - 1 slot PCle 3.0X1. - 1 slot PCl SATA Integrado: - 4
portas SATA 6Gb/s USB: - 4 portas USB 3.1 Geni - 6 portas USB 2.0 (USB Alta Velocidade).
Áudio: - Codee Realtek ALC887. -Áudio de 7.1 canais de Alta Definição LAN: - 1 controlador

Realtek, Gigabit LAN. portas traseiras: - 1 porta para teclado PS/2 - 1 porta para mouse PS/2 - 2

portas USB 2.0 - 2 portas USB 3.1 Geni. - 1 porta Serial - 1 porta paralela - 1 porta VGA - 1 porta
HDMI. - 1 porta LAN (RJ45) - 3 jacks de áudio Conectores internos: - 1 conector de energia ATX

de 24 pinos - 1 conector de energia ATX 12V de 4 pinos - 4 conectores SATA 6Gb/s - 2

1 conectores USB 2.0 (suporta 4 portas USB 2.0 adicionais) - 1 conector USB 3.1 Geni (suporta 2
portas USB 3.1 Geni adicionais) - 1 conector de ventilador CPU de 4 pinos - 2 conectores de UND 12

ventilador de sistema de 4 pinos . - 1 conector de áudio de painel frontal - 2 conectores de

painel frontal. - 1 conector e módulo TPM - 1 conector de porta Serial - 1 conector para Chassis

Intrusion - 1 jumper Clear CMOS. - Memória RAM: DDR4 1 x 4GB * - Leitor/Gravador de
CD/DVD - CDRW -DVDRW. - Fonte - Potência Operacional: 450W (real). Padrão ATX: 12V,

Conector MB ATX (24 pinos): 1 .Conector ATX 12V (4 pinos): 1Conector IDE: 2 Conector SATA: 3
(Cabo).Conector Floppy Driver: 1 Conector PCI-E (6 pinos): 2 Tamanho dos cabos e distribuição

dos conectores chave Seletora: Monitor: Tela LED 18,5 pol l, iluminação traseira Sistema W-

LED, área de exibição de alto desempenho 476,6 (H) x 268,1 (V), prop. da imagem 16:9,

resolução 1.920 x 1.080 a 60 Hz, tempo de resposta (típico) 5 ms (cinza para cinza), brilho 250
cd/m', proporção de Contrast 20.000.000:1, pixel pitch 0,248 x 0,248 mm, Ângulo de visão 178"

(A)/178° (V) @ C/R > 10, Cores da tela 16,7 m, frequência de varredura 30 -83 KHZ (A) l 56 -75
Hz (V), MHL 1080P @ 60HZ, SRGB.· Estabilizador- Potência nominal: 500 Vã- 4 Tomadas -

Tensão nominal de entrada: 115V - Tensão nominal de saída: 115V· MOUSE OPTlCO: 800dpi
USB ·Teclado: ABNT2 - 2 padrão USB - Garantia de 12 meses. SISTEMA OPERACIONAL:

Windows 10 PRO 64 Bits

' '°'"°°' '°" '"" " èÁY "" """

l
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA
SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CNPJ N° 08.218.991/0001-95
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Tipo Notebook
Processador Quad Core, 6Mb Cache, ga Geração

Sistema operacional Windows 10 PRO 64 bits 00 DIU
Idioma em Português (Brasil)
Unidade óptica Não possui
Leitor biométrico Não
Tamanho da tela 15.6"
Webcam integrada Sim
Resolução da webcam HD 720p
Características Gerais - Tela led HD Widescreen Antirreflexo, com resolução de 1366 x 768 HD

- Conector combo para fone de ouvido l microfone
- Microfone integrado
Sintonizador de TV não

Chipset Integrado ao processador
Tipodetela LCD LED

Cor Preto, cinza ou tons de cinza
Especificações Técnicas
Conexão sI fio (wireless) 802.11 b/g/n

Conexão Bluetooth Sim
Memória RAM 8 GB DDR4 2133 MHZ

Expansão da memória até 16 GB

Armazenamento SSD 512Gb
Portas USB 2 (3.1), 1(2.0)
Tensão/Voltagem Bivolt

Garantia 12 meses
Conteúdo da Embalagem - Notebook

- Adaptador AC
- Cabo de força

- Manuais
Conexão HDMI sim
Wireless e Rede: Wireless (Wi-Fi): Compatível com ieee 802.11Yb/g/n/ac Suporte a redes com
frequência de 2,4 GHz e 5GHz Antena: 1x1 Certificado ANATEL Bluetooth: Versão 4.1 LAN/Rede
com fio: Gigabit Ethernet 10/100/1000 (RJ45)

Bateria 4 células 48wh 3220 mAh 15.2 V
PIaca de vídeo Integrada, com tecnologia Intel" HD Graphics 620

Placa de som Integrada
Teclado Português-BR ABNT2, com teclado numérico, resistente a derramamento de |Íquidos
Mouse Touchpad de precisão
Tipo de memória DDR4
Garantia mínima 12 meses

IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax
Especificações
- Funções: Imprimir, Copiar, Digitalizar, Fax
- Velocidade de Impressão em Preto: Normal: Até 20 Ppm [7]
- Saída da Primeira Página em Preto (a4, Pronta): em Até 8,3 Segundos
- Saída da Primeira Página em Preto (a4, Modo de Suspensão): Até 18 Segundos (15 Minutos)

- Velocidade de Impressão Colorida: Normal: [7)
- Primeira página Impressa (pronta): Preto: em Até 8,3 Segundos [B]
- Primeira página Impressa (pronta): Preto: Até 18 Segundos (15 Minutos) [B]

3 - Primeira Cópia: em Até 8,9 Segundos [B] und 03
- Primeira CÓpia (dormir): Até 17 Segundos (15 Minutos) [B]
- Ciclo de Trabalho (mensal, A4): Até 10000 Páginas [14] o Ciclo de Trabalho é Definido Como o
Número Máximo de Páginas por Mêsde Saída delmagens.

- Volume Mensal de Páginas Recomendado: 100 a 2.000 [15]
- Tecnologia de Impressão: Laser
-Qualidade de Impressão Preto (ótima): Até 1.200 x 1.200 Dpi

- Idiomas de Impressão: Spl
- Monitor: Led de 2 Linhas (16 Caracteres por Linha)
-Velocidade do Processador: 600 Mhz

AiÚ '
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- Sensor Automático de Papèl: Não

- Cartuchos de Reposição: Cartucho de Toner Laser Hp lOSa Preto Original ("1000 páginas) [4]

Impressora Habilitada Para Segurança Dinâmica. Somente Para Uso Com Cartuchos Que 00 OIl
' Utilizam um Chip Original Hp. os Cartuchos Com Chips Que Não São Hp Podem Não Funcionar, e

Aqueles Que Funcionam Hoje Podem Não Funcionar no Futuro.
- Recurso de Impressão MÓvel: Hp Smart App; Apple Airprint'"; Google Cloud Print'"; Aplicativos
Móveis; Certificação Mopria'"; Impressão Via Wi-fi Direct" [13]
- Capacidade Sem Fios: Sim, Wi-fi 802.11 B/g/n Incorporada
- Conectividade, padrão: Usb 2.0 de Alta Velocidade; Porta de Rede Fast Ethernet 10/100base-
tx; 802.11 B/g/n Sem Fio

- Conectividade, Opcional: Nenhum/nenhuma
Garantia de 12 meses. *

Roteador Wireless Dual Band 5 Antenas
Especificações:
Hardware:
- Interface: 4 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps

- Botões: Botão WPS/Reset Botão Wireless On/Off Botão Power On/Off

- Antena: 3 Antenas de 2.4GHZ 2 Antenas de 5GHz (5 Antenas)
- Fonte de Alimentação Externa: 12VDC/1A
Wireless:

- Padrões wireless: ieee 802.11ac/n/a 5GHZ; IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
- Velocidades Wireless: 450Mbps(2.4GHz); 867Mbps(5GHz)
- Frequência: Rede para Convidados 2.4GHZ Rede para Convidados 5GHZ
- Potência de Transmissão: Máx de 13.5dBm (2.4GHZ) Máx. 17dBm (5GHZ)

- Modos Wireless: Roteador Wireless WDS(Four Address) WDS(AP+APC)

- Segurança Wireless: WEP WPA\WPA2 WPA-PSK\WPA2-PSK Filtragem de MAC Wireless
Garantia minima de 60 meses
softwa re:

- CIoS: WMM, Controle de Largura de Banda
- Tipo de WAN: IP Dinâmico/lP Estático/PPPoE/ BigPond/ /L2Tp(Acesso Duplo) /PPTP(Acesso
Duplo)

- Gerenciamento: Controle de Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto
- DHCP: Servidor DHCP Cliente DHCP Cliente DHCP Reserva de Endereço
- Controle de Acesso: Controle dos Pais Controle de Gerenciamento Local Lista de Clientes

4 Acesso por Agendamento Regra de Gerenciamento UND 03
VPN Pass-Through:

- PPTP
' 'j -L2TP

- 1PScc(AH Head)

- 1PSec(ESP Head)
Rede de Visitantes:

- 2.4GHz guest network
- 5GHz guest network
Ambiente:

- Temperatura Operacional: O°C"40 °C (32 °F"104°F)
- Temperatura de Armazenamento: -4O"C"70°C (-40°F"158°F)
- Umidade Operacional: 10%"90% não condensante l

í- Umidade de Armazenamento: 5%"90% não condensante
Sistema Operacional: j
- Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux
Conteúdo da emabalagem:

- Roteador Wireless è
f- Fonte de Energia

- Cabo Ethernet
- Guia de Instalação Rápida
Garantia
12 meses de garantia

IQ\À/""
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5.1. O material deverá ser entregue, no Almoxarifado Central de Saúde, sempre das 08:00hs às 13:00hs, o qual

formulará o pedido, através do setor responsável.
5.2. A entrega deverá ser efetuada com data programada e confirmação antecipada no local indicado pelo

município, ficando as despesas inerentes com frete por conta da Contratada.
5.3. O prazo de entrega dos materiais será em até 15(quinze) dias após a solicitação da secretaria de saúde.

5.4. Correrão por conta da Contratada todas as despesas inerentes ao cumprimento disposto do subitem anterior.

5.5. Os materiais devem ter a descrição da embalagem absolutamente compatível com a descrição da requisição.

5.6. Os materiais devem ser entregues em embalagens não violadas.

5.7. Os materiais devem ter prazo de validade igual ou superior a 12 meses.

5.8. O item não deve ser substituído. Neste caso, a unidade contratada assumira todo o ônus.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das determinações contidas no instrumento convocatório, que aqui se consideram

literalmente transcritas, bem como daquelas decorrentes de 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 processo licitatório;

C) A fornecer produtos de qualidade;
d) O produto entregue deverá estar rigorosamente de acordo com o que foi especificado na Proposta, bem como

com o que foi solicitado no presente Edital;
e) Em caso de devolução do Produto, por estar em desacordo com as especificações, todas as despesas serão

atribuídas ao fornecedor;
f) A licitante fica ciente de que se houver incompatibilidade de suas informações, com as características

apresentadas pelo produto, estará sujeita às sanções previstas na legislação vigente e a não substituição pelo

produto adequado será considerado como recusa da entrega.
g) A manter um preposto, aceito pela contratante, para representá-lo durante a execução do contrato;
h) A responsabilizar-se pelos danos que causar à contratante ou a terceiros durante vigência do Contrato;

i) A cumprir fielmente todas as condições estabelecidas no contrato e no edital;
j) A manter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação;
k) Cumprir fielmente todas as condições estabelecidas neste contrato e no edital;

l) Manter durante a vigência deste contrato, todas as condições de habilitação.

7. - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas no instrumento convocatório por determinação

legal, obriga-se a:
a) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10

(dez) dias da assinatura;

b) Realizar o pagamento pela execução do contrato;

C) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no

prazo legal.

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado em favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário na sua conta
corrente, por meio de ordem bancária, após o recebimento da nota fiscal referente à entrega do material.

8.2. O prazo para a efetivação do pagamento será de até 30 (TRINTA) dias após a entrega do produto, desde que
não hajá fator impeditivo provocado pela licitante vencedora.

8.3 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que o atraso gere
direito a acréscimos de qualquer natureza.

9. DO REAJUSTE DE PREçO ejjjykN ,
Prefeitura Municipal de Itabuna SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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10. DAS PENALIDADES

10.1 Se o Contratado inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará su jeito, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n.Q 8,666/93, e ao pagamento de
multa nos seguintes termos:

10.2 Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do bem não

entregue ou do serviço não prestado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do bem.

10.3 pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado:
10% (dez por cento) do valor do bem.

10.4 Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos ao Contratado às importâncias alusivas a multas,
ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em divida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista
em lei.

11. DA ASSINATURA DO CONTRATO

11.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de contrato, cuja
minuta integra este Edital, conforme Anexo ||.

11.2. a adjudicatária deverá, no prazo, de até 02 (dois) dias contadas da data de convocação, comparecer à sede
da Secretaria de Saúde, para assinar o termo de contrato.

11.3. No ato da assinatura do contrato, a contratada deve manter as mesmas condições de habilitação, bem como
durante a execução contratual.

11.4. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação
regular de que trata o item 10 ou se recusar a retirar a Nota de Empenho, será designada nova sessão pela
autoridade competente para o exame, pelo Pregoeiro, da oferta subsequente de menor preço. Após a aceitação, o
Pregoeiro decidirá sobre a aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em
que será declarado vencedor.

e' 12. CONDIÇÕES GERAIS:

12.1 Os produtos/serviços cotados deverão atender as especificações constantes no anexo l.

13. DA FISCALIZAçÃO E ACOMPANHAMENTO

13.1 A empresa contratada ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a prestar todos os
esclarecimentos por ventura requeridos pela contratante, que designará um representante para acompanhar a
execução do Contrato;

13.2 A existência da fiscalização da contratante, de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da

empresa contratada, na execução do Contrato.

13.3 A contratante poderá exigir o afastamento de empregado o preposto da empresa contratada que venha
causar embaraço à fiscalização, ou que adotem procedimentos incompatíveis com o exercício das funções que lhe
forem atribuídas.

13.4 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante do CONTRATANTE
especialmente designado, observado o que se segue.

Uw

5
Prefeitura Municipal de Itabuna SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



l

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA
SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CNPJ N° 08.218.991/0001-95

a) o representante do CONTRATANTE anotará em registro prÓprio todas as ocorrências relacionadas com a

execução do Contrato, inclusive a observância do prazo de vigência do mesmo, determinando o que for necess'r'

à regularização das faltas ou defeitos observados; (Jü0014

b) as decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus
superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;

C) ficará nomeado como fiscal e responsável pelo contrato, servidor público lotado na Secretaria Municipal de
Saúde de Itabuna, devendo ser o principal intermediador entre a CONTRATADA e CONTRATANTE. (OBS: O NOME
DO FISCAL DO CONTRATO NÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO, POR MOTIVOS DE ASSÉDIOS QUE O MESMO PODERÁ
VIR A SOFRER. PORTANTO, O NOME DO FISCAL DEVERÁ VIR INCLUSO COM A TRAMITAÇÃO INICIAL/CONTRATO

- PLEITO DO BEM OU SERVIÇO).

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

14.1. O licitante que causar o retardamento do andamento do certame, não mantiver a proposta, desistir do lance
ofertado, fraudar de qualquer forma o procedimento desta Licitação; ou o vencedor que, convocado dentro do
prazo de validade da proposta, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação
falsa, não assinar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou frustrar a execução do contrato, comportar-se
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito a aplicação de ADVERTÊNCIA além

das seguintes penalidades, segundo a extensão da falta cometida, com observância do direito à prévia defesa:

OCORRÊNCIA PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS

Não retirar a nota de empenho, quando 1. Impedimento de licitar com o Município de Itabuna pelo período
convocada dentro do prazo de validade de de1(um) ano.

sua proposta. 2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
3. Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre

Entregar o objeto fora do prazo o valor do material não fornecido, limitada a 20 (vinte) dias. Após o
estabelecido. vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada

inexecução total ou parcial do objeto.

4. Impedimento de licitar com o Município de Itabuna pelo período
Não efetuar a troca do objeto, quando de 1(um) ano.
notificado. 5. Multa de 0,5% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de

empenho.

6. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre
Substituir o objeto fora do prazo o valor do material não substituído, limitada a 20 (vinte) dias. Após o
estabelecido. vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada

inexecução total ou parcial do objeto.
7. Impedimento de licitar com o Município de Itabuna pelo período

Deixar de entregar documentação exigida de 1(ano) ano.
neste Edital. 8. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de

empenho/valor total estimado para o item ou lote.

9. Impedimento de licitar com o Município de Itabuna pelo período
Não mantiver a proposta ou desistir do de1(um) ano.
lance. 10. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de

empenho.

11. Impedimento de licitar com o Município de Itabuna pelo período

. . de 2 (dois) anos.Comportar-se de modo inidoneo.
12. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de

empenho.
13. Impedimento de licitar com o Município de Itabuna pelo período
de 2 (dois) anos.

Fizer declaração falsa.
14. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de
empenho.

15. Impedimento de licitar com a Administração pública pelo
período de 5 (cinco) anos.

Apresentar documentação falsa. 16. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de
empenho.
17. Comunicar ao Ministério Púb|ico e Demais Órgãos.

L\ "
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18. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo
período de 5 (cinco) anos.

Cometer fraude fiscal, 19, Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de

empenho.

20. Comunicar ao Ministério Público e Demais Órgãos.
Deixar de executar qualquer obrigação 21. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre

pactuada ou prevista em lei e no edital do o valor do contrato/nota de empenho, limitada a 20 (vinte) dias.

presente pregão, em que não se comine Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser
outra penalidade. considerada inexecução total ou parcial do objeto.

22. Impedimento de licitar com o Município de Itabuna pelo período

Inexecução total. de 2 (dois) anos.
23. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota

de empenho.

24. Impedimento de licitar com o Município de Itabuna pelo período

Inexecução parcial do objeto. de 1(ano) ano.
25. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a

parte não executada.

14.1.1. Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do serviço/fornecimento, o
M UNICÍPIO poderá proceder a rescisão unilateral do contrato, hipótese em que a empresa fornecedora também se

sujeitará às sanções administrativas previstas neste Edital.

14.2. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO ou cobradas
diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às

demais sanções previstas nesta cláusula.

14.3. A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no respectivo processo no
prazo de 5(cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem

arroladas até 03 (três) testemunhas.

14.4. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente
fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério do MUNICIPIO que deverá examinar a legalidade da

conduta da empresa.

14.5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo MUNICIPIO,
conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades

mencionadas no subitens anteriores.

14.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores

- SICAF do Município, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a Administração pública, a licitante

será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, seus anexos, e nas demais

cominações legais.

r1i&iã]osoS^
Secretaria de Saúde

Sotor de Tocnobgia da lnfomação
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LEI N" 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emèrgèncta

de saúde publica de importância internacional decorrente do

coronavírus responsável pelo surto de 2019.

OPRESIDENTEDAREPÚBLICA

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

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

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

surto de 2019

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

§ 2" Ato do Ministro de Estado da Saúde diSPOrá sobre a duração da situação de emergência de

saúde pública de que trata esta Lei.

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

Organização Mundial de Saúde

Art 2° Para fins do disposto nesta Lei, conside'a-se.

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

transporte mercadorias ou encomendas postais afetackis. de outros, de rnaneira a evitar a contaminação

ou a propagação do coronavírus. e

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

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

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

coronavírus,

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

Internacional constante do ·.'L' ['"wCf 'Í " ' , ', 1¶ :' ' u,.: .l i'.'m' 7 {:il ;.'çjlç), aplicam-se ao disposto
1b nesta Lei. no que couber.

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

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

l - isolamento:

ll - quarentena,

Ill - determinação de realização corrpuisona de.

a) exames médicos:

b) testes laboratoriais,

ç} coleta de amostras clinicas:

d) vacinação e outras medidas profiláticas: ou

e) trãtârnéntos médicos específicos,

lV - estudo ou investigação epidemiologca"

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

técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). por rodovias. portos ou . .F -

aeroportos. OÜ0017'
VIl - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas. hipótese em que sera

garantido o pagamento posterior de indenização justa: e

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

sanitária sem registro na Anvisa, desde que.

a) registrados por autoridade sanitária estrangeira. e

b) previstos em ato do Ministério da Saúde

§ 1° 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.

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

à família conforme regulamento:

|| - o direito de receberem tratamento gratuito:

Ill - q pleno respeito à dignidade. aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das

pessoas. conforme preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do ÂQCXSLàQ

n" KLaz.AE3QÁejan%'c' cIe ?qzq.

§ 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 acarretara responsabilização. nos termos previstos em Lei.

§ 5" Ato do Ministro de Estado da Saúde

l - disporá sobre as condições e os prazos aplicaveis às medidas previstas nos incisos l e || do

caput deste artigo: e

ll - concederá a autorização a que se refere o mciso VIII do caput deste artigo,

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

sobre a medida prevista no inciso VI do caput deste artigo

§ 7° As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas

l - pelo Ministério da Saúde:

|| - pelos gestores Locais de saúde. desde que autorizados pelo Ministério da Saúde. nas

hipóteses dos incisos l. Il. V. VI e VIII do caput deste artigo. ou

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

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

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

coronavírus de que trata esta Lei

§ 1° a dispensa de licitação a quê se refere o caput deste artigo ê temporária e aplica-se

apenas enquanto perdurar a emergência de saúde publica de importância internacional decorrente do

coronavírus.

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

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

couber. além das informações previstas no_'t F=l£uLR: daLumzáz.7 Be ladejLK»LkmkLQ~çlsuQa o

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

respectivo processo de contratação ou aquisição.

Art. 5° Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitanas na comunicação mediata de

l - possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus:

It - circulação em areas consideradas corno regiões de contaminação pelo coronavírus.

È
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Art. 6° É obrigatório o compartilhamento entrê órgãos e entidades da adMnistração pública

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

suspeita de infecção pelo coronavírus. com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação " 000018' '
§ 1° A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às pessoas jurídicas de direito

. privado quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária.
§ 2° O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados,

suspeitos e em investigação, relativos à situação de emergência Pública sanitária, resguardando o direito

ao sigilo das informações pessoais.

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

Art. 8° Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência internacional peto

coronavírus responsável pelo surto de 2019.

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

Brasilia, 6 de fevereiro de 2020: 199° da Independência e 132" da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Sétgio Moro

Luiz Henrique Mandetta
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Presidência da República . 1:0?0ql,g
Secretaria-Geral

Subchefia para Assuntos Jurídicos j
l
$

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

Altera a Lei n° 13 979 de 6 de fevereiro de 2020, !
para dispor sobre procedimentos para aqwsiçào de ,

. bens, serviços e insumos destinados aoExposiçao de motivo.s enfrentamento da emergência de saúde pública de

importância internacional decorrente do

coronavírus l

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

Art. 1° A Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 20.2,0, passa a vigorar com as seguintes alterações:

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

seguintes medidas:

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

a) entrada e saída do Pais, e

b) locomoção interestadual e mtermunicipal:

§ 8° As medidas previstas neste artigo. quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o
funcionamento de serviços púbhcos e ahvtdâdes essenoais

§ 9' O Presidente da Repúbiica disporá. mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades
essenciais a que se referem o § 8°

(b § 10. As medidas a que se referem os incisos l, || e VI do caput, quando afetarem a execução de

serviços públicos e atividades essenciais, mclustve as reguladas, concedtdas ou autorizadas somente
poderão ser adotadas em ato especifico e desde que em arbculação prévia com o órgão regulador ou o
Poder concedente ou autorizador

§ 11. É vedada a restrição à circdaçào 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) ,

F

"Art 4° É dispensável a licitação para aquisição de bens. serviços, inclusive de engenharia. e insumos '
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de ímportância nternacional decorrente do
coronavírus de que trata esta Lei

t§ 3' Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de l
empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de Rotação ou contratar
com o Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou :
serviço a ser adquirido. " (NR) ;
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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° nãc'33j020
restringe a equipamentos novos desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de L . ,
e funcionamento do bem adquirido " (NR) l , jí

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

l - ocorrência de situação de emergência,

ll - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;

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

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

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

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

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

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

l - declaração do objeto:

It - fundamentação simplificada da contratação,

Ill - descrição resurmda da solução apresentada.

lV - requisitos da contratação.

V - critérios de medição e pagamento;

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

a) Portal de Compras do Governo Federal.

b) pesquisa publicada em mídia especializada

C) sítios eletrônicos espectahzados ou de domínio amplo;

d) contratações similares de outros entes públicos, ou

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e

VIl - adequação orçamentária

§ 2° Excepcionalmente, mediante just|ficat|va da autoridade competente, será dispensada a
estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput

§ 3° Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata q inciso VI do caput não impedem a
contratação pelo Poder Público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação
de preços, hipótese em que deverá haver justificativa nos autos." (NR)

"Art. 4°-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade
competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação
relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou. ainda o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação.
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ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social é0100021

cumprimento do disposto no inciso XXXlll_d.o caput do art 7° da Constituição." (NR) ! ' , l )

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

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

§ 2" Os recursos dos procedimentos hcitatórios somente terão efeito devolutivo.

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

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

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

"Art. 6°4\ Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concessão de suprimento de fundos e por
item de despesa, para as aquisições e contratações a que se refere o caput do art. 4°, quando a
movimentação for realizada por meto de Cartão de Pagamento do Governo

l - na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na alínea "a" do inciso l do caput do
art. 23 da Lei 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 || 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 mternacional
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 pubhcação

Brasilia, 20 de março de 2020: 199° da jndepencEncia 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
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Presidência da República

Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos

003022
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Regulamenta a Lei n° 13.979. de 6 de fevereiro de 2020, para defimr os
servtços púbhcos e as atividades essências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84. caput, inciso lV, da Constituição. e tendo em vista o disposto

ia Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

DECRETA:

)bjeto

Art. 1" Este Decreto regülamenta a Lei n° 13üj79, de 6 Be fevere|rç? çjç 202Q, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais.

Ünbito de aplicação

M. 2° Este Decreto aplica-se às pessoas jurídicas de direito público interno, federal, estadual, distrital e muniopal, e aos entes privados e ás

Hssoas naturais.

3 os públicos e atividades essenciais

rt. 3' As medidas previstas na Lei n" 13,979. de 2Q2Q. deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e ativtdades
menciais a que se refere o § 1°. § 1° São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades
nadiáveis da comunidade. assim considerados aqueles que, se não atendidos. colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da

mpulação, tais como'

l - ãssstènaa à sâúde. ínClúidOS OS serviços médicos e hospitalares:

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

III - atividades de segurança pública e privada. incluidas a wgilànoa. a guarda e a custódia de prêSOs;

lV - atividades de defesa nacional e de defesa civil'

V - transporte lntermul|iclpal, interestadual e inlernacíonal de passageiros e q transporte de passageiros por táxi ou aplicativo:

VI - telecomunicações e internet;

VIi - serviço de call center:

VIII - captação. tratamento e distribuição de água.

lX - captação e tratamento de esgoto e lixo.

U '

geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a manutenção
las meais geradoras e dos sistemas de transmissão e distribwção de energia, além de produção. transporte e distribuição de gás
aturai: (Mdaçaç) cia® RsàçLRe!ç!LewtmmAUQa!)

XI - iluminação pública

XII - produção, distribwção. comercialização e entrega, realizadas presenoâlmente ou por meio do comércio eletrbnico, de produtos de saúde
igiene. ahmentos e bebidas,

XIII - serviços funerários:

XIV - guarda, uso e controle de substâncias rachoahvas de equipamentos e de materuns nuclearus.

XV - vigiiância e certificações sanitárias e fitossarmánas:

XVI - prevenção. Controlé e erradicação de magas dos vegetais e de doença dos animais;

XVII - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetãl,

XVIII - vigilância agropecuária internacional:

XIX - controle de tráfègo aéreo, aquático ou terrestre:

.
~~4meReE~ . .

XX - ;erviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas insbtuições supervisionadas pelo Banco Central rio
'asil: - de 2Q2Q)
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XXI - serviços postais,

XXII -transporte e entrega de cargas em geral, ·- l' OjM23
XXIII - serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados (data center) para suporte de outras atividades previstas

,teste Decreto: f

XXIV - fiscahzação trúmtârta e aduaneira:

— lXXV - produção e distribuição de numerário à popu|açâD e manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do i
Merna de Pagamentos Brasileiro; , n° 1Q.29?AUQZQ) '

XXVI - fiscalização ambiental:

C
.V

XXVII - produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de combustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de
betró|eo: ' n" iQ292. Cjé 2Ç)?Q)

XXVIII - monitoramento de construções e barragens que possam ãcarretar risco â seguraríça;

XXIX - levantamento e análise de dados gedógicos corn vistas à garantia da segurança coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos
iaturais e de cheias e inundações: '

XXX - mercado de capitais e seguros;

XXXI - cuidados corn animais em cativeiro.

' XII - atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em andamento e ás urgentes.

.

XXXIII - atividades med|co-penc|a|s relacionadas com a seguridade social. compreendidas no art. 194 da Ccmstttuíção: (Redaçac! l
|agaRelç? ç)ecxetQ n° 1q,292. de 2Q2Q) 0

. . . P

0

,

· F

XXXIV - atividades méchco-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, mtelectual ou sensorial da pessoa
om deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em
zi, em especial na Lei n° 13 14GA£SMjulhQ cje 2q15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. (EkgaçãQs!aswzdsuksmçLnL1 q292ac'
m)

XXX¥~tAH~e~; ' '
~~F¥kkkkk

XXXV - outras prestações médico-pericla|s da carreira de Perito Médico Federal mdispensáveis ao ãtendimento das necessldacle!.
iachávws da comunidade (B%açaQ QaQà p.çlo Ç)çç':ÊtS! ,n" 1.(L292A82CRS')

XXXVI - fiscalização ao trabalho; (l!lçly!gsLRsdQj2£y=!Q n° 1Q.WAzZQ2Q) j

,VIl - atividades de pesquisa, cientificas, laboratoriais ou similares Macionadas com a pandemia de que trata este Decreto: !
l ° 10.?92ALZQ2Q) l

XXXVIII - atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas exercidas pelas advocacias públicas, l
lacionadas à prestação regular e tempestiva dos serviços públicos: (k!çkligQRdQRmglQmQ?92AUQ2Q)

XXXIX - atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde: e (!£!ç!!MQj&LQ.Re=tQ£!" :
U92AUQ2Q) ,

à
h

XL - unidades lotêricas "" i

l§ 2° Também são conslderadas essenciais as atividades acessOnas, de suporte e a disponibilização dos insumos necessários a cadeia
jcjutiva relativas ao exercicto e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais. i

§ 3' É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, e cIe
rgas de qualquer espécie que possam acarretar desabastecmento de gêneros necessários à população.

§ 4' Para fins do cumprimento ao disposto nesto Decreto, os ò'gãos púbhcos e privados chsponibilizarão equipes devidamente preparadas e i
Epostas à execução, ao mcmitommento e à fiscalização dos serviços publtcos e das atmdades essenciats.

t§ 5° Os órgãos púbhcos manterão mêcanismos que vtabihzem a tomada de decisões. inclusive colegiadas, e estabelecerão canais j
manentes de interlocução com as entidades públicas e privadas federais, estaduais. distritais e municipais. l

I§ 6° As hmítações de serviços púbhcos e de atividades essenciais, mdusive as reguladas. concedidas ou àutorizadas somente poderão ser '

.}tadas em ato especifico e desde que em articulação prévia do com o órgão 'egulador ou do Poder concedente ou autonzador. t

§ r Na execução dos serviços públicos e das atividades essenciais de que trata este artigo devem ser adotadas todas as cautelas pata
tição da transmissibilidade da covid -19. f'

l
h. l



§ 8° Para fins de restrição do transporte intermunicipal a que se refere o inciso V do caput, o órgão de vigilância sanitária ou eqljiva|e te
lOS Estados e no Distrito Federal deverá elaborar a recomendação técnica e fundamentada de que trata o inciso VI do caput do âft; uo

.

/t

13.979, de 2020. (lnc|uiçjn

M. 4" Os Poderes Judiciário e Legislativo, os Tribunais de Contas, o Ministério Público e a Defensoria Pública definirão suas limitações cie
uncionamento. :

L

Art. 5° Resolução do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 poderá definir outros serviços púbhcos e
dividades considerados essenoais e editar os atos necessários â regulamentação e à operacionalizâção do disposto neste Decreto.

ligência

Aji. 6° Este Décreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasilia. 20 de março de 2020: 199° da Independência e 132° da República.

1AIR MESSIAS BOLSONARO
Wgio Mono
.uiz Henrique Mandetta
Vagner de Campos Rosário
lndné Luiz de Almeida Mendonça
'Valter Souza Braga Netto
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
P'miht. t;; t . '7! l.'. ' ', '..·;'O j "çhçac 1" l Snç.'ic ! I tj.ícjn'm

órgão MirmtenO da saúdeíGabineie do Ministro

PORTARIA N° 356. DE 11 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a rêgulamentaçào e operaoonalHação do

disposlo na Lei n° 13 979. de 6 de fevereiro de 2020, que

estabelece as medidàS para enfrentamento da emergência de

saúde publica de importância internacional decorrente do

coronavírus (COVID-19).

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

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

2020. e

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

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

coronavírus (COVID-19):

Considerando a Portaria 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 (2019-nCoV). resolve:

Áft 1'" Esta Portaria recjulamênta o disposto na Lei n° 13.979. de 6 de feverewo de 2020, que

estabelece as medidas para enfrentamento da emergéncla cie saúde publica de wnportância intemacional

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

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

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

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

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

em investigação clinica e laboratorial, de maneira a evitar a propagação da infecção e transmissão locat , , .

§ 1° A medida de isolamento somente poderá ser determinada por prescrição médica ou por

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

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

transmissão.

§ 2" a medida de isolamento prescrita por ato medico deverá ser efetuada, pref«encialmente,

em domicüio. podendo ser feito em hospitais públicos ou privados. confotmé recomendação médica, a

depender cio estado cUnico do pàciente

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

para o SARSCOV-2,

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

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

§ 5" A medida de isolamento POr recomendação do agente de vigilância epidemiológica

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

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

§ 6° Nas unidades da federação em que não houver agente de vigilância epidemiológica, a

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

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

pessoa contactante, devidamente funciamentada, observado o modelo previsto no Anexo ||.
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Art. 4° A medida de quarentena tem corno objetivo garantir a manutenção dos sêmicos de

saúde em local certo e dèterminado " ,,OO002B
§ 1° A medida de quarentena será determinada mediante ato administrativo formal e

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

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

e amplamente divulgada pelos meios de comunicação.

§ 2" A medida de quarentena sera adotada pelo prazo de ate 40 (quarenta) dias, podendo se

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

serviços de saúde no território.

§ 3° A extensão do prazo da quarentena de que trata o § 2" dependerá de prévia avaliação do
fCentro de Operações 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 poderá ser determinada ou mantida apos o encerramento da l

Declaração de Emergência em Saúde Pública de lmportància Nacional. l
l

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

acarretará a responsabilização, nos termos previstos em let

.Paragrafo único. Cabera medico ou agente de wgilancia epíderwologica informar a autoridade

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

Art, 6° As medidas de realização compulsória no inciso Ill do art. 3° da Lei n" 13.979. de 2020. b

serão indicadas mediante ato médico ou por profissional de saúde y

Parágrafo único. Não depende de indicação medica 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 internacional decorrente do coronàvirus

Covid-19 será determinada pela autoridade competente da esfera adrwnistrativa correspondcnte.

assegurado o direito à justa indenização.

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

exame especifico para SARS-CoV2 (RT-PCR. pelo protocolo Chante). deverá passar por validação por urn '
;

dos trés laboratórios de referência nacional.

l - Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/Rj) :

|| - Instituto Evandro Chagas da Secretaria de Vigilância em Saúde (IEC/SVS) no Estado do Para;

ou

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

l

l

§ 1° Na hipótese prevista no caput o labomtório deverá encaminhar alíquota da amostra para o l

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

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

§ 2° Após a validação da qualidade. o laboratório de que trata o caput passara a uitegrar a Rede

Nacional de Alerta e Resposta às Emergências em Saudê Publica (REDE CIEVS).
i

:
§ 3° O fluxo de amoswas laboratoríats devera observar os protocolos estabelecidos pelo t

Ministério da Saudê. l

,§ 4° A realízaçao de exame laboratorial coleta de amostras e demais testes necessários para '
tidentúicaçao do coronavírus (COVID-19), bem corno as medidas de biossegurança devem observar as

, P

diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

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

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
,coronavírus (COV|D-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 clmicos do coronavirus (COVID-19) e as diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de

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

-



l

do Ministério da Saúde. com a finalidade de garantir a execução das medidas profiláticas epO·uãtamento . .

necessár'o "' ··(jgg627) '
Art 11. As condições para a realização das medidas de enfrentamento da emer'jêncta de saúde

t
pública estão previstas no Boletim Epidemiológico e Plano de Contmcjencta Nacional para Infecção l

Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), .
l

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

necessário e disponibilizado no sitio eletrônico do Ministério da Saúde:

https://www,wude.gov.br/vigilanck-em-%ude.

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

pública de importância internacional em decorrência da infecção humana pelo coronavírus (COVIl)-

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

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

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

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

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

suspeitos e em investigação, relativos à situação de emergencia publica sanitária, resguaráando o direito
iN

ao sigilo das informações pessoais :

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

LUIZ HENRIQUE MANDETTA
ANEXOI

.
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu. _,,____,,__,,___ ___ _ ____ __,,,___,__,~,,_,,. RG no _ __, _ _ ___ _ _, , , _ ,, CPF n°

__,,dectaro que fui devidamente informado(a) pelo medico(a) Dr.(a) '

,..._.._.,.____,.__~~__,~~__,,,__.sobre a necessidade de ~_ ,_,, _(isolamento ou

quarentena) a que devo ser submetido, com data de inicio ,, ,~__,,___~,,_, previsão de término__~,__,,, , l
l
l

local de cumprimento da medida~~,_~_~,_~~, .bem como as possíveis consequências da sua não i

realização. I
b

t

' Paciente Responsável

l

Nome _ _ _ _ _ _ , _ _ , _ , Grau de Parentesco

Assinatura. , __,_ ,_,__,_ _,, _ _, _ ,__ , identidade N° i
__. ____- - _ _

Data: __ ,__,/____ _ _/ __ _ ,_, Hora _ __ _ , _. ,_, _ _ , _ _
k

0

Deve ser preenchido pelo medico

Expliquei o fúncionamento da medida de saúde pública a que o paciente acima referido esta !

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

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

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

as seguintes orientações:

Nome do médico: __ , __ _ _ , _ _ , _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , , , _ __ _

Assmatura_,__ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , , , , _ __

CRM _ , , _ _ _ , , , _ _ _ , l

ANEXO ||

NOT|F|CAÇÃO DE ISOLAMENTO '

O(A) Senhoda) está sendo notificado sobre a necessidade de adoção de medida sanitaria de

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

Data de inicio:



Previsão de término:

Fundamentação: 13'Ájjj,2?
Local de cumprimento da medida (domiciÜo):

Local: _ _, ,__, ,_ _ , ,_ ,_,_ _ _, Data 1,~,,,, l, ,__,, Hora: ,, _ _ , _: , _ _ , _ , _ ,

Nome do profissional da vigilância epiderniológica:

Assinatura, _ _ _ , _ _ ,,, _ _ _,_ _, , ,_ , _ , _ , Matricula: __,_~~ , _~_ , _ _

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 corno as possíveis '

consequências da sua não realização. , '

Local: _,__,,_ ,,,, ,__ _ _ __ _ _ Data: _,_,,_/ _ _, ,_/+___,_ Hora: ,_ , _ , ,: _ , ,_ _ _,_

Assinatura da pessoa notificada:

Ou

Nome e assinatura do responsável legal: _~,_,~,
l

_ ESte coevteudo Mu sutxütut d publicado na «mao
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Órgão. Ministério da SaudeIGabínete do MMistro

t

PORTARIA N" 395, DE 16 DE MARÇO DE 2020 , '
" E

Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços

Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta

Cornplexidade-MAC. a ser disponibilizado aos Estados e Distrito

Federal, destinados às ações de saúde para o enfrentamento

do Coronavírus - COVID 19

O MINISTRO DE ESTADO DA SAUDE. no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e ll do

parágrafo único do art. 87 da Constttuição. e

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

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

COVID 19. responsável pela atual pandemia,

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

operacionalização do disposto na Lei supracitada,

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

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

Considerando a necessidade de fortalecimento dos serviços ambulatoriais e hospitalares do

SUS para responder à situação emergencial. resolve.
l

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

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

424.154.750,00 (quatrocentos e vinte e quatro milhões. cento e cinquenta e quatro mil e setecentos e i

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

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

"COVID-19" no BrasiL

Parágrafo único. A distribuição dos recursos aos Estados e Distrito Federal corresponde a R$

2.00 (dois reais) per capita. conforme projeção do Instituto Brasileiro de Geogt"afia e Estatística (IBGE). para
qb 2020.

Art, 2° Fica estabelecido que a distribuição do recurso no âmbito intraestadual estara a cargo da ,

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

Contingência,

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

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

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

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde.

Art, 4° Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria. correrão por conta do orçamento do

Ministério da Saúde. devendo onèràr o Programa de jtabàtho 10.122.501821CO.65OO - Enfrentamento da

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronaviws.

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

LUIZ HENRIQUE MANDETTA
ANEXO

Iunidade da federação ;|bge valor

Acre j12oooo 1.733.622.00 '

.Alagoas j27oooo 6.839 378,00

F



Amapá

Amazonas

· Bahia

Ceará

Distrito Federal
P- —

,,EsEyrito Santo
Goiás

: Maranhão

1Mato Grosso
l Mato Grosso do Sul
hinas Gerais
L- _. _ _ . .._ _

Pará
r - - '" "
l Paraíba

! Paraná
l Pernambuco

Piauí

" "" ""Í "
116OQOO 1685 828.00

130000 8.480 420,00 . l aooom
,29OOOO 31.045.71O.OO

)23OOOO 18.356.726.00

j53oooo 6.446 096.00

'32OOOO 8.277.314,00
|52OOOO 14,034992.00

,- · l - -- · · - l|21OOOO 14,242 312.00

51OOOO 6,910.184.00 g
P

l_. j5OOOOO 5.601.408.00 l

! 31OOOO 42.902.712.00 l

l 15OOOO , 17.257.802,00 i

,25OOOO 8.195.718,00 l

410000 23.077036,00

p6oooo 19.301.208.oo

22OOOO 6.467.782.00

l

P

Rio de janeiro 330000 33.893.082,00

Rio Grande do Norte 24OOOO 7.196,576 DO

,Rio Grande do Sul 430000 22 833.790,00

: Rondônia ! 11OOOO 3.715.984,00

' Roraima j14oooo 1.093.782,00

Santa Catarina !42OOOO 14.532.386,00 ,

São Paulo j35OOOO 92.129.856.00

,Serçjipe 28OOOO 4.704.414,00 '
-jTocantins 17oooo j3.198.632.oo

Total 424.154 750.00

Este não sul:Mihú D pubücado na v'ersàQ certifh:adà
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órgão: Ministerto da Saúde/Agéncia Nacional de Vigilância Sanitária

RESOLUÇÃO - RDC N° 357, DE 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. 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

(ESP||) relacionada ao novo Coronavírus (SARS-COV-2)

O Dwetor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Vtgilãncia Sanitária. no uso da atribuição

% que Lhe confere o art. 47. lV, aliado ao art. 53.'V do Regimento Interno âprovado pela Resolução de Diretoria
Colegiada - RDC n" 255. de 10 de dezembro de 2018, resolve. ad referendum, adotar a seguinte Resolução

de Diretoria Colegiada e determinar a sua publicação

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

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

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

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

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

especifico e a entrega em domicdio de medicamentos sujeitos a controle especial, em virtude da

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPll) relacionada ao novo Coronavírus (SARS-

CoV-2).

Art. 2° São definidas no Anexo I desta Resolução as quantidades maximas de medicamentos
sujeitos a controle especial permitidas em Ndtincaçõeg ck Rpceita e Recettas de Controle Especial

pataçjrafo único As quantidades lie medicamento constantes em Notificações de Receita e

Receitas de Controle Especial émitidas amèy da eritrada em vigor desta Resolução que estiverem dentro

dos prazos de validade definidos pela Portjíria SVS/MS 11° 344/1998 e pelas Resoluçoes de Diretoria
% Colegiada - RDCs n° 58/2007. n° 11/2011 e n° 191/2017 podem ser dispensadas em quant!dade superior

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

Art. 3° Além do atendimento ao di;posto no Anexo l, devem ser atendidos os demais requisitos

e procedimentos estabelecidos pela portajia svs/ms n° 344/1998. pelas Resoluções de Diretoria

Colegiada - RDCS n° 58/2007. n° 11/2011, n° j91/2017 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 (SN66PCL previstos pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC

n" 22. de 29 de abril de 2014,

Art. 4° E permitida a entrega remota defimda por programa publico especifico bem como a
entrega em domicilio de medicamentos suieitos a controle especial realizada por estabelecimento

dispensàdor, as quais devem ser realizadas poY meio da retenção da Notificação de Receita ou da Receita

de Controle Especial e do atendimento aos requlsltos e procedimentos previstos nos incisos abaixo.

l - o estabelecimento dispensador deve p'estar atenção farmacêutica, a qual pode ser realizada

por meio remoto:

ll - cabe ao estabelecimento dispensador realizar o controle e o monitoramento das
dispensações de medicamentos entregues rerhotamente. que deverão ser registrados para cada paciente

no Formulário de Registro de Entrega em Domicilio. conforme modelo constante no Anexo ll desta

Resolução
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Ill - o estabelecimento dispensador deve inicialmente buscar a Notificação de Receita ou ?, O0003 2
Receita de Controle Especial no local onde se encontra o paciente e. somente após a conferência do "

farmacêutico da regularidade da prescrição, proceder à entrega do medicamento e coletar as informações

e assinaturas necessárias, inclusive no Formulario de Registro de Entrega em Domicilio:
l

lV - os registros devem ficar disponíveis no estabelecimento dispensador para fins de
racompanhamento do paciente e fiscalização pela autoridade sanitária competente. !

§ 1" E vedada a compra e a vencia dos mechcamentos a serem entregues remotamente através l

da internet.

§ 2° Os critérios e procedimentos dispostos neste artigo não excluem a obrigação de
atendimento aos demais requisitos estabelecidos pela Portaria SVS/MS n" 344/1998, Portaria SVS/MS n° '

6, de 29 de janeiro de 1999. Resoluções de Diretoria Colegiada - RDCs n° 58/2007. n° 11/2011. n' 50/2014, l
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 peto Ministério da Saúde emergência de saúde pública

relacionada ao SARS-COV-2.

Art. 6° Findo o prazo de vigência desta Resolução. serão retomadas as quantidades máximas ;
permitidas por Notificação de Receita e Receita de Controle Especial previstas na Portaria SVS/MS n° '
344/1998, Resoluções de Diretoria Colegiada - RDCS n" 58/2007. n° 50/2014. n° 11/2011 e n° 191/2017,

bem como o disposto na Portaria SVS/MS n° 344/1998 e na Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 44,
de 17 de agosto de 2009, no que se refere á vedação da entrega remota definida por programa público

especifico e da entrega em dom|c|llo 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
l Notificação de Receita A Quantidade de medicamento correspondente a, no máximo,

' (NRA) 3 (três) meses de tratamento jno caso das demais formas
farmacêuticas de apresentação)

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

jNRB) 6 (seis) meses de tratamento jno caso das demais formas
farmacêuticas de apresentação)

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

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

K

medicamento correspondente a, no máximo, 6 (seis)
Çmeses de tratamento

m18 unidades (no caso de ampolas) ouNotihcaçao de Receita
. . . Prescriçao de quantidade de medicamento correspondenteEspecial para Retmoides de , . .

. . . a, no máximo, 3 (três) meses de tratamento (no caso das' Usd Sistermco (NRR) . , .
demais formas farmacêuticas de apresentação)

:P
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Prescrição de quantidade de medicamento correspondente .

Notificação de Receita a, no máximo,3 jtrês) mesesdetratamento. ' @Q03},
' Especial para Talidomida Para mulheres em idade fértil, a quantidade de

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

Prescrição de quantidade para 3 jtrês) ciclos de tratamento, l

.
não podendo ultrapassar o suficiente para 3 jtrês) meses de !

Notificação de Receita da í
tratamento.

i Lista C3 - Lenalidomida . . . -Para mulheres com potencid de engravidar, prescriçao de l
: (NRC3) quantidade para 2 (dois) ciclos de tratamento, não podendo l

ultrapassar o suficiente para 2 jdois) meses de tratamento.
P

18 unidades |no caso de ampolas] ou

Prescrição de quantidade de medicamento correspondente
l

, a no máximo, 6 (seis) meses de tratamento (no caso das0 Receita de Controle Especial ' . . . ~
(RCE) demaisformas farmaceuticas de apresentação).No caso de prescrição de substâncias ou medicamentos

i antiparkinsonianos e anticonvulsivantes, a quantidade ficará
) ' limitada a até 6 |seis] meses de tratamento. !

ANEXO ll

I

J

j FORMULÁRIO DE REGISTRO DE ENTREGA EM D0MICÍLIO l

""""""" : i
i Razão Social:
W

(b CNPj:
' Endereço: Telefone:

Farmacêutico RT: CRF:

!

' Paciênte:
,

l

: Documento de Identificação:

: Endereço' Telefone:

r"'"' - '—
taEl Dados do comprador {se não for o paciente): '

! Nome:

_.·-· , . . ·. -
í '



' Documento de Identificação' .. 10Q003'¢

, Endereço: Telefone:

Medicamento Nq da NR ou da Receita de Controle Especial

3 "

·3l,.

l

Este conteúdo não substúül 6'.çúNcado m coMcad.a

l
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,r"""k "Este texto não subsutui o publicado no Diárto Oficial do Estadu"
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Categoria: Decretos Numerados
l

Número do Ato: 19549 :
l

d

FData do Ato: quarta-feira, 18 de Março de 2020, l
Data de Publicação no DOE: quinta-feira, 19 d" Março de 2020
Ementa: Declara Situação de Emergência em todo o territÓrio baiano. afetado por Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5. l. 1.0;

.conforme a Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional n" 02, de 20 de dezeinbro de 2016, para fins de prevenção e

enfren ,

DECRETO N" 19.549 DE 18 DE MARÇO DE 2020

Ver também:
De acordo com o § 3" do Decreto L2SLL de 20 de março de 2020 "- Finda a situação de emergência prevista no art. r do
Decreto n"LLM2 de 18 de março de 2020, o pessoal cedido retornará à entidade ou ao Órgão cedente. " '

Declara Situação de Emergência em todo o território baiano, afetado por Doença
Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme a Instrução Normativa do Ministério
da Integração Nacional n" 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e
enfrentamento à COVID-19, e dá outras providências.

g

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição que lhe conferem os incisos V e
XII do art. lOS da Constituição Estadual, o inciso VII do art. 7° da Lei Federal n° 12.608, de 10 de abril de 2012. e '
com fundamento no inciso II do § r do art. 6° da Lei Federal n" 8.080, de 19 de setembro de 1990,

l
considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado. garantido mediante políticas sociais c

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e i
serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal; :

)
considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia ll de março de 2020, como :

pandemia do Novo Coronavírus; '

l
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.
h

% DECRETA í

Art. l" - Fica declarada Situação de Emergência em todo o território baiano, em virtude do desastre '
classificado e codificado como Doença lnfecciosâ Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme Instrução Normativa do i
Ministério da Integração Nacional n° 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento à :
COVID-19. i

I
C

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

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

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

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



I - de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado. rodoviário e hidroviário, nas
modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans, nos Municípios de Salvador. Feira de Santana,
Porto Seguro, Prado, Lauro de Freitas, Simões Filho. Vera Cruz e Itaparica: , UJJJQ36

e ,IJ - de ônibus interestaduais, no território do Estado da Bahia.
l

§ r - Fica excepcionada a circulação de transportes rodoviários e hidroviários, públicos ou particulare5. j
para deslocamento de trabalhadores, residentes nas Regiões Metropolitanas de Salvador e Feira de Santana ou em
locais próximos aos Municípios de Porto Seguro e Prado, desde que conduzidos para o exercício de atividade
profissional.

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

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

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

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

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

c s, bem como da aplicação de sanções administrativas.

Art. 8° - Os casos omissos devetão 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 ! '
0
.

que concerne às matérias atinentes às suas competências. l

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

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

RUI COSTA
K

(b Governador
i

Bruno Dauster
Secretário da Casa Civil

»F! EdeNino da Silva GOes Filho
rSecretário da Admlnlstração ·

Walter de Freitas Pinheiro !

Secretário do Planejamento

Manoel Vitório da Silva Filho .

Secretário da Fazenda

Màuricio Teles Barbosa
Secretário da Segurança Pública

Jerônimo Rodrigues Souza

Secretário da Educação
Fabio Vilas-Boas Pinto l ",

Secretário da Saúde

João Leão l t,
Secretário de Desenvolvimento Econômico ?

Carlos Martins Marques de Santana
Secretário de Justiça. Diteitos Humanos e Desenvolvimento Social

Arany Santana Neves Santos i'



Secretária de Cultura
João Carlos Oliveira da Silva
Secretário do Meio Ambiente

Lucas Teixeira Costa
Secretário da Agricultura, Pecuária, Irrigação.

Pesca e Aquicultura
Leonardo GOes Silva

Secretário de lnfmestrutura Hídrica e Saneamento
Davidson de Magalhães Santos

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

Secretário de Desenvolvimento Urbano
Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro

Secretária de Ciência, Tecnologia c Inovação
Marcus Benício Foltz Cavalcanti

Secretário de infraestrutura
Julieta Maria Cardoso Palmeira

Secretária de Politicas para as Mulheres
Eabya dos Reis Santos

Secretária de Promoção da Igualdade Racial
Cibele Oliveira de Carvalho

Secretária de Relações Institucionais
Josias Gomes da Silva

,,0990?'

Secretário de Desenvdvimentc) Rural
AndrC Nascimento Curvello

Secretário de Comunicação Social
Fausto de Abreu Franco
Secretário de Turismo

Nestor Duarte Guimarães Neto
Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização

l
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SUMÁRIO ' REDE DE REFERÊNCIA âssistenctd e püçjern ter como ":
pag l item HOSPITALAR PARA OS CASOS çmmetro acesso, os segumtes

SUSPEITOS DE INFECÇÃO PELO equ|pan'entos cie saudê: (l) Untdaat ,,

1 l Rede de referência hospitalar NOVO CORONAVÍRUS 2019-NCOV de Saúde da Família e Unidade ,N

para os casos suspeitos de NO ESTADO DA BAHIA Básica de Saúde (no àmbtto da
infecção PC|Q Novo Coronavírus atencão pnmânàX (ii) Unidade de '
2019-ncov rio Estado da Bahia Considerando o cenarío de risco Pronto Atenchmento 24h (UPA),

Proced}mer!rc$ pará atual de doenca respiratóna, causada Serviço de AteMimento Móvel de '
.chagnõs.táco !dhc)ràt.orla| Oelo novo cororiavirus (2019-nCoV) e Urgência (SAMU 192). Serviço de

Rede nospNâhv t'Çr àrnbdo do sua situação epidermclógica no Atenção Domicihar (Programa
sus mundo. bem como a necessidade de MClhor em Casa) e Portas de
Reae hosp'tala· 5u[)|erljen[ar orgamzaçào da rede hosplta|ar para Urgência e Emergência Hospitalar
Clas»t.caçãc' de 'isco amarelo as pessoas com suspeita e casos (no âmbito da atenção

confirmados de infecção e especiahzada).
qr Orientações para o Serviço orientações a gestores e

Móvel de Urgência (SAMU 192): profissionats de saúde Com vistas a Com isso. tona-se necessário ciue
medidas a serem adotadas imçMementação de ações de seja organizada rede hospitalar de
durante o atendimento aos respostâS rápidas e efetivas, rcfeténcià, para os casos suspeitos
casos suspeitos ou confirmados ,,,r)resenta-se a compc's'çâo da rede Oij confirmadcjE dp lnfecçào Dot
pelo Novo Coronavírus (2019/n- . .. .
CoV) de ater'tão e$oec(al|Fddd do estaco coro{.dv|rlj'- (,Ll)!y-!iCoV) '"echã'ite

da Bam,z a fim de contnbuir com o cMerios de ddhsmcçjção de nsco

PIano de |CQntingèncld Estadual, baseados no Protcjcalo de
Onerlt.a|ç(3e> coordenâdo pela Diretona de Tratamento da Síndrome

Atençhme' m-' '"" ,""pitalar Vigilàncía Eç)(demiçj|ógica/ SUV1SA/ Resptratóna Aguda Grave (SRAG).
móvel kíq Samu i" 2 SESAB No estado da Bahia, no âmbito

A[endtmento securidârio Sistema Único de Saúde. esta rede

As pessoas ccmstderàdas suspettas hospitalar ejé referência para mamio
5 l Atualização de critérios de são aque|as. q\je se etlquadranl nos de casos Suspe|tc]s ou ccmfitmacjos l

:::::m?d#::i::'9" cmtértos çlinicos e ·!l3ldemiológico5 está cQnsldef'andcl critêriO$ cHnico, i
lestabdecidos çjelo M«msterto da de gravidade, 45t'at:ficados em três Â

Denntcácj de :,-· .l Saúde e ç)rganiz3ção Mundial de ccu'es conto'mcz disposto no quadro

Defmtção de provavel Saúde. Estas serão atendidas nos a seguir'

Deftníçâo de caso confirmado diferentes pontos de atenção da rede

nafmleàcb "a"^
'. ' ' I """""""""""m

, Gravidade l Quadro Clínico Conduta
q·' ' 'l ' . Acompanhamento em domkiúo, com l l

i lnãviduo com suspeita ou conhrmação, estável, orientações sobre precauções !
QJ

VERDE
sem sina« de pioca do estado clinico'. respiratórias e sinais de agravamênto, e f

l
g- 202cl Sec«.·taria dt.· Saudê do Estado da : _ _, superwsao da aurcmdade samarra local è

_ _ l "

- Bahia (SESAB) - É peirmtid8 a reprodução l ,'! Individuo com suspcttà ou confirmação, com i
ibarçiaí ou total desta c:brã. desde que ': ' sinais de gravidade ldispnela; desconforto '
,

Lj . , Encaminhamento para hospmíi de l
iàtada à fonte. AMARE " respiratório; saturação de 02 menor que 95%,

,>': referência secundária regional. l l
" Bolçtjm Epédemiolõgico - COVID' 19 ou exacerbação de doença preemtente) e , ,

ClcjS ur'"': le ¢ov¥D-'!g fatores de risco""
Am 2Oí±·'2éj2'j . lndlõduo com suspeita ou confirmação, com

t. "çNteg lá - sinais de gravidade (choque; disfunção do,

)Encammhamento para hospital de.

'
Superintendêncta de A ençã¢r m VERME:LHO

. referência terciária, de acordo com, . .' " Saúde (SAíS) vitais; msuficiència resptratória; ou d,sponbilidade do recurse
"b'jj"Ê·'- .·a ' Jue'rá:' Cei. ' instabMchde hemodmàmm)-

".., Sàníçís
"I! Diretoria de Atenção EbµecialitaW (DAE)

"Sinais de piora do estado clinico: Der$lstèncÉa Cu àgravãrrwnto da jjcw mats de Vês dias l',' -,"... L)lretgra Mà't? Ak:pn.-g ·' . ' r·ro.gtmkysa

.,'j,":. [l 'SJtn f U!norovada por CPK (Z 2 a 3 veZes), ãltetacào Q'çp sensóno desodraraçào em crianças L
.,DirotMa Gemi do Gestão cias Un~% r.,í."··í t:.d, ,io dos SjnWrnas qdstromteshnal$

,,u ." pn5pna|6 pggup) '
wihr\a Rihm:z '.'l' '"Fatores de risco: Dç)oulação mcjigena alâema ou com dihcukjade de acesso: gestantes. pue'p«as

k "" '.' "' .. . "' , i" .Z; ., -' · , ' . "are emus '.emanas após o ¢>àttO); crianças <5 aws adultos (260 anos). pneumopatias (inelundo

. ' Superintendência de vigí|â&aâb '"""'·':' cLjrdtovascu|opatws (excluinào hipertensão arterial sistêmca). doenças hematolóçµcas
'· da Saúde dQ Estado da BápÚa ~SA) '. : in '.ind d anemia ti3ícttorme) dtstúrbms metabóhcos ünclunuo chabetas methtus). transtornos

S'.:t R.,.1 i' ·· .j!i · "-urdog|c'Ds e do ot$senvolvm#nto que possam Gornptomete' a função 'est»ratóna ou aumentar o

· :,1" cIt- 'mmação (diSfunçàc l ongêmta. tesões mecSuíares. uaraltsw Lerebral. sinçlrotne dm, . Dlretona de Vlgilanoa LrjmemkNp9i¢a 1_ avc OU doenççãs m-mr'>$nL|$culares:·. )rnunossLàp'e$5ao (medicaâ' "eOPkSíãS. Hfv/ams j

,. (DNEP) í"mc:""a 1cwk '"' i;naymk ',.ufr t! obeSidàde aaue|es com ôndicr massa co'ooral - MC z l
Labowtório Central de Saúde PUblica à c ..m adultos): Cjà"mn"es '"':1", Tut)grcuk?se de todas às 'orma$

.,;',.Ç : D|tetm. a' 't'--' Cr jeai" '
J
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É importante que se atente para os de saúde pará a reahzação do açjre3entem smais de agravamento e
critérios e sinais de alerta que atendimento, são definidos de nem fator de risco. devem realizar
indiquem a necessidade de encarmn- acordo com fatores de risco. ynals acompanhamento domiciliar. em
hamento para a unidade hospitalar. de agravamento e peia diferenciação conformidade orientações mécj(cas e
conformè fluxo e rede assistencial dos casos, coMorme mdicação no sob supèrwsâo cias autoridades
definidos, bem corno a especial protocolo. Sà: iit&iàs |oca|s. É lmme$c;ndivel ..:
atenção aos indlviciuoS idosos. pois que, em case. de sinais de piQtâ do l !'
São os que possuem maior taxa de · lnchviduos classificados como estado clinico ou apàrecimento dos
letalidade. ve«nelho, com suspeita ou confír- sinais de gravidade. seja encaminha-

mação da infecção. com sinais de do ao serviço de urgência mais
PROCEDIMENTOS PARA agravamento do auadro clinico brôxlmo Clã res©êncià.
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL cconforme crtténos) devem ser Neste sentido, a Bahia possui 20

erlcarTn!'jhadçs ac, hospitàl de "eçuões de saúde corn rede hospta-
A orientação do L jc.ê') é a coleta cIe referém. tà terclárla es:adual, exclu- lar de refetênco para o tratamentcj
secreção de nasoíamge, utilizando sivarnente. atràvés cia Central dos casos cIassihcados em amareio "
swabs de Rayon (l swab para cada Estadual de Regulação. de acordo (referência secundária) e 01 reférén- 'l

L

narina e 1 swab para orofaringe). Os 3 com a disponibilidade do recurso. a ciã estadual para os casos classifica-
swabs devem ser colocados no tubo saber |r}stltuto Coato Mala (ICOM). dcjs como ve'melho .(referência
que contém o meK) çjâra transporte locahzado em Salvador, açjós notsfi- terciária), conforme dispostas no
de amostras para pesquisa de virus. cação ao CIEVS/DIVEP n iapa a segu'"- l

Marüer sob refríçje'açào entre 2-8°C · indMduos clas'sificados corno t " l
e encaminhar ao Lacen em até 48h amarekz cem sinà:s cie agravàmento "'^1
conforme Nota Técnica para coleta e fatores de risco (conforme cri 'én- "7
de amostras dos casos suspeitos de os). devem ser encaminhados a
COVIDT9 n,' 01 de 28/02/2020 (do hospitais de referência regionais, "
Lacen-Bahia). Considerando que pode ocorrer a "

piora do quadro clinico. com neces- "
Nota Técnica para a coleta de sidade de manejo clintco mãos

V - ,

amostras para investigação de espec|ahzado. foram considerados ' -- .
W —

COVID-19: os hospitais que possuem leitos de
http://wwwsauck·.ba.gov.bt/wp-conF terapça tnrensiva âdulto .í
ent/úpioads/2O2CjO3/Corona.PDF Ep
df.pdf · ind'vlcmç)5 cIass[ncàl]c!s Corno

verde após suspeita aiaçjnóstica e a
REDE HOSPITALAR NO ÂMBITO reàfú,K ãO de exames. auê não

DO SUS

O Estado da Bahia tem se orgamza-
do, a partir de um Plano Diretor " belecimento diretor- - -CONTATO ,

h " """ ' "" ' "
Regional (2011), em nove macror· .. Salvador lnsMxm Couto Màíà.- iCOM ,. 1-('uli Nunes . 71 3103 7151?

regiões de saúde e 213 regiões de
saúde. Nestas. estão localizados
serviços de atenção especializada
ospitalar de referência em média Vale resSdtàr que existem Dito REDE HOSPITALAR SUPLEMENTAR }
omplexidade para um conjunto de regiões de saúde que não dispõe de

municípios. conforme pactuação nos leitos de terapia intensiva. Nestas, os Considerando quc o estado da Bamá
espaços de gestão do SUS. casos chssíficados como amarelo tem uma cobertura Dopulacional, em :
As regões de saúde são: Alagoinhas. deverão ser informados ao CIEVS e média de lO%. por usuários de plàncs
Barreiras, Brumado. Camaçari. Cruz submetidos à Central Estacúal de de saúde e a região metropohtana de
das Almas. Feira de Santana Re9ulação çCER/DIREG) para salvado' cic 25%. tendo a captai, 31%
Guanàmbi. Ibotirama, Ilhéus. lrèCè, vansferênoa de acordo corn a rede cit" cobertura (Dados da Agènc.a
|taberat)a. Itabuna, ltaoetmçja. hc'sp!tdlar definida Nacional de Saúde Suplementar.
jacobina, jequié. Jl íç) zeiro, Paulo cNz/2Ol9}, tcwnàrn-se necessánas as

,¶Afonso, Porto Sêguro. Ribewa do já os casos suspedos ou confirma- segumtes orentações:
Pombal, Salvador. Santa Maria da dos em 0ed!atria. se ciass|f|cad·75 em
Vitória, Santo Antônio de jesus. vermelho também deverão ser l indivíduos cjuc,? cl tegarem as po'tas '
?eatjra. Senhor do Bonfim, Serrinha, encaminhàdos ao mstuuro Couto cie ur'jêncial 2mer9êncÈa hoSPitdàres,
eixetra de Freitàs. Valença e Vítóna Maia (1CÇ)M), de a" rxclcj com a PnvãdàS com suspeita cie infeccâo por

da Conqwsta dispontbihdade dei recurso, Se cotonavirus devem ser àcdhtdos e

classificados em amarelo. cieverào cjassthcados risco ccmforme Protocotc '
aO estabelecimentc de fluxos de séguír o mesmo fluxO mformação ao cie Tratamento da Síndrome Resp'-

acesso e manejo chrrco dos |nd|vicjLl- CIEVES e subrnssàc à Central ratOná Açjucícj G'ave (SRAG).
os corn suspeição ou confirmação de Estadual de Regulação (CER/DI-
infecção pelo coronavü1js REG) oata transferência de acordo 2. Deverá ser realizada a coleta das
(2019-nCoV), bem como as unidades com a rede hospitalar êxistente. amostras tspratóriâs. oral ou nasal. e

2 ".,A m =

K



m "m'¶ .
..

Y

êncarwnhadas coMorme Fluxo e um confo"miciade o prOtOcoKi dE saúcje, (iii) atendtmento de forma
determinado pelo p'otocolo de estabeiecmo megrai e ecmânime e (lV) acompan-

vtgüància em saúde: hamentc dos casos suspeitos Com
Por fbnj. ratíhca-se a u'nportãnua dos projeto terapêutico suigular. Além

3. A instituição deverá infbrmâr ao serviços de saúde wnoiementarem disso. torna-se fundamental a
CIEVS por telefone e e-mail: mecanismos e rotinas ewe contem- 4"rgon|zaçac' pelus gestores rr'ur\|t.

pIem. (t) estnàtégías de prevenção. ( Il . país e hospítalares, de um pk)ccs5s,

4. É imprescmdivel QUê o hospital garantia do acolhimento com class¶ff- comunlcaclorja| com o CIEVS e a

realize o manejo chmco do paciente cação de risco a todos os indivíduos SESAB. bem CQfT'O a divulçjaçâo do " ',
de acordo com a gravidàde clo caso que procura'em os estabeleomentos fluxo ce à"ê55u P'OljOSto,

,
S

!.

_ _.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELO . ' ' . ".

. REGIÃO DE l MUNICÍPIO ESTABELECIMENTO

SAÚDE ' ,

Alagoinhas l Alagoinhas Hospital Regional Dantas Bião Flávia Barbosa 75- 3422.5564
- 4

Barreiras ' Barreiras Hospital do Oeste Ivanildo Santos 77- 3612.9412
-— " m l

l l Hospital Municipal Professor ,
Brumado l B'umado ~

_

Abdoulaye Couhbaly 77-3453.8705 '
Magalhães Neto .,._ ,, _ _ _ ____ _ ;

Camaçari ' Camaçari Hospital Geral de Camaçari Mq Del Carmen Moleiro 71-3621.4388 '

Cruz das Almas São Félix Hospital Nossa Sra. da Pompéia Edson Barbosa 75-3438.3900

Feira de , Feira de Hospital Geral Clériston Andrade josé Carlos Pitangueiras 75-3602.3312 i

Santana i Santana Hospital Estadual da Criança Mareio Lima 75-3602.0320

Guanambi l Guanambi Hospital Regional de Guanambi Paula Luisa Barros 77-3451.6060 i
l " " " '" " " "_ '"_'

i1héus l ilhéus , Hospital Regional Costa do Cacau Renata Cardoso 73- 3235.5366 '
"' t

. . Hospital Regional Mario Dourado, Irecê Irecê . Celso Rangel i 74-3688.7706 '
Sobrinho i

' Hospital de Base Luis EduardoItabuna i Itabuna ~ Juvenal Maynart l 73-3214.1643 '
Magalhães

l " ' '- _ --— — ---—— ""· ' - - — - t - - - '
Itapetinga ' Itapetinga ' Hospital Cristo Redentor Reinaldo Santos 77-3221.1000 '

RESGS:ED' ) ÚÜNlCÍPlO ESTABELECIMENTO DIRETOR CONTATO j

, jequ_ié .. jequié , Hospital Geral Prado Valadares ' Poliana Oliveira 73-3528.7108
' . " , " ". "" " ' ' " _—1

juazeiro l Juazeiro Hospital Regional de juazeiro r Hucilene Simões 74-3614.8350 '
l -i

Hospital Regional Deputado Luís
Porto Seguro Porto Seguro Thais Fraga Nunes 73- 2105.6494

Eduardo Magalhães
Ribeira do Ribeira do

Hospital Geral Santa Tereza Danilo Matos l 75-3276.5100 iPombal Pombal ,

Hospital Geral Ernesto Simões Filho Cristiana França 71-3117.1796 l

Hospital Geral Roberto Santos josé Adimirço Lima 71-3103.8701

Salvador Salvador Hospital Professor Eládio Lassérie Ana Pau|a Xavier 71-3395.8488

Hospital do Subúrbio jorge Motta 71- 3217.8600
-.jHospital Municipal de Salvador Gustavo Mettig 71-3202.3500 :

tSanto Antônio Sto Antônio Hospital Regional de Santo Antônio . . '

de jesus de Jesus de Jesus Fabio Renan 75- 3162.1402

Seabra Seabra Hospital Regional da Chapada Marcos Antônio Atabi 75- 3331.9400 l ,

Teixeira de Teixeira de l Hospital Municipal de Teixeira de ' i

Freitas Freitas ' Freitas Allan Lobo 73-3011.0950

Vitória da '" l
Vitór'a da )"Hosp'ta1 Geral de Vitoria da"" ""

""" """ " " """i

Conquista ,_,1 Conquista Conquista Geovâni Moreno : 77-3424.2804 :
—-—m- _.___ J

i

n~ ' '
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ORIENTAçÕES para o SERVIÇO [ísiaLl[áu"ica. ent'e outras, que fossa ana| o paciente lá tenha recêbído o '
MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192): leva' à 5c:gfr:mento. as $eclue|as Ou Dr|rTlelrç) atei ídimento necessário à

MEDIDAS A SEREM ADOTADAS niesn k) a m3rte estat»hzaçào du âuãdro de urgènc j
DURANTE O ATENDIMENTO AOS 37'esenÈad'.) necessite ser
CASOS SUSPEITOS OU E urr SCywçO terrr[orta|uadO que ccmauzido d outro sèrviço qc ma|ot
CONFIRMADOS PELO NOVO possilb|||ta d cada vit|fna urn atendt- complexidade para a continuidade
CORONAVIRUS (2019/NCOV) mento no menor tempo Dossivel do tràtàmento conforme 9rade de · \

inclüswe con' envios de médico 'eferérma i>actuada.

Como componente pré-hospitalar conforme a gravidade do caso,
móvel, o Serviço de Atendimento podemos chamá-lo de atendimento No Estado da BaNa o SAMU 192
Móvel de Urgência - SAMU 192 tem pré-hosoita|ar móvel primârio apresenta uma cobertura de 81,75% "
como obieúvo chega' precocemente quando o pedido de socorro for da população, chstribuídos em 279 '
à vitu"na após ter ocorrido alguma oriundo de um cdadão ou de rnunicipios e conta com 19 Centrâis
situação de urgênc'a ou emergénc"ia ater'chmento oré-hosmtalar móvel de Regulação de UrgMciã (CRU).
de natureza clinica a'úrgica. secundàr|o quando a sohotaçào conforme disposto em tabela abaixo:
traumática. obstétrica, pediátrica, partir de um serviço de saúde, no '

REGIÃO"" l""""" CRU l NOME Ã_ TELEFONE

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

NORTE SA"MÜ Regional de Senhor Patrici" (74)3541-8309 /3541-3881 l 9914704137
do Bonfim Cândida
SAMU Re ional de Juazeiro Lara Oliveira (74)999366972/3612-3000

SAMu Regional de Kallynka (77)999839978 l 3613-9541

OESTE Barreiras/lbotirama Fonseca
SAMU Regional Santa Luciano 77-348345151 l 991200091
Maria da Vitória Pereira
SAMU Metropolitano de Adielma
Salvador Nizarala (71)991610177/32021320

LESTE SAMU Regional de Monica (71)999431955/999812596/ 3362-7772
Camaçari Cardoso /7781 /3454-2224
SAMU Regional de Santo Fernando
Antônio de Jesus Mendonça (71)991717399 l (75) 36313411/ 6733
SAMU Regional de Teixeira Rozana Vaz (73)999782018 l 3291 1551 /3011-9712

EXTREMO de Freitas
n Uw

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

SAMU Regional de Celso Ribeiro (77)34518739/988284012 l 999025452
Guanambi

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

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

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

SAMU Regional de Itabuna Rafaela
Calda, 73-999449031/ 32148297

U I ~SUL SAMU Re ional de Ilhéus C omar Dias 73 999022236 l 3234-3350

SAMU Re ional de jequié Daniel Rabelo (73 988538024/3528750Õ" " ""'"

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

SAMU Regional deORDESTE Alagoinhas Sdvta Teles (75)991392665 l 34238281/34222114

Dfstr|D(jtac" do 5am1 m cc'" 'nàcr' rtw.µ ;t' l, t , ,

4 t
.
q

í

I

mrrmm



"
r"

0 0 "

. t.' OOM42
OBJETIVO procurar um serviço de saúde maís transporte de paciente çjrave,

próximo da sua res|dênc4a, com brew- 5uspetto ou confirmado de |n|ec!:àk

Apresentar as onentaçÕês para o dade A depender da capacidade humana pelo 2019-nCov. se a
Serviço Movei de U'gència - SAMU operacional cie cada 9stètnâ regional, o unidade Mspitalar de refeíênc'a
192 QúàntO àS med'das a serem rnéchco regulado' ooderâ decidir pelo ",êcúndára ou Eerc!árla. CÀj cUê Uu'tí" ?,
adotadas durânte o atendimento aos atencjllmenro presei \c.iài, mediante de en'ibarqúe aéreo, embora reccm- ·'
casos suspeitos ou confirmados pelo equipe cie sLújorte bastco. objettvartdo hecendo ãue esta não é uma '
Novo Coronawrus -( 2019/nCoV). capta' precocemente o caso oara atnbutçào estabelecida legalmente,

confwrnaçâo chagnosuca em unidade neste momento sena importante este
de referência pnmária da rede de apoio. considerando a expertise das ,

ORIENTAÇÕES urgêncla do território suas êQU©ês Drofissionais. Neste Z.
F

Atendimento pela CRU do SAMU 192 caso, deverá se' avahàda a chstãncia
b)Nos c asos com gravdadc clínica a ser percorrida e a cobertura d e

Nos c3sos em que o usuário aciona' dassifíctídos como "amarelo" ou USA no féMítÓrcO regional.
a CRU relatando queixa relacionada a "vermelho", o méchco regulador poderá
síndrome gripal. o médico regulador decidir pelo atendimento presencial, Por fim, ratificamos a importância de .
deverá aplicar o protocolo para mediante equipe de suporte básico ou que o Serviço de Atendimento Móvel
definição de caso suspeito de avançado. procedendo regulação para de Urgência esteja organizado e
infecção humana pelo 2019-nCoV as unidades de referência secundária preparado para atendimento de um
estabelectdo pela Secretaria de da rede de |jrgênc!a do rerr|tóno Para Dossivel caso suspeito ou confirmacio
Vigilância em Saúde do Ministério da tanto, c) mENhcO regulado" devera de infecção humana pelo 2019-nC.3'.

6Sàúdè (MS), coMorme Boletim F£)rTlun|c'ar r-)r»v'an?€onh" c) se'w', "y de

EpidemicMógtco n" CI publicado nen "1e,· reh±rè" f.'.) cmcfp u t'".íSí

laneiro de 2020 qual seja: wspei'c 'j"?'á ·ifr)cà|r|'"kú:jo
ATUALIZAÇÃO DE CRITÉRIOS DE

Situação l: Febre E pelo menos um OBS: A notificação do caso suspeito DEFINIÇÃO DE CASOS PARA
sinal ou sintoma rMsplratór|o (tosse, deverá ser feita pelas unidades NOTIFICAÇÃO DE COVID 19
dificuldade para respwâr. batimento pré-hospitalares fixas ou hospitalares.
das asas nasais entre outros) E O atual cenàno epjciem!ológlco da "'
histórico cie viagem para área com orcuiaçào do Novo Coronavirus
trarsmissão local. ejé acordo com a ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR ': Cowd 19). consmíerado Emergênc|n
OMS, nos Ulttmos 14 chas àntêriores MÓVEL DO SAMU 192: em Saúde Púohca de |mportàncld
ao aparecimento dos sinais ou hMernàcional e Nactonâl, tem levado
sintomas OU No case: do atendimento oresencjai do as autoridades sanitárias de todo o

pacÍente com suspeita de mfeccão mundo. a ficarem alertas para
Situação 2: Febre E pelo menos um humana pelo Novo Coronavírus aumentar a capacidade de detecção
sinal ou sintoma respiratório (tosse, (2019-nCoV) devem se" utilizadas as de casos e adoção de mediadas
àficu|dade para respirar, batimento seguintes médtdâS oportunas e adequadas
das asas nasais entre outros) E '

k

histórico de contate próximo de caso · Dtsponibduàr máscara cwúrgtcâ para Nesse sentíco. c) Ministénc da Saúcie
suspeito para o Coronavírus os pacientes e acc:mpanhantes: a partir de 24 de fevèrêiro de 2020 l '
(2019-nCoV), nos últimos 14 dias · Díspc)nlb|h?ar os EPI precomíados ampliou os Critérios de definição de i l
anter¢ores ao ar>a'ecímento dos µela ANWSA íÓ::uln" de' CjrOtcção ou {.aso5 subr.le|tos pela nfecçào do " '
sinais Ou sintomas: OU protetor faciâl. mascam urúrgca. Novo Coronavjr!às (Cowd 19). Além

avental lmpermeáve| e luva de procedi- da çhina também estão incluidos
' tuação 3: Fêbre OU pelo menos mento, t1Q caso cie necess|dade de dentro da definição de casos.

m sinal ou smtoma reSpiratório procedimentos que gerem aerossóis. a pessoas que apresentem sinais e
(tosse. dihculdade para respirar, equipe Bêverá usar máscara N95. sintomas de infecção respiratcjna,
batimento das asas nasais entre · Realizar a higiene das mãos e ortentar oriundos do Pacífico Oriental:
outros) E contato próximo de caso possiveis acomDanhantes quanto a sua Austrâ|tà, Ccreia do Sul e do No'te
confirmado de Coronàvirus !rnportànC|ij. Camboja. Fshpinas japão M<íiásw
(2019-nCoV) em Iaboràtóno, nos · Gàrantir a verMacâo da ambulância vietnã. Smgàpu'à: do Sudoeste ,,
Últimos 14 dias ânteriorès ao âpareci- durante c) transporte Asiáttaj: Taf|ànd|a da Europa. Ital'a,
mento dos sinais o', mtomas. · L|"nr)ar e desinfetar todas as super- Alemanha e Frarlça: do Mêditerrâneo

ficies mternâs após a realização do Oriental, irari e Emirados Árabes
Após a aplicação do protocolo, em atenchmetnto, utilizando álcool a 70%. Unidos
situação que se caracterize como hüjoc|oritO de sódio ou outro desinfe-
caso suspeito, o médico regulador tarite 'nchcado para este fim, conforme Desse modo. a Dwetoria de V$gi|âncla
deverá avaliar as condições clínicas proced|mento Operacional Padrão Epldemko|ógica da Secretaria de
do paciente, classificando-as por -PCP. utíhZàdO na rotina do serviço. Saúde do Estado da Bahia. Com
critério de gravidade, procedendo VfStàS a aumentar a sensibdidade cia
da seguinte forma: ATENDIMENTO SECUNDÁRIO vÍcµlànc.a eptaernlo|óglca, a partir

cias orientâções da Orgamzaçàoà)Nos casos sem c'ívidade clinica N! )', r ,r..oS Pt71 QuÊ .3 umdàdé de ':aúde Mundial de Saude e Mwvstério dá
classificados come '.'ercie' (j :J'.1 , '_.( ]:ra| Estadual ce Regu|aç&rj Saúde. atúahza os critênos de
paciente poderá se' ementado a SCJhCítàr apoio do SAMU 192 pará O $USPêíçÕCj de casos'

S '
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Definição de caso suspeito:

' """" Critérios Ciinicos

Febre' e pelo menos um sinal/sintoma

respiratório.

(tosse e dificuldade para respirar, batimento

das asas nasais, entre outros)

Febre' O,U, pelo menos um sinal/sintomas

respiratórios

(tosse e dificuldades respirar, batimento das

asas nasais).

: " "Í" "" " " "" """"Ci4íéricSs EpiÍkmiológicos

Histórico de viagem para área com transmissão local',
E ' de acordo com a OMS nos últimos 14 dias, anteriores ao

,l aparecimento dos sinâis ou sintomas ,O,U, histórico de

i contato próximo' de caso suspeito de Covid 19 nos
b

' i últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e
Ísintomas.

E"" Coniâto pfóximo com caso confirmado de Covid 19 em

laboratório nos últimos 14 dias, anteriores ao

aparecimento dos sinais e sintomas.

' çxxjle Mp estar PrèSêMé em alguns paaentes ,Qvéns, ·C1OSO$. |munDssUp'tmtdps c·u pekj uso de antnermtco Nessas $Mjàções. a

avâhação chnica dêvè ser levada em cgnsôderaçao.
' dehne-se como transmissão local a confirmação iâboratond de transrmssão de Cov© 19 ent'e pessoas com vinculo ep0dem}o|óg)co

comprovado. Até o momento, 24/02/202C Chiná. AusVátia. Coreia (Jq Sul. Coreia do Norte. Camboja Füiçmas. japão. Malásia.
viet4 , Taüãndia, ltáliâ. Alemanha. França. iran e Emwàclos Árabes Umdos.

' estar a ayox|madamente 2 metros, dentro cID mesmo amlmente. oor Dericxjo p'olongado OU contato direto com flútdos corpç'"às sem

uso de éâwçemento de proteção lndiwdual.

Definição de caso provável:

Caso susoeito que apresente

de pan-coru:' í.'ií1jS

A .'"""""" "" """ ""·-"·- -- - "' , ' . . L· '· - " " ' N
l?,gGgç.$? ç" "", '4% " 'à=", ' '-

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

_. _ J
!g[ièfinieãò'1de '."''"
' Caso suspeitc) co.m .resulta.dg labo,ratoria1_ n.egativo ou confir.mação laborato,ria1 pgira o,ut.ro agente etiológico_ :

' Definiçã6ãeêa$ÕWelmò:"·r ' '"' , ',., '" ' ."P ,2% '. '... ::

Caso notificado que não se enquadrar na definição de caso suspeito. Nessa situação o registro será

excluído da base de dados nacional.

OTIFICAÇÃO

Todos os individuos tjue se enqua-
drem ern casos su',peito5.
prováve|s e confirmados, devem
ser notdicados imediatamente, até
24 horas, à CIEVS-Bahia pelo
e-mail
cievs.notifica@saude.ba.gov.br ou
pelos telefones: (71)3116-0018,
(71) 99994-7088, mclusive aos
sábados, domingos e feriados,

Destaca-se que as mformações
devem ser mse'idas na ficha de
notificação, disponivel em:
http://bitjy/2019-ncov. utilizando
a CID1O - 8342 - Infecção por
Coronavírus de locahzação não
especihcada.

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

NOTA TÉCNICA N' 04/2020
GVIMS/GGTES/ANVISA
r'ttp-//portal.anvlsa.gov.br/docun)ents/
33852/271858/Nota' T%C3%A9cntcà+
n"O4-2Q2O+GVlMSGGTES-ANVlSA,'"âb
'j98E60-3de4-4f;4-8c,6f-b9341cl96bZ'8

NOTA TÉCNICA N'O1/2018 GVIMS/G-
GTES/ANVISA: orientações gerais
para higiene das mãos em serviços de
saúde:

vvww20 anv·|sa.gov r)'/segurancadcK)
a, |t·:)te/|n(je^ ;.p1'1;>/"'Dub|tcdc.oes/'ltE
n\./rkotüte':rIlcà-ry-O1-2078-gvIn)5-ggt

q"s-at'|vÉsa-(")'|f'r)Tct(.oes-gera|3-E)ard-rI

,ule-2

Protocolo para Enfrentamento do
COVID 19 em Portos, Aeroportos e
Fronteiras Atualizado
em 6 de fevereiro de 2020
l'|ttp.//'Dortai,at)\'lsa.go'[,br/doculneít
t$/2192OI/'4340788/ProtDcolo"5tnC
hficado"Coronavirus+O6+
O2-revisao"fmal"3_dwgrarnado2"%
281%29.pdf/:c97fbdb-8af8-4Oeg-gc
êe-56803803c4b4
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1. Introdução

, Q00{jü

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

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

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

Corona virus (2019-COV1D-i9).

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

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

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

Pública e Privada.

Na construção deste instrumento foram envolvidas as seguintes áreas técnicas:

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

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

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

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

Assistência Farmacêutica e Assessona de Comunicação.

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

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

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

norteio e condução da situação.

Cm 'a q"' - . ·
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2. Vigilância à Saúde

2.1.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

'b

2.1.1. Objetivo Gerai

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

2.1.2. objetivo Especifico:

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

· Aquisição 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 consonância com as normas técnicas do Ministério da Saúde
(MS);

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

· Elaborar notas técnicas de acordo ao comportamento epWemiológico 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 virus.

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

2.2.1.1. Definiçõès de Caso e Agente Etiológico (vigilância)

'b

As ações descritas a seguir são embasadas no conhecimento atual sobre o novo
Coronavírus (CODlV-19) e estão em consonância corn 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.inUemergencies/diseases/novekcoronavirus-2019
httm!Rçbrta|arquivos2.saucj,e.ciUv br.'

Todo o caso suspeito de Infecção Humana pela novo Coronavírus (CODlV-19) deve ser
tratado como um alerta. A tomada de decisão será 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 (CODlV-19), que no momento atual é:

2.2.1.2. DEFINIÇÕES DE CASO SUSPEITO:

· Situação 1 - VIAjANTE: Febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório
(tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro. congestão nasal ou
conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de 02"
95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e
dispneia) E histórico de viagem para área com transmissão sustentada OU
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área com transmissão local nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento

dos sinais ou sintomas;

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

· OBSERVAçÕES:

"C

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

V' 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 ambierite 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)

· Situação 3 - CONTATO DOMICILIAR: Pessoa que manteve contato domiciliar
com caso conhrmado 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|DEM|oLóG|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 laboratorial especifica.

ou provável com

caso confirmado
um dos sinais e

e para o qual não
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CASO DESCARTADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19):

'b

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

COV-2. Para definição de caso suspeito, é importante salientar que: ) Além do

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

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

se que essas definições podem sofrer alterações diariamente.

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

j Proceder com o isolamento dojaciente~através da coIocação de máscara
cirúrAica e seSlreSlaçáo em área com_ÊZouca ou nenhuma circu|a£ão dej2essoas:

'" Notificação do caso às autoridades epidemio|óAiças locais (TEL: (73) 3613-6442 E
(73) 3212-5970):

" Avaliar a_gravidade do_Sluadro clinico e segyir orienta£ões em relação ao
transport,e_e_i.n,t,ernação dos casos susheitos.Araves de acordo com a reSlu|a£ào
local e Estadual. Proceder a coleta de 1_LUMALamostra de swab;

c Real,i,za,r o~lev,an,tamento dos contactantes ou comu,nicantes, os quais dèvérâo 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

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

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

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

residentes;

· Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos para saúde que tenha

sido utilizado na assistência ao residente:

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

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

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

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

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

mais próximo. O paciente e a 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 descartáveis 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 higienização 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 liquido, gel alcoólico. saboneteira (para o gel e para o sabão liquido) e toalhas

de papel:

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

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

clientes e funcionários;

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

· Manter a limpeza e desinfecção de todos os ambientes:

· Recomendar a Limpeza e higienização dos 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

· Manter a limpeza e higienização dos ambientes:

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

sabão liquido, gel alcoólico, saboneteira (para o gel e para o sabão liquido) 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 causas, 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 para 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 material de higienização adequado aos clientes e funcionários. 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 com água e sabonete por pelo

menos 20 segundos, respeitando os cinco momentos de higiemzação 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 manipular fezes, urina e resíduos. Realizar a higiene das mãos

antes e depois da remoção das luvas.

(b 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 descartável para higiene nasal;
j Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca:
j Não compartilhar objetos de uso pessoal:
q 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.

· 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 Reforçar o uso de jaleco descartável ou de tecido, luvas descartáveis a cada consulta e
limpeza dos óculos de proteção (recomenda-se desinfetar e higienizá-lo a cada

procedimento):
j 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 rnanual,

j Após cada consulta. limpar e desinfetar imediatamente todas as superfícies e ambiente
de trabalho;

j Ter precauções redobradas no manuseio de modelos e moldes odontológicos
assegurando a sua efetiva desinfecção:
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·' Seguir rigorosamente todos os procedimentos universais de esterilização e
desinfecção:

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

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

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
inicio dos sintomas:

j Qualquer pessoa que, nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sintomas, tenha
estado em contato próximo corn 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

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

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

provida nas salas de atendimento ao cliente:

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

frase: "LAVE AS MÃOS";

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

segundos;

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

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

c 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

estabelecimento.

2.2.9. Unidades Básicas de Saúde Municipais

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

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

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

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

suporte de papel toalha abastecidos e lixeiras com tampa por acionamento por pedal
nos lavatórios e banheiros;
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j Estimular o uso de lenços de papel, bem como seu descarte adequado:
Sinalizar que a realização de limpeza e desinfecção das superfícies cias salas de
procedimento/atendimento 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 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 Orientar a manutenção dos ambientes arejados por ventilação natural (portas e janelas
abertas):

j Proibir atividades que envolvam grandes aglomerações em ambientes fechados,
durante o período de circulação dos agentes causadores de síndromes gripais, como o
novo coronavírus (COVID-19):

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 minima na filtração de 95% de partículas
de até 0,3µ tipo N99, NIDO ou PFF3), sempre que realizar procedimentos geradores de
aerossóis.
Verificar existência e disponibilidade de normas e rotinas dos procedimentos adotados
na prestação de serviços da atenção primária à saúde de pacientes suspeitos e
confirmados;

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

2.2.10. Estabelecimentos de Ensino Públicos e Privados

'b

c 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 à importância de manter os dispensadores de sabonete liquido,
suporte de papel toalha abastecidos e lixeiras com tampa por acionamento por pedal
nos lavatórios e banheiros,

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

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

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

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

novo coronavírus (COVID-19),
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2.2.11. Estabelecimentos que Comercializam Alimentos

Elaborar e executar o Plano interno de Ações de acordo o fluxo operacional;

j Hábitos de eüqueta 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):

·" 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 beijos no rosto.

" Só deverão usar máscaras quem estiver gripado ou suspeita do coronavírus:
Evitar contato com pessoas que estejam com sintomas da gripe;

j Disponibilizar todos os insumos necessários (lenços de papel, sabão liquido 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;

j 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 sanitárias 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:
v' Após a saída do cliente do estabelecimento, limpar e higienizar completamente a área

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

2.2.12. Drogarias

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

'c incentivar a aquisição de medicamentos pelo serviço de "disque entrega", evitando
aglomerações nos estabelecimentos farmacêuticos;

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

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

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

j Manter distanciamento mínimo 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
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que não deverão ser utilizadas). Ex.: no caso das longarinas de 3 lugares, fechar a
cadeira do meio:

j Manter álcool gel em todas as bancadas de atendimento, caixa de pagamento e em
pontos 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:
j Solicitar que o paciente/diente 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:

'b

> População indígena aldeada ou com dificuldade 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 2 40 em
adultos):

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

'b

3.2. Acolhimento

Presença de um profissional de saúde (ACS, nutricionistas, odontólogos, educador
físico, dentre outros profissionais de saúde) EXCLUSIVO no acolhimento e identificação 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

3.5. Medidas para evitar aglomerações

· Dentro da realidade de cada serviço, orientar distância entre um paciente e outro de no
mínimo 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 Coordenação do PACS/PSF

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

operacional n 002 de 18 de março de 2020. esta coordenação se dispôs a triar os ACS
portadores de doenças crônicas e maiores de 60 anos e disponibiliza-los para atuar
em trabalho domiciliar formando grupos de transmissão das informações fornecidas
para prevenção e orientações para evitar que a população procure o serviço de saúde
desnecessariamente, também participando de equipes de Call Center orientando a
população quanto ao fluxo de aterichmento 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 domicihar, 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-mad 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 necessário o tratamento deverá ser feito com medidas de extremas. isso se

o paciente respondeu não para todas as questões;

· Profissionais com sintomas de gripe devem ser dispensados;
· Evitar cumprimentos:
· Pedir ao paciente para fazer bochecho peróxido de hidrogênio a 1%, para reduzir a

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

Reestruturação da oferta de serviços nas unidades de referência

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

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

orientação aos usuários com "perfil para cada unidade referência e aplicativo (08:00h

as 18:00h - Segunda a Sábado).

4.2. Definição do perfil das unidades:

¢Ü

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

para transtorno mental severo e recorrente que apresentam quadros compensados.

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

psicoativas que apresentam quadros compensados.

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

mental severo e recorrente que apresentam quadros compensados.

AMBULATÓRIO PSICOSSOCIAL - Usuários do SUS em acompanhamento ambulatorial

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

4.3. Medidas adotadas

· Implantar do serviço de enfermagem reguladora na base do SAMU i92 visando o

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

sucedida em Recife);

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

COVID-19 reduzindo a procurâ pelos hospitais e pronto atendimentos e diferenciando

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

ligações aumentou substancialmente comprometendo a regulação médica para as

outras ocorrências:
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· Beta coronavírus OC43 e HKU1:
· SARS-COV (causador da Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS):

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

MERS): i
· 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: i

· Emitir recomendações para o controle da doença:
· Realizar e apoiar coleta de material de caso suspeito: ç
· 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

0 LACEN:
P

· Atualizar dianamente 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 í
PI

evidências e recomendaçoes do Ministério da Saúde: ',
N

· Apoiar tecnicamente o gestor de saúde para tomadas de decisões: ,:
· Orientar serviços para notificação imediata de casos graves: i
· Monitoramento e acompanhamento dos casos suspeitos prováveis e ou

confirmados em domicilio sem inchcação de internamento, orientando :
precauções de transmissão respiratória: :

· Construir e divulgar o fluxo de notificação.
.

2.2. VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Diante da emergência de saúde pública do novo Coronavírus e com base nas
Çrecomendações do MS e OMS, a coordenação de Vigilância Sanitária apresenta seu plano de "

contingência para o enfrentamento do virus. Vale salientar que, as medidas a serem adotadas
deverão ser proporcionais aos riscos vigentes. Considerando as constantes atualizações É
disponibilizadas pela OMS e MS, este plano está sujeito a ajustes decorrentes da sua utilização S
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)

k

Orientar os estabelecimentos de Instituição de Longa Permanência para Idosos e Casas
.de Apoio ao Paciente Com Câncer, que tomem as seguintes medidas: k,

Elaborar e executar o Plano Interno de Prevenção a ser disponibilizado aos profissionais que í

rtrabalham na Instituição: j:

ri· Prover dispensadores corn preparações alcoólicas para a higiene das mãos (sob as !

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

após contato com secreções respiratórias:

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

.rsabonete líquido, suporte para papel toalha, papel toalha. lixeira com tampa e abertura 'S

sem contato manual; í,
F
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· Remanejar insumos e profissionais das unidades que terão seus atendimentos
suspensos para os atendimentos do COVID-19, garantindo condições de trabalho às

equipes.

· Adquirir EPlS necessários para garantir a segurança dos trabalhadores (conforme NR
32 - riscos biológicos) e da população (listagem anexada)

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

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

capacidade instalada para atendimento de urgência e emergência como estratégia de

retaguarda ao COVID-19.

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

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

fisioterapeuta, farmacêutico, biomédico, psicólogo, auxiliares de administração,

recepção e serviços gerais).

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

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

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 como 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).
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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 reforço nas normas de biossegurança:

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

· Onde a letalidade ê significativamente maior do que em indivíduos com comorbidades;

· O risco de complicações é maior nas pessoas 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, para os cuidadores, em

locais de longa permanência, como asilos, etc. sensibilizando os ACS a monitorarem e ás

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

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

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

em educação permanente, apoio aos serviços, o Comitê da Integração Ensino-Serviço-

Comunidade, integra sua força de trabalho no enfrentamento.

Dentre as ações, listamos:

· Higienização: lavagem das mãos. banho no leito voltado para cuidadores. limpeza dos
domicílios:

Orientar às equipes das unidades de saúde:

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

· identificar na planilha de registro coletivo de pessoas idosas as que possuem
comorbidades mú|t|p|as organizar a planilha de registro coletivo relacionando todos os
idosos da área de abrangência a partir da estratificação de risco. iniciando a relação
dos nomes do maior risco para o menor:

· Para 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, cruzando com a estratificação de risco das

comorbidades;

· Elaborar plano de ação para a realização das atividades segundo a estratificação
de risco:

· Realizar orientações nos domicílios 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 dmgirem 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 familiar na unidade;

· Visita Domiciliar:

As visitas domiciliares devem ser mantidas:

j 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:

j O ACS e demais profissionais devem manter o distanciamento preconizado de

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

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

j Priorizar o atendimento:

j Classilícar a gravidade da síndrome gripal:

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

saúde:

"" Em casos de maior gravidade, transferir para o serviço de urgência ou hospitalar

de referência:

q Entregar medicamento com distanciamento precor)|zado na fila de espera:
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j Realizar as orientações de medidas protetivas e checar o entendimento
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7. Referências

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'/t rnalslnedicos.gov.br/ilr'ages/Protocok)_ manejo,_clinico_ 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 março de 2020 da SESAB - Orientação e Visita Domiciliar do Agente
Comunitário na situação de Pandemia pelo Novo Coronavírus.

POP 003 l 19 março de 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

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

doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) - Medidas não Farmacológicas l

Destinatários:

· Departamento de Atenção Básica,

· Departamento de Meclia e Alta Complexidade

· Departamento de Viçµkància em Saúde:

· Todas as farmácias da Rede Municipal de Saúde

é£v Considerando:

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

Organização Mundial de Saúde:

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

do Ministério da Saúde:

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

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

piso locais com grande fluxo de pessoas (pacientes/colaboradores), corn álcool 70% ou

solução de água sanitária.

2. Evitar aglomeração no ato da dispensação de medicamentos.

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

de atendimento).

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

solicitando que os pacientes/funcionários utilizem máscara de proteção, caso

apresente qualquer um dos sintomas de gripe/resfriado (como tosse e espirros).

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

sintomas de gripe/resfriado (como tosse e espirros)- O uso da máscara somente è efetivo se for associado

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

álcool em gel. Após o uso da máscara, é imprescindível descartar em local adequado e higienizar bem as

mãos.

Fonte: Saúde e Viglância San|tár|a - Ministério da Saúde

DOCUMENTAÇÃO

S?"t " 1, Para as Farmácias da Rede Básica de Saúde:

j Fazer prorrogação automática da validade da prescrição de medicamentos de

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

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

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

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

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

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

deverão comunicar os pacientes que não será necessária à renovação da

sua prescrtção. 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

l

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

em sua validade para 180 dias (6 Meses),seguindo as mesmas orientações do

titem anterior;
V' As prescrições de medicamentos de controle especial continuarão a seguir as ll

determinações legais da Portaria SVS n" 344/1998, até que haja algum l

posicionamento instituído dos órgãos competentes quanto à extensão da l

validade das prescrições em período de pandemia.

j Será suspensa a exigência de Atividade Educativa elou atendimento nas

Unidades de Saúde para retirada das Tiras Reagentes de Glicemia Capilar.

j Caso esteja vencido, será renovado automaticamente por mais 180 dias o

cadastro dos pacientes no Programa de Automonitoramento Domiciliar de

Glicemia Capilar.

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS

j 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 para 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;

j' A Divisão de Assistência Farmacêutica está providenciando a distribuição urgente de

medicamentos para maior autonomia das unidades;

j As unidades deverão fazer a gestão de filas para atendimento na farmácia para evitar

aglomerações. '
.

Na Farmácia Pública Municipal será limitada a entrada de até 10 pacientes ao

mesmo tempo para atendimento:

Quando possível. aumentar a distância social entre as pessoas (idealmente para no

minimo 1 metro) e manter o ambiente arejado.

" Apenas em casos estritamente necessários, será permitida a entrada de

, . t.acompanhante por paciente na farmacia. para evitar aglomerações.

GESTÃO DA UNIDADE

â

j A flexibilidade de atendimento dos pacientes fora do horário de pico contribui para o

combate ao Coronavírus:

t~ , ", ' '" " ' -C â

& m
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" Ahvar 100% dos guichês das unidades, sempre que possível. priorizando a demanda

de atendimento ao paciente em detrimento das demandas internas da unidade, a fim

de diminuir o tempo de espera do paciente.
;..

j Elaborar plano de contingência para casos de afastarriento de colaboradores por ;

motivo de saúde, durante a pandemia. ,
K

j Cancelamento de férias e licenças dos servidores lotados na Divisão de Assistência 2

Farmacêutica:

j Reduzir o deslocamento laboral: incentivar a realização de reuniões virtuais e cancelar

viagens não essenciais. l!

S
G,

Wanderlei de Souza Machado Júnior
Divisão de Assistência Farmacêutica .,

4

?
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Anexo Il — Fluxo da Vigilância
Anexo Ill - Fluxo para Unidades
Anexo lV — Enquete para Comunicação
Anexo V - INFORMAçÕES E RECOMENDAçÕES ÀS EQUIPES DA ATENçÃO
BÁSICA
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O que é u c()r(muvirus:'
Os coronavírus são uma grande família viral, conhecidos desde meados de 1960. que causam
infecções respiratÓrias em seres humanos e cm animais. Geralmente. infecções por ccvonavims
causam doenças respiratórias Ierês a moderadas, semelhantes a um resfriado comum. Porém,
alguns coronavírus podem causar doenças Êraves com impacto em termos de saúde pública. l
corno já verificado com a Síndrome Respiraiória Aguda Grave (SARS), identificada em 2002, íl

1

(b e a Síndrome Respiratória do Oriente Mçdio (MERS), identificada em 2012. l
l

Qual é a diferença entre o novo coronavírus paru os outros vírus?
A doença provocada pelo novo coronavírus chama-se COVID-19, sigla cm inglês para
'"coronavírus disease 2019" (doença por coronavírus 2019, em tradução livre). Os primeiros
casos foram registrados inicialmente na China, no final de 2019. Há registros em outros locais

.do mundo, com casos de mones.

Existe vucina para prevenção ClO coron(jgirus?
Até o momento, não. No entanto, cientiStas ao redor do mundo. como as equipes do instMO
Butantan. em São Paulo, já iniciaram pesquisas para desenvolvimento de vacina. Ainda è i
precoce indicar se e quando cIa estará di ponivcl. l

Quciis Os sil]k)lnas do c()rnn(lrirlls :' '

Os sinais e sintomas clínicos são principálmente n:spiratÓrios, semelhantes aos doí uni resfriado
comum. Podem também causar il1|"ecçào do traio respiratório inferior, cottjo as pl]eumoniaS. ' ,
Os principais sintomas são:

· Febre;
· Tosse;

Coriza;
Dificuldade para respirar.
O que é o "período de incubação ":' l
Período de 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 o virus pode ficar incubado por até duas i
semanas (14 dias), quando os sintomas aparecem desde a infecção.

Como ocorre (l transmksào do c()roncn'irus:' '
As investigações sobre transmissão do novo coronavírus ainda estão cm andaniento. Neste l
momento está estabelecida transmissão poi" contato coi)) secreções. A transmissão pode (K"orrer
Ie forma continuada. ou se.ja. um infectado pelo virus pode passá-lo para alguém que ainda não ·
4ôí mlCctadO,
A transmissão costuma ocorrer pelo ar c'll r()[ u'nt:ih' pcs>mti1 coin ,Nccrcç(")cN c(mt;l!l)ll)il(j:ls.

como: :

· Gotículas dc saliva:
· Espirro;
· Tosse;

Av. Princesa Isabel, 678 - São Caetano. Itabuna - BA, CEP: 45607-288 CNPJ n': 08.218.991/0001-95 '·

Fone: (73) 3618 -4903 Email PIanejamentosaude.itabuna@gmail.com
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· Catarro;
· Contato pessoal pro'. ill)(k. l ('j }" |\'Llll\.' t'll aperto dc mão coin pessoa infectada;

· Contato corn QbjL'l('b l)ü ".11|'.'1 ' ie !c'. , ui |tal)llna(|tls. seguido dc contato com a boca, nariz ou

olhos.
Alguns virus são altamente contagiosos, como o sarampo, que é transmitido por aerossol
(partículas no ar), com proporção de transmissão de uma para até 18 pessoas, em média. O
conhecimento já registrado sobre os coronavírus indica que eles apresentam transmissão de uma
para até três pessoas.

O coronavírus pude matar? '
O óbito pode ocorrer em virtude dc complicações da infecção, como por exemplo.
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 prevenir contra o (""OVID- /9?
As principais orientações são:

· Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar:
Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

· Evitar tocar mucosas dc olhos, nariz e boca:
· Não compartilhar objetos de liso pessoal:
· Limpar regulamente o ambiente e mantê-lo ventilado;
· Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com áµia e sabão ou usar antisséptico de mãos à

base de álcool:
V

· Deslocamentos/viagens não dêvem ser realizados enquanto a pessoa estiver doente:
· Quem viajar aos locais com circulação do virus deve evitar contato com pessoas doentes,

animais (vivos ou mortos), além dc evitar a circulação cm mercados dc- animais e seus produtos.
Como é a prevenção contra c) coronuvirus paru os pro/íssionais de suíkle?

, Profissionais de saúde devem utilizar medidas de proteção padrão para contato e gotículas(máscara cirúrgica, luvas, avental não estéril e Óculos de proteção). Para a realização de
procedimentos que gerem aerossolização de secreções respiratórias como intubação. aspiração
de vias aéreas ou indução de escarro, deverá ser utilizada máscara de precaução por aerossóis
tipo N95.

O que./àzer em caso de sink)nu1s:'
,Assim que surgirem os primeirus sintomas. o paciente deve procurar o serviço de saúde mais

0 próximo da sua residência. O profissional vai avaliar se os sintomas podem indicar alguma
probabilidade de infecção por coronavírus, cokrar material para diagnóstico c iniciar o

tratamento.A infecção apresenta manifestações clinicas parecidas com as de OUtTOS vims e não existe
tratamento especifico para infecções por coronavírus até o momento. Dessa forma, no caso do

novo coronavírus é indicado:
· Repouso;
· Hidratação (ingestão dc bastante água c Hquidos);
· Medidas adotadas para aliviar os sintomas, confOrme cada caso. como: liSO dc medicamento

para dor e febre (antitérmicos e analgésicos): uso cIe umidificador no quarto: tornar banho
quente para auxiliar no alivio da dor de garganta c tosse.
Pacientes com sintomas mais intensos podem ser hospitalizados. A definição compete ao
médico responsável pejo caso.

Como éjèico c) diagnósiico do ( 'Ol 'ID- I') '
O diagnóstico é feito com a coleta de [nalcrlalx rcxl'lrat('rK)s (asplraçilu dc \ ias acrcas ou cukta

de secreções da boca e nariz). C) procedin)c[lto cic\'c sci rcalizado para todos os casos suspeitos.

Av. Princesa Isabel, 678 - São Caetano. Itabuna - EÍA, CEÉ" 45607-288 CNPJ n°" 08.218.991/U0Oi-95
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As amostras são encaminhadas com urgência para o Laboratório Central cIe Saúde Pública
(Lacen), definido pelo Ministério da Saúde para cada região.
Qual é a definição de cusi) nt)lí/icudo:' :
Caso comunicado no sistema dc n]onltoran)ento do MinístCno da Saúde. abastecido diretamente
pelas prefeituras. Pacientes com febre e pelo menos um sintoma respiratório, como tosse,
dificuldade para respirar,
Além disso, é necessário histórico de viagem em área de transmissão local, de acordo com a
OMS ou Ministério da Saúde, nos últimos 14 dias anteriormente ao aparecimento de sintomas.
Qual é a ch;/ínição de caso sít,speiici'
Caso comunicado no sistema do Ministério da Saúde que se enquadra na definição estabelecida
pela OMS. Lembrando: pacientes que aprescntam sintomas respiratórios. como febre c tosse c
viajaram para a China ou pais com transmissão no território; pacientes que contataram alguém
que viajou para este(s) destino (S) ou tevê contato com um caso suspeito ou confirmado.

O que é o "comunicante " de um caso comrmado:'
Comunicantes próximos são familiares, profissionais de saúde que tenham prestado
atendimento desprotegidos e pessoas que possam ter tido contato próximo com o caso
confirmado para COVID-I9.
Os comunicantes não são considerados casos suspeitos se não apresentarem febre associada a
sintomas respiratórios como tosse, coriza ou dificuldade para respirar.
Qual é a dç/ínição de caso l)rt)wive/:'
Caso comunicado no sistema do Ministério da Saúde que se enquadra nas definições
estabelecidas pela OMS, mas apresentou wsultados não conclusivos para os exames realizados. '
Nesse caso, os laboratórios dc referência farão reanálise.

Qual e u definição de caso c'ot?/irnl(uh):'
Caso comunicado no sistema do MinistCrio da Saúde que se enquadra nas definições
estabelecida pela OMS, e apresentou resultados conclúsivos para Os exames realizados, com
positividade para o novo cononavims.

Qual é a de/ínição & cáso descartado?
Caso comunicado no sistema do Ministério da Saúde que se enquadra nas definições
estabelecidas pela OMS, mas deu negativo pam o novo coronavírus.

Quul é a dç/íniçâb de cusu excluído?
Caso comunicado no sistema do Ministério da Saúde que se não se enquadruu nas definições

0 estabelecidas pela OMS.

Por que é importante o município f:uer a noti/ícaçcM denn'o de 24 horas? Quais /)r()vidênc'ias
o pr(mssiona/ deve adotar?
A notificação é importante para que os gestores de saúde realizem o monitoramento e as ações
recomendadas, como coleta adequada de amostras para diagnóstico,
O COVID-I9 é de notificação compu,lsória imediata. ou seja. qualquer caso suspeito elou
confirmado precisa ser registrado no siStema oficial do Ministério da Saúde.
Onde é possível consultar númuros de cusos suspeitos e c()mrrna(/aç na Bahia? '
Nos canais oficiais da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. Não divulgue conteúdos que
não tenham sido produzidos por fontes contíáveis. Evite a disseminação de tàke news.
Sites

indicados:
www.saude.ba.gov.br
Facebook: Yztsaudegovba
Twitter: (ã'saudegovba
Instagram: (aisaudegovba
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Quantos l(lb()ra(Órios públicos,/àzem o exame de (/e/e('ç'à() na Buhia?
O diagnóstico de infecções virais pode ser realizado por inúmeros laboratórios. públicos dli
privados. Porém, em questões dc saúde pública. coino ocorre com o ("OVID-I c), C preciso que
os exames sejam realizados pelos Laboratórios Centrais (LACENs) definidos pelo Ministério ..' ,
da Saúde. Na Bahia, a referência é o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia, que tem .

iexpertise, capacidade técnica e recursos suficientes para fazer as análises de casos suspeitos no
Estado.

Quuis serà) ()5 hoSpiluis de re/erènci(l:·'
A rede estadual de saúde está preparada e organizada para receber os casos. A população deve

.procurar o serviço de saúde mais próximo de sua rc$ldênclm 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 dc casos graves estão listados no Plano de
Contingência, que está disponível no link Www.saude.ba.gov.br/coronavims
O que uniu pessoa com sintonias c/eí'e,fazer?
Procurar o serviço de saúde mais próximo de sua residência, como um Pronto Atendimento,

qb para análise inicial. Se o quadro for compatível com a definição de caso. esse serviço de saúde
deverá seguir o fluxo estabelecido pela Secretaria da Saúde do Estado.

Casos suspeitos têm sido maniidos em holumenio cbmiciliur. O que isso $igni/ic(l;"
O isolamento familiar é uma conduta prevista pelo Ministério da Saúde e que podc ser indicada
pelo médico, a depender da condição clinica do paciente. Consiste basicamente em manter a
restrição de contatos com pessoas e ambientes cxternos, para evitar a circulação do virus.

No is'o/umen/o domiciliar, qitah cuidadns c) puciente dcve ter?
Nessa condição, o pacicnw deve ser mantido cm casa, recebendo cuidados como hidratação e

L

repouso. Os familiares devem tomar as precauções já indicadas, como evitar compartilhamento i
dc objetos pessoais, contatos com secreção do paciente c higienização constante das mãos e do
ambiente.

i
Dianie elu c()n/írmaçà) dosprimeiros casos nu Buhia. quais providêncius u Sesab tomou? i
A Secretaria da Saúde do Estado mantém o monitoramento e a vigilância do cenário local e
acompanha os cenários nacional e internacional. com interlocução com todos os Órgãos de

ásaúde envolvidos. Eventuais mudanças podem ser realizadas com base em critérios técnicos e
definições da OMS e do Ministério.

% O que as' pessoas que tiveram contato cUm Pacie:(es suNpeilos (/evem.kcer:'

Valem as dicas básicas de cuidados dc prcvcnçclo c prcstar atenção cm eventuais sinais ou
sintomas. Caso ac1onteçlm é fúndamental procurar um serviço de saúde.

É necomendado o uso de máscuras de /)rnleçüu:'

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, tàzer a higienização das
mãos com água e sabão ou álcool gel, e evitar contato com mucosas de nariz. boca e olhos.
São cuidados simples, importantes e que devem ser diários para prevenir qualquer tipo de
doença.
Que cuidados deve tomar quem usa lr(lns/'ar/e pública conio (j)lil)u.b, trens e meiró?
Não é necessário usar máscaras, no momento. As rccoinendaçòcs são para cada pessoa seguir
e repassar a amigos e familiares as dicas de prcvençào, sobretudo a higienização das mãos.

i
. Haverá medida de restrição ou bloqueio u /)l'ss(k1s com sin/oln(ls vind(l.b de ouirm paises?Até o momento, o governo federal não definiu medidas nesse sentido. Qualquer decisão

,envolvendo fluxo internacional depende das autoridades federais. l
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Existe algunia medida de m()nilorun1en/u cIe /í-'/j7/'('/"(lllll'(l de /'cn.'u(/.' rinc/us da ( '/7l'l1C/ ()jj de :

" outro path com registro do COV/D-l9? '
Segundo o Ministério da Saúde, não há impacto efetivo cm tàzcr a medida da temperatura na
entrada no país, até porque as pessoas podcm chegar ao Brasil scm sintomas.
O foco é instruir o sistema de saúde. público ou privado, para identificar prontamente os
pacientes que podem se enquadrar em casos suspeitos.
A Anvisa está trabalhando com a oricntaçào de passageiros e pacientes para a busca por serviços
de saúde diante de qualquer suspeita.
O surgimc'nio do virus no (."liinu é (1sN()ciado a merc(ldo.\' ahertus com comércio de cmimais.
Eriste algumu restrição para as./èil"(ls livres, por exem/)lo:' d
No momento não, conforme l) Centro dc Vi€ilância Sanitária (CVS) estadual. A recomendação t:
é que as pessoas prezem pela higiene pessoal e dos alimentos que vão consumir e preparar, "'

como sempre.

Há restrições para comprar nlerc(l(h)ri(l.\' vindas de puikes com casos c(m/írm(u/ns du doença?
O virus tem vida de 24 horas. Tudo que vem da China, por exemplo. demora mais que esse
período para chegar ao Brasil. Por enquanto. não há indícios ou evidências de que seja
necessária evitar a importação de produtos.

Qual é a orientação do Es'iudo da Bahia para quem tem viagem' marcadas para China ou ,
outros países com registro da doençu?

. ,O Ministério da Saúde orienta que viagens para a China ou países com transmissão do virus
seiam realizadas apenas em casos cIe extrema necessidade. Essa recomendação vale até que o
quadro todo esteja beni definido.

..Como o cenário internacional do coronavírus C dinâmico, o MimstCrio está atualizando as áreas
com transmissão local de acordo com as informações da Organização Mundial da Saúde (OMS)
Quuis as medidas adoiudus com /ms()(ls que chegum em µ)rto5 e (ler()p(mos du Bahiu vindas
de paíSes com registros da doença '
A atuação em portos c aeroportos é responsabilidade da Anvisa, que está trabalhando de forma
integrada com a Secretaria. Um paciente detectado com sintomas antes do desembarque será
abordado pela Anvisa, que aciona o serviço médico desses locais c a vigilância para que a
equipe avalie o paciente ainda a bordô.
Os aeroportos estão veiculando mensagens em mandarim. inglês e português com orientações
sobre sintomas e medidas para evitar a transmissão.
A Saúde estadual continuará orientando os profissionais de saúde para que estejam atentos a

(b possíveis 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.

SITUAÇÃO NA BAHIA l

Como o guvernn du Buhia vem uc()ln/)(lnh(n1(/u () m'unço da (/U('nçu u que me(/l(/(/.\' /m°am
adoíadas até o momento?

A Vigilância Epidemiológica Estadual diante do cenário Epidemio|óEico da Introdução de um
Tnovo Coronavirus em humanos vem se articulando junto ao Ministério da Saúde COE

COVIDI 9 e demais áreas da SI:SAB e áreas afins no intuito de adoção de medidas c'poiiunas
para o enfrentamento do COVID19 através das seguintes ações:
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· Articulação com a equipe técnica da ANVISA no intuito de padronizar as medidas sanitárias a
serem adotadas em pontos dc entrada. portos e aeroportos frente aos casos suspeitos e
confirmados dc COVIl) l c);

- · Articulação junto ao Consclho do> Secretários Municipais d¢ Saúde 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 I

estabelecimentos comerciais que prestam serviços diretamente a população no estado da Bahia.
Disponível em wwwsaude.ba.gov.br/coronavirus;

· Monitoramento diário dos casos notificados. por meio de rumor. telefOne cIou e-mail l,
institucional, como também a REDCAP que é plataforma do Ministério da Saúde para
notificação dos casos suspeitos dc COVID 19;

· Acompanhamento diário dos contactantes por meio de monitoramento realizado pela vigilância
epidemiológica municipal, onde é elaborado um relatório diário sobre a situação e estado dos

mesmos; l

· Elaboração de Nota técnica sobre orientações sobre" o serviço móvel de urgência (SAMU); ;
sobre medidas a serem adotadas durante o atendimento aos casos suspeitos e confirmados de )
COVID 19. Disponível em www.saµde.ba4ggLMcoronuin!s;
Acompanhamento dos casos confirmados, quanto ao tratamento e vigilância do isolamento
domiciliar elou hospitalar;

· Treinamentos junto aos profissionais de saúde, cIa Atenção priniária e da Atenção
Especializada;

· Treinamento para os técnicos de vigilância epidemiológica dos Núcleos Regional de Saúde ,
(NRS) para que treinem as Bases Regionais de Saúde (BRS) e municípios;

· Organização da rede hospitalar pam o recebimento dos casos que necessitarem de
hospitalização;

· Publicações de Boletins e materiais educativos, nota técnica e nolas inlòrmativas. Disponível
em wwwsauçle.ba.gov.br/cç)ronavirlls:

· Mobilização junto a outros setores fora do âmbito da saúde para as ações dc controle e l
enf"r¢nlajncnto do COVID-19: Corpo dc bombeiro. SEC, ANVISA entre outros. i

· Vigilância laboratorial através do painel viral pelo Lacen-ba, emitindo os resultados cm tempo í
oportuno.

Na Bahia, qual o plano da Sesab pura évilar a ctypansão da doença?
Foi elaborado um Plano Estadual de Contingências para Enfrentamento do Novo Coronavírus

2019-n CoV divulgado para toda a redê estadual e municipal de saúde e encontra-se disponível .

. no link www.saude.ba.gov.bricoronavirus. O mesmo tem como objetivo geral preparar aresposta rápida c coordenada para enfrentamento do Novo Coronavírus no estado da Bahia. ,
Entre as ações, destacam-se:

· Coordenar as ações de vigilância ¢pidelniológicm vigilância laboratorial e atenção à saúde para
enfrentamento da epidemia.

· Desenvolver estratégias e mecanismos de cooperação entre as áreas técnicas.
· Assessorar e acom.panhar a atualização dos Planos Mtinicipms de ('ontingèncias. ,
· Fortalecer a organização e a lnfi"aeslrull|l'a do SI S-B ·\ c dos deinais níveis de resposta para c)

enfrentamento de situações de emergências ch.' saudê pública (|(.) virus 20 19-n('oV.

· Estabelecer estratégias de Comunicação dc Risco,
· Assegurar a distribuição de insumos disponibilizados pelo Mlnistàip da Saúde c OIl Estacln.
· Reduzir complicações, internações e óbitos. decorrentes das intècções pelo vinis 2Ul 9-n('oV.

Sobre a Micaretu de Feira de Scmtunu. C/lü7/ u n/)i/l/à() cIa Sesub sobre u r('(l/izuç'à) C/u ê\'c't/1O '
Confim abaixo o texto completo com resposta da Sesab ao Ministério Público de Feira de
Santana, após questionamento sobre o assunto: l

Av. Princesa Isabel, 678 - São Caetano. Itabuna - BA, CEP: 45607-288 CNPJ n": 08.218.99110001-95

Fone: (73) 3618 -4903 Email Planejamentosaude.itabuna@gmail.com ,



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ..,,DQDQ?7

Em reslx)s/a ao solicitado no Q/icio n" 77,'2020- 2" /'./ES', m/òrmumos que os c()r(m(n'irus são
uma ampla .família de virus que podem caitsur desde reS/i"i(l(/os comuns aiê Síndromes
Respiratórias Agudas Graves (SARS/. Em humano.x pode ser trunsnú/ic/n /)rinci/)(l/men/e pelas
gotículas respiratórias (tosse e espirros) e por contato (mâo.v e obielos c'onlunlinados),
afetando principalinente pessoas com baíra imunidade ou idosos.
A OMS orienta que devem ser eviiados uo máximo o comato com pessoas com sintomas
respiratórios e situações que as exjxmhum ao risco de infecção. e são recomendadas mudanças
de hábitos diários enquanto durar (l /2ropagação da doença iuís como: evitar cumprimentar
as pessoas com as mãos, manter uniu distância de (l/)roximadamenle l metro encre as pessoas
quundo ,/òra do ambiente domiciliar: evilur conla[o cc'm /)csso(1s ccmi sintomas res/)iral(jrios:
evitar locah com aglomer(lções humanus. permcmecenclo niais tempo c"ll1 CC1.N'(l, Ult mindo paru

lugares aberios, com venti/uç'à) ampla:
Segundo a Análise de Cenários — COV/D-l9. /)uh/ic(l(/u em 12/03L?O20 (anexu/. os sinais e
sintomas clinicas referkbs são principalmente r('31)irutõri(»', como ,/èbre, tosse e di/icu/dade
para respirur. O novo córonuvirus jxm'ui capacidude de se decuplicar (muhWicar o total de

casos por lOx) a cada 7,2 diaç -· em média.
Nu análise dos esp'ecialistus, a questão central nãa é somente u luxa de mortalidude da Covid

(b /9, mas u velocidade com que a mesma gem pacientes graves levundo os sistemas de saúde a

receber uma demanda muito acima de sua capacidac e de atendê-la adequadamente. Nesse
mesmo documento é analisudo que, se extr(l/mlarlnos' esta velocidade de multiplic'açào no
cenário brasileiH, a partir do momento em que o Brasil possu± SO casos (xituação atuatjL
µMemos chegar a mais de 4 mil casos em /5 dias, e cerca de 30 mil casos em 2/ dias.

c) Consider(n7do essa projeção, po&mm' entender melhor o racional das" medidas restritivas
adotudas na China e agora na Itália.

o Considerando o cenário epidemiológico mundial com a OMS decreian& a COVID-19 uma
pundeniiu:

o Considerundo que o Brasil já vem m)li/lc(lnd(') l'c1mj.\' ulll(;c/(mes em u/gumas áreus de seu
territÓrio nacional;

o Considerando que o virus' já circula nu Estudo c/u Bahici. apesar de restrito e aindu não se
con/ígurar em áreu de transmissão comunitária;

o Considerando que em várias partes clo mundo. os eventos coletivos tem sido suspensos:
o Considerando que uma micareta da magnitude da de Feira de Santana. reúne cerca de l milhão

de pessoas de várias partes do estado e do pais, cQnnguranab-se em Evento de Ma\3'a:
o Considerando que a micareta de Feira de Santana ocorrerá na /6"semana epidemiolcjgica do

ano (23 a 27 de abril), coincidindo com (l curva ascendente exponenciul de casos previstu paru
ocorrer no pais;
A Secretaria de Saúde do EJiado da Bahia, wm manjfestur c) seu entendimento dê que a
Micareíu de Feira de Santana aumenta exµmencialmenie o risco de transmiSsão do novo
coronavírus na Bahia.

Na oportunidade, manifeslumos nossos pmtesio,c de estima e cnnsideraçãò.
Nos hospitais estaduais houve u/pumu nl//('/(//7ç (l nu ,,' 'r()/(}(7)h) cIc' (//L'//,/in7enk) ,'(p/)/ r,'/tlçu) (l

casos suspèi/o.s da doençu? () (lilt' t'Siá 4,·/7C/O /c'Íhí i/c-.\nc'.\ /1t).y/)//ul.\' '

O Ministério da Saúde publicou o Protocdo dc Tr:j[a]))c·n(o do N0\ c) ('orí)|)a\ irus (2() l ')-11( 'oV)
onde foi divulgado para tócia a rede Estadual, nu qual (}ricnta a seguir t) mesmo |)rotucok) de
atendimento dos casos de Influenza e dc Síndrome Re"piraioria Aguda ( irave (SRM i)-

Av. Princesa Isabel 678 - São Caetano, Itabuna - BA. CEP: 45607-288 CNPJ n°: 08.21B.991tCK)Oi-95

Fone: (73) 3618 - 4903 Emâil PIanejamentosaude.itabuna@gmail.com
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Preciso saber /um/)enl Yi' lit ,' 1',/ \(1' '/1 \/)eilos relaci(mu(/()s (jo c(Isulnenlo que houvê' no /iole/

Trai, em i/acurt'. [ 'm c/o4 (·(j\¢t4 j'd í///// ///(l(h)s em São Paulo ,; cIe uni ('(mri(/a(/(' que C.SÍ(l\'(l né.x/e

casamento. Ilá /1(j\'/'('(/('.\, /////Cl(}/?(i/"/()\' clo hotel ult ouirm' convi(/(l(/(L¶ com su.y)eil(/.%" cIc ler

contraído o virus?
O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) tomou conhecimento
hoje (12), onde imediatamente acionou a equipe técnica do Núcleo Regional de Saúde (NRS)
Sul para realizar a investigação em con.junto com a vigilância municipal. Até o momento não
há casos suspeitos na Bahia.

Para mais informações, clique aqui.
Fontes: Sesab, Ministério da Saúde e OPAS

'b

Av Princesa Isabel, 678 - São Caetaão, |tàbuna - BA, CEP: 45607-288 CNPJ n": 08.218.991/000i-95

Fone: (73) 3618 - 4903 Email Planejamentosaude.itabuna@gmail.com
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MP cria Grupo de Trabalho para acompanhar ações de enheruament0do(cmgnavims pia Bahia

. A pkk wadcm-getal de justiça Norma Angélica Cavalcantt criou um Grupo de· '?' l

Trabalho (CT) pMâ acompanhar as ações de enfrentamento do coronavírus (Saís-
. ."a:- ' COv-2) no estado da Bahtâ e da doença provucada por ele, a Ccjvtd- l g. a atuação do

"
",-,:: CT foi discutida e defimda em reunião realizada na tarde de hoje. dia 12, entre a

' t' , pçj. o procurador-gtml Adjunto Pauto Ma«elu Custa, a procuradora-geral Adjunta
para Assuntos jundicos Wanda Valbu"au Fòguewedo, o chefe de gabinete, promotor

de Justiça Pedro M.1|d, u secretáno--geral, prornarot de Justiça Akxandre CruZ e os

coordenadores de Centro de Apoio Operdcòond| que lncegram Ci Grupe..

O aro que instituwà o CT será publicado amanhá, dia I 3. no Diano Oficial de JUstiça
Eletrônico (DjE1. A mstttwçãQ do Grupo se basem na Nota Técnica Conjunça N' l do

Conselho Nacional do Mimsténo Púbhco (CNMP), de 26 de fEvere|[u de 202Q, que
fornece elementos para a atuação coordenada do MP no acompanhamento das

diversas ações realizadas pela vógilãnua em Saúde- C) CT será coordenadu pela cQordenadcm do Centro de Apoio Operauonal de Defesa
da Saúde (Cesau). promotora de Justiça Patricta Kathy Medrado, e comocmo pelos coordenadores dos Centros de Segurança PÚbhca e

Defesa Social (Ceusp), promotor de Ju seiça Luis Alberto Pertorà. Cnminàl CCaocrim), promotor de justiça André Luis Lavigne, da Criança e

Adolescente (Caoca). promotora de Justiça Márcia Rabelo: de Dtreíros Humanos (Caodh), promotor de justiça Edvaldo Vivas: e de

Educação. promciror de Justiça Adalvo Dourado. Também Daruut)QU da reunião o supermtendenw cie Gectào Admimstrartva Frederico l

Soares. :

l% No ato, o MP destaca que, até ontem (l I), a Secretam Estadual de Saúde (Sesab) havia confirmado trés casos de coronaviras na Bahia e

aguardava resultados 1ab<mtoriais sobre casos suspeitos. Destaca também que, ontem, a Organização Mundiá da Saúde (OMS} dedacm

que a disseminação da Covid-l 9 no mundo pode ser cafacterizadã como pandemia.

Cecom/MP - Telefones: (7?) 3103-0446 P 0449 l 0448 l 0499 ° 6502
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Consumidor 16/03/-2020 - 16:04 Redator' George Bnto (DRT-BA 2927)

Corônavirus: Mf? solicita maior fiscalização contra aumento abusivo de preços
de álcool gel e'máscaras
O Mmistério público estadual expediu hoje, dia 16, oficios a Superintendência de Proteção e

Defesa do Consumidor (Procon-BA) e a Diretoria·-Geral da Coordenadorià de Proteção e Defesa

do Consumidor (Codecon) de Salvador para que os órgãos intensifiquem a fiscalização nos

esrabekcimentos que comercializam produtos utilizados contra a disseminação do coronavírus,

como máscaras, luvas e álcool cjel, 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 imediaramente

% comunicada ao Centro Operacional de Defesa do Consumidor (Ceacon) do MP.

Cecom/MP - Telefones: (71) 3 l 03 -0446 " 0449 ,' 0448 ,' 0499 l' 6502
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ODECRETO N 13.608

1,8jkLj

%o PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
~,,_.M·'

D E C R E T O N° 13.608, de 20 de março de 2020

Declara Situação de Emergência no âmbito do i

Município de Itabuna, 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

."k fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, e
" " dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, no uso de suas atribuições legais;
N

amparado no que dispõe o art 6° da Lei Orgânica do Município de Itabuna - LOMI e,
4

CONSIDERANDO que a saúde e direito de todos e dever do Estado, garantido
b

mediante politicas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,

proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federai;

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de

março de 2020, corno pandemia do Novo Coronavirus;

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de

prevenção, conúole e contenção de riscos. danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar

eC) a disseminação da doença.
F

CONSIDERANDO os riscos da disseminação do novo coronavírus, mdéstia que já

tem casos confirmados no Estado da Bahia, o seç[maNLMwwáQaLg!2
.SagúL~Lj2ar£= Ncniccz çkLÁngdLçQAnkdQ1Qglsta~EmamQm=m~mrlwL

CEEMEà2§29_9:

CONSIDERANDO ainda, finalmente. a decisão do Governador do Estado da Bahia,
W

nos termos do Decreto n" 19.549, de 18 de março de 2020, de adotar medidas emergenciais e

rpara enfrentamento da disseminação do corcmavirus;

¥

:ref0itum Mumcipal a 678 - Cenvo Adnmn3lratrvu Mun-cpad F·rmsm Arvot= Caetano S
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

CONSIDERANDO a confirmação em 19 de março de 2020. de caso de coronavírus

em Itabuna e d risco iminente de sua disseminação;

DECRETA:

'L

;'p.

Art. 1" - Fica declarada Situação de Emergência em todo o território municipal, em

virtude do desastre classificado e codificado como Doença Infecciosa Viral - COBRADE

1.5.1.1.0, conforme Instrução Normativa do Mimstério da integração Nacional ri° 02, de 20

de dezembro de 2016. para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19.

Art. 2' - Fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais, no âmbito das

suas competências, para envidar esforços no intuito de apoiar as ações de resposta ao

desastre, reabilitação do cenário e reconstrução.

Art. 3" - Para fins do art 1° deste Decreto, no âmbito do Poder Executivo Municipal,

consideram-se serviços pÚblicos essenciais as atividades relacionadas à segurança. saúde,

proteção e defesa civil, fiscalização e arrecadação-

Art. 4" - Ficam suspensas as férias ou licenças dos servidores das áreas essenciais

estabelecidas no art. 3°, devendo os servidores afastados se reapresentarèm em até 72

horas.

Art. 5' - Fica suspenso o funcionamento e atividades de shoppings, galerias, bares,

restaurantes, academias de musculação. dança. ginástica, clubes sociais, igrejas, eventos

sociais, políticos, congressos. convenções, seminários, festas, formaturas, comemorações,

indústrias e fábricas, cursos, atividades bancárias e do comércio em geral, incluindo o

comércio estabelecido nos bairros. a patiw da primêtra hora de sábado, dia 21 de maiço de

2020. pelo prazo de 15 dias ou até nova dehberação

Profoitura Municipal .' . ;' F /£D.W, 6 7 g Cq¢wu Adcmmstmwo ~cpw Fwnmo Áh/03 - São Gaatano

cemfjcaeão o©iiS HQ1YHMYA-8ÊyaêG8ã jkb1fykl-xuxuo8ãT"

Versão eletnÒmca dispomvel em htu):'/www.itabuna.ba.gQv.Dr
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

Parágrafo-Primeiro - Ficam suspensas as atividades internas e ateMimento ao
público na sede da Prefeitura do Mumcipio de Itabuna. excetuando-se as atividades da

Secretaria Muniapd de Saúde e órgãos de fiscalizaçào.

Parágrafo-Segundo - O descumprimento do ora determinado ensejará o

cancelamento ou suspensão de alvará, licenças e permissões de funcionamento, sem

prejuízo de fechamento forçado e responsabilização da pessoa jurídica e física no âmbito

cível, criminal e administrativo.

Art. 6" - Ficam autorizadas a Secretaria Municipal de Sustentabilidade Econômica e
% Meio-ambiente, Secretaria Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito e a Guarda Civil

Municipal a procederem a fiscalização e imputação das sanções ora estabelecidas, podendo

solicitar apoio pohcial.

Art. 7°- Fica excepcionado da vedação do artigo 5° deste decréto, o funcionamento

}de farmácia, mercados, postos de gasolina, lojas de delivery. supermercados, padarias e

estabelecimentos de saúde

Art. 8° - Os servidores públicos corn idade superior a 65 (sessenta e cinco) anos,

gestantes e pessoas com diabetes ou hipertensão comprovada por laudo medico e pericia

médica a ser realizada perante o departamento médico da prefeitura, deverão executar suas ,

atividades remotamente, por prazo indeterminado.

Art. 9" - O disposto no arügo 8" não é aphcável aos Secretanos e exercentes de

Jcargos cormsstonados ou de confiança, dingenles e demais servidores publicos mumcipas

imprescindíveis à manutenção dos serviços públicos essenciais ou lotados nos órgãos de
k

%

combate e prevenção ao novo Coronavírus, f
g
¶
h ·

Art. 10 - Fica a Secretaria Mumcipal de Saúde autorizada a realizar processo de

dispensa de licitação, devtdamente justificado, com devida demonstração da economicidade
k

da despesa. juntando coleta de preços e formalizando-os em atenção aos requisitos legais.

somente se por outro meio hcitatóno não puder satisfazer a necessidade da administração.

:refeitum Nhmicipal Av pmcesa Cc,;o Admmstmuvo AkmícpdFhmo Ahm± Ca«mo_
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corn fundamento no |nclso lV, art 24 da Lei 8,666/93, diante da necessidade emergencial de

aquisição de produtos, insumos, serviços, material de limpeza e expediente. não amparados

por licitações já existentes, exclusivamente para combate ao novo Coronavírus,

Parágrafo-Único - Dever-se-á priorizar a aquisição por meio dos certames

licitatórios já em vigor ou por meio de registro de preços, inclusive com a adesão a atas de

outros entes. quando cabível

Art. 11 - Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a promover a encampação.

ou ocupação de imóveis, bem como o confisco e requisição de medicamentos e material

penso indispensáves ao combate ao novo Coronavírus, mediante processo administrativo,

ato expresso e justificador, para tratamento. combate e isolamento de casos suspeitos ou

confirmacbs, que por outra maneira não puderem ser supridos.

Art. 12 - Aplica-se este Decreto à Fundação de Atenção a Saúde Itabuna - FASI,

fundação publica muntcípal gestora do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães - HBLEM.

Art. 13 - Fica o Secretáho de Segurança, Transporte e Trânsito do Município --

SESTTRAN autorizado a editar decreto para reduzir, disciplinar, retornar ao horário normal

ou paralisar parcial ou integralmente o serviço de transporte coletivo urbano,

Art. 14 - Este Decreto entra em vgor na data de sua publicação e produzirá efeitos

enquanto perdurar o estado de emergência em saúde, causado pelo Coronavírus, previsto

na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.

Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente, o Decreto n°

i3.607 de 19 de março de 2020

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, em 20 de março de 2020

FERNANDO GOMES VITA

Pr0!9itu!?. Municipal Av Pnncesa IsiaCW. 678 - Cenho Mtmmpw Fkmno Alvos - São C>oümo

Certificação DgiW' HQ1YHMYA-8FY8BG8Q·JKBIFYKL-XUXUO8AZ

Versão eletrÔnica d/spcm/vé/ em.' http://Wwwjlabuna-ba.gov.br
Doamento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24,'08/200 1. ciue institui a infrà-estrututà de Chaves PUblicas Brasileira - CP Brasil
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Prefeitura Municipal de Itabuna

ESTADO DA BAHIA '

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO l N° 130-S/2020 ]|

'( i!
{ORIGEM: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAUDE !j

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 040-Sl2020 i

OBjETO: CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA MELHORIAS DA
ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À
SAÚDE EM VIRTUDE DO AUMENTO DA DEMANDA DIANTE DA PANDEMIA

' DE COVID-19.
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' ·J COTAçÃODEPREçOS
--—-' PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA Nq 061/2020
%t SETOR DE COMPRAS - SECRETARIA DE SAÚDE

0J0088
RESPONDA E ENVIE O MAIS BREVE POSSÍVEL PARA O EMAIL: comprasaudeitabuna@gmail.com

l N" REQUISIçÃO/SETOR REQUISITANTE: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT MARCA VL UND VL
(R$) TOTAL(R$)

COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO (MICROCOMPUTADOR -
HD 500GB SATA III - 4GB RAM - GRAVADOR DVD, MONITOR
LED 18,5", MOUSE, TECLADO, ESTABILIZADOR) (Configurações
minimàs): Processador: Núcleos: 4 Threads: 4 Clock Minimo
3,6Ghz, Memória Cache 6Mb, Socket: LGA 1151*
Litografia:14nm TOP: 65W Placa Mãe: Suporte processadores 8"
Geração* LGA 1151* Chipset: compatível com o processador,

: Processador de 8g geração. Armazenamento: Hd 500Gb 3,5'

Satã Ill, buffer 16Mb, 7200RPM, Taxa de Transferência: 6Gb/s
"* Placa mãe: Gráficos Integrados: - 1 porta HDMI com suporte

para resolução máxima de 4096X2160@24Hz,
2560x1600@60Hz. - 1 porta VGA com suporte para resolução
máxima de 1920X1200@60HZ. Slots: - 1 slot PCIe 3.0X16. - 1 slot

PCle 3,Ox1. - 1 slot PC' SATÃ Integrado: - 4 pQrtas SATA 6Gb/s
USB: - 4 portas USB 3.1 Geni - 6 portas USB 2.0 (USB Alta
Velocidade). Áudio: - Codee Realtek ALC887. -Áudio de 7.1 canais

de Alta Definição LAN: - 1 controlador Realtek, Gigabit LAN.

Portas traseiras: - 1 porta para teclado PS/2 - 1 porta para mouse
PS/2 - 2 portas USB 2.0 - 2 portas USB 3.1Gen1, -1porta Serial-

1 porta paralela - 1 porta VGA - 1 porta HDMI. - 1 porta LAN
(RJ45) - 3 jacks de áudio Conectores internos: - 1 conector de
energia ATX de 24 pinos - 1 conector de energia ATX 12V de 4
pinos - 4 conéctorês SATA 6Gb/s - 2 conectores USB 2.0 (suporta

01 4 portas USB 2.0 adicionais) - 1 conector USB 3.1 Gen1(suporta UND 12 &Qçú\bá! , Oo^
2 portas USB 3,1 Geni adicionais) - 1 conector de ventilador CPU l UP.
de 4 pinos - 2 conectores de ventilador de sistema de 4 pinos , -

1 conector de áudio de painel frontal - 2 conectores de painel QííP
frontal. - 1 conector e ' iÓdulo TPM - 1 conector de porta Serial - ' 4"" " l

1 conector para Chassis Intrusion - 1 jumper Clear CMOS, -
? Memória RAM: DDR4 lx 4GB * - Leitor/Gravador de CD/DVD -

Cdrw -DVDRW. - Fonte - Potência Operacional: 450W (real).
Padrão ATX: 12V. Conector MB ATX (24 pinos): 1 .Conector ATX
12V (4 pinos): 1Conector IDE: 2 Con ector SATA: 3
(Cabo).Conector Floppy Driver: 1 Conector PCI-E (6 pinos): 2
Tamanho dos cabos e distribuição dos conectores Chave
Seletora: Monitor: Tela LED 18,5 pol l, iluminação traseira
Sistema W-LED, área de exibição de alto desempenho 476,6 (H)
x 268,1(V), prop. da imagem 16:9, resolução 1.920 x 1.080 a 60 '

Hz, tempo de resposta (tipico) 5 ms (cinza para cinza), brilho 250
cd/m', proporção de Contrast 20.000.000:1, pixel pitch 0,248 x
0,248 mm, Ângulo de visão 178° (A) /178° (V) @ C/R > 10, Cores

da tela 16,7 m, frequê. cia de varredura 30 - 83 KHz (A) l 56 -75
Hz (V), MHL 1080P @ 60Hz, SRGB.· Estabilizador- Potência '
nominal: 500 Vã- 4 Tomadas - Tensão nominal de entrada: 115V
- Tensão nominal de saída: 115V· MOUSE ÓPTICO: 800dpi USB !
·Teclado: ABNT2 - 2 padrão USB - Garantia de 12 meses.
SISTEMA OPERACIONAL: Windows 10 PRO 64 Bits
Notebook com tela de 15,6 Tipo Notebook Processador Quad ' " " """ ' "" ' l

Core, 6Mb Cache, 8' Geração Sistema operacional Windows 10 UNO 03 küR qQUp ç0 , "
03 PRO 64 bits Idioma em Português (Brasil) Unidade óptica Não G. 20 AN ," l

possui Leitor biométrico Não Tamanho da tela 15,6" Webcam

U'3.16Q.6 -
vKjRLASER COME SERVIÇO LTDA

Av Cique ario. n' 1129
Contro P 45.600.006

l B NA- Ba



q

integrada Sim Resolução da webcam HD 720p Caracteristicas
Gerais - Tela LED HD Widescreen Antirreflexo, com resolução de

1366 x 768 HD - Conector combo para fone de ouvido l Í) 0089
microfone - Microfone integrado Sintonizador de TV não Chipset
Integrado ao processa'.or Tipo de tela LCD LED Cor Preto, cinza
ou tons de cinza Especificações Técnicas Conexão sI fio '
(wireless) 802.11 b/g/n Conexão Bluetooth Sim Memória RAM 8 l
GB DDR4 2133 MHz Expansão da memÓria até 16 GB
Armazenamento SSD 512Gb Portas USB 2 (3.1), 1 (2.0)
Tensão/Voltagem Bivolt Garantia 12 meses Conteúdo da
Embalagem - Notebook - Adaptador AC - Cabo de força -
Manuais Conexão HDMI sim Wireless e Rede: Wireless (Wi-Fi):
Compatível com IEEE 802.11'/b/g/n/ac Suporte a redes com
frequência de 2,4 GHz e 5GHz Antenà: 1X1 Certificado ANATEL
Bluetooth: Versão 4.1 LAN/Rede com fio: Gigabit Ethernet
10/100/1000 (RJ45) Bateria 4 células 48Wh 3220 mAh 15.2 V
Placa de video Integrada, com tecnologia Intel" HD Graphics 620
Placa de som Integrada Teclado Português-BR ABNT2, com
teclado numérico, resis'ente a derramamento de líquidos Mouse
Touchpad de precisão Tipo de memória DDR4 Garantia minima
12 meses

,

4 i
, ,IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, Funções: Imprimir,

k copiar, digitalizar, fax Especificações - Funções: Imprimir, Copiar,
Digitalizar, Fax - Velocidade de Impressão em Preto: Normal: Até
20 Ppm [7] - Saída da Primeira Página em Preto (a4, Pronta): em
Até 8,3 Segundos - Saída da Primeira Página em Preto (a4, Modo
de Suspensão): Até 18 Segundos (15 Minutos) - Velocidade de
Impressão Colorida: Normal: [7) - Primeira Página Impressa
(pronta): Preto: em Até 8,3 Segundos [B] - Primeira Página
Impressa (pronta): Preto: Até 18 Segundos (15 Minutos) [B] -
Primeira CÓpia: em Até 8,9 Segundos [B] - Primeira Cópia
(dormir): Até 17 Segundos (15 Minutos) [B] - Ciclo de Trabalho
(mensal, A4): Até 10(J'JO Páginas [14] o Ciclo de Trabalho é
Definido COmo o Número Máximo de Páginas por Mês de Saída
de Imagens. - Volume Mensal de Páginas Rècomendado: 100 a
2.000 [15] - Tecnologia de Impressão: Laser - Qualidade de

04 Impressão Preto (ótima): Até 1.200 x 1.200 Dpt - ld'omas de UN" °' líQ 3Àu)g )1 jóo® i
Impressão: Spl - Monitor: Led de 2 Linhas (16 Caracteres por , '"
Linha) - Velocidade do Processador: 600 Mhz - Sensor
Automático de Papel: Não - Cartuchos de Reposição: Cartucho
de Toner Laser Hp 105a Preto Original ("1000 Páginas) [4] l

Impressora Habilitada Para Segurança Dinâmica. Somente Para
Uso Com Cartuchos Que Utilizam um Chip Original Hp, os
Cartuchos Com Chips Que Não São Hp Podem Não Funcionar, e
Aqueles Que Funcionam Hoje Podem Não Funcionar no Futuro, -
Recurso de Impressão Móvel: Hp Smart App; Apple Airprint'";
Google Cloud Print'"; Aplicativos Móveis; Certificação Mopria'";
Impressão Via Wi-fi Direct" [13] - Capacidade Sem Fios: Sim, Wi- !
fi 802.11 B/g/n Incorporada - Conectividade, Padrão: Usb 2.0 de
Alta Velocidade; Porta de Rede Fast Ethernet 10/100base-tx;

802.11 B/g/n Sem Fio - Conectividade, Opcional:
Nenhum/nenhuma Garantia de 12 meses. *

Roteador Wireless Dual Band 5 Antenas Espêcificações: " "
Hardware: - Interface: 4 Portas LAN 10/10oMbps 1 Porta WAN
10/100Mbps - Botões: Botão WPS/Reset Botão Wireless On/Off

F

Botão Power On/Off - Anténâ: 3 Antenas de 2.4GHZ 2 Antenas

de 5GHz (5 Antenas) - Fonte de Alimentação Externa: 12VDC/1A

05 Wireless: - Padrões Wireless: IEEE 802.11ac/n/a 5GHZ; IEEE

, 80'."b/g/n 2.4GHZ - Veloc'dades Wireless: 450Mbps(2.4GHz); , ""' °'

^Íµnk 490% ]Aá0??:

$ 867Mbps(SGHz) - Frenuência: Rede para Convidados 2,4GHz , )
Rede para Convidados SGHz - Potência de Transmissão: Máx de !

13.5dBm (2.4GHZ) Máx. 17dBm (5GHz) - Modos Wireless, l
Roteador Wireless W0S(Four Address) WDS(AP+APC) -
Segurança Wireless: WEP WPA\WPA2 WPA-PSK\WPA2-PSK

03.150&08/ -90
,,fbrlA$ÉR C¢)MÊRC1Ô 'iço LIDA

Av Ciquente no n' 1128
G@rif© -CEP 46j600Aj(i6

1tab(jna:Ba m



' Filtragem de MAC Wireless Garantia mínima de 60 meses
Software: - QoS: WM M, Controle de Largura de Banda - Tipo de
WAN: IP Dinâmico/lP Estático/PPPoE/ BigPond/ /L2TP(Acesso

Duplo) /PPTP(Acesso Duplo) - Gerenciamento: Controle de 00090
Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto - DHCP:
Servidor DHCP Cliente DHCP Cliente DHCP Reserva de Endereço -

Controle de Acesso: Cont role dos Pais Controle de
Gerenciamento Local Lista de Clientes Acesso por Agendamento
Regra de Gerenciamento VPN Pass-Through: - PPTP - L2TP -
1PSec(AH Head) - 1PSec(ESP Head) Rede de Visitantes: - 2,4GHz

guest network - 5GHz guest network Ambiente: - Temperatura
Operacional: O°C"40 °C (32 °F"104°F) - Temperatura de

Armazenamento: -40°C~70°C (-40°F~158"F) - Umidade
Operacional: 10%"90% não condensante - Umidade de

Armazenamento: 5%"90% não condensante Sistema
Operacional: - Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 MAC OS,
NetWare, UNIX ou Linux Conteúdo da emabalagem: - Roteador
Wireless - Fonte de Energia - Cabo Ethernet - Guia de Instalação

Rápida Garantia 12 me"es de garantia _

OBSERVAÇÕES:

EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA MELHORIAS DA ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM

ateNd|mento PAff' 'nfrentamENIo AO COVID-"' -- ,ALOR TOTAL R.$j 9ttno,a:

VALIDADE DA PROPOSTA: ZIO 1j'AS ,. .

PRAZO DE ENTREGA: 40 1\ \CL_OújrS 'l'

nom' 'an'a""' ilj fqqja 03.1 5€l6õ l," €k)1-9:õ'
NOME DO CONTATO: , .---"MNQSJ INFÕRLASER COMÊ l E SERVIÇO LTDA
N" TELEFONE: 3) 2' 2a2g7. Av C'qu' E ,¢ÕP " 1129
N" FAX: Centro - 5.600.006

1TAÉ3 NA- BA
N" CELULAR: _ --- l

ASSINATURA: FAVOR COLOCAR CARIMBO DO .C.NPJ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA Nf 061/2020

)

SETOR DE COMPRAS -SECRETARIA DE SAÚDE
h

RESPONDA E ENVIE O MAIS BREVE POSSÍVEL PARA O EMAIL: comprasaudeitabuna@gma/l.com

l N" REQUISIÇÃO/SETOR REQUISITANTE: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. , , , , . J

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT MARCA VL UND VL
]

(R$) TOTAL(R$) j
: COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO (MICROCOMPUTADOR - )

HD 500GB SATA III - 4GB RAM - GRAVADOR DVD, MONITOR
LED 18,5", MOUSE, TECLADO, ESTABILIZADOR) (Configurações
minimas): Processador: Núcleos: 4 Thrêâds: 4 Clock Minimo

3,6Ghz, Memória Cache 6Mb, Socket: LGA 1151"
Litografia:14nm TOP: 65W Placa Mãe: Suporte processadores 8q
Geração" LGA 1151* Chipset: compatível com o processador,
Processador de 8g geração. Armazenamento: Hd 5OOGb 3,5'
Satã Ill, buffer 16Mb, 720ORPM, Taxa de Transferência: 6Gb/s

"" Placa mãe: Gráficos Integrados: - 1 portá HDM1 com Suporte

pará resolúção máxima de 4096x2160@24Hz,
256OX1600@60HZ. - l porta VGA com suporte para resolução
máxima de 1920x1200@60Hz. Slots: - l slot PCle 3 OX16. - 1 slot ' '
PCle 3.0xl. - ] slot PCl SATA Integrado: - 4 portas SATA 6Gb/s ,

USB: - 4 portas USB 3.1 Geni · 6 portas USB 2.0 (USB Alta l l
Velocidade). Áudio: - Codec Realtek ALC887. -Áudio de 7.1 canais ,

lde Alta Definição LAN: - 1 controlador Realrek, Gigabit LAN. ' : )

Portas traseiras: - 1 porta para teclado PS/2 - l porta para mouse

, P5/2 - 2 portas USB 2.0 - 2 portas USB 3.1Gen1. - 1 porta Serial -
1 porta paralela - 1 pnrta VGA - 1 porta HDMI. - l porta LAN

i (Rj45) - 3 jacks de áijaio Conectores internos: - l conector de

energia ATX de 24 pinos - 1 conector de energia ATX 12V de 4 :;j
pinos- 4 conectores SATA 6Gb/s - 2 conectores USB 2.0 (suporta i

01 4 portas USB 2.0 adicionais) - 1 conector USB 3.1 Geni (suporta UND 12 l j
2 portas USB 3.1 Geni adicionais) - l conector de ventilador CPU 3 \%Dd)
de 4 pinos - 2 conectores de ventilador de sistema de 4 pinos . - 'l

i
1 conector de áudio de painel frontal - 2 conectores de painel
frontâl. - l conector e módulo TPM - 1 conector de porta Serial - : l l

i 1 conector para Chassis Intrusion - i jumper Clear CMOS. - i
INK Memória RAM: DDR4 1 x 4GB " - Lèitm/GravMor de CD/DVD -

CDRW -DVDRW - Fonte - Potência Opéraciond: 450W (real).

Padrão ATX: 12V. Conector MB ATX (24 pinos): 1 .Conector ATX ; i
l 12V (4 pinos): 1Conector IDE: 2 Conector SATA: 3

(Cabo).Conector Flopp" Driver: 1 Conector PCI-E (6 pinos): 2
Tamanho dos cabos e distribuição dos conectores Chave
Seletora: Monitor: Tela LED 18,5 pol l, iluminação traseira

Sistema W-LED, área de exibição de alto desempenho 476,6 (H)
x 268,1 (V), prop. da imagem 16:9, resolução 1.920 x 1.080 a 60
Hz, tempo de resposta (típico) S ms (cinza para cinza), brilho 250
cd/m', proporção de Contrast 20.000.000:1, pixel pitch 0,248 x
0,248 mm, Ângulo de visão 178" (A) /178" (V) @ C/R > 10, Cores

da tela 16,7 m, frequência de varredura 30 - 83 KHZ (A) l 56 -75
Hz (V), MHL 108OP @ 60HZ, SRGB.· Estabilizador- Potência l ;
nominal: 500 Vã- 4 Tomadas - Tensão nominal de êntràdâ: 115V
- Tensão nominal de saída: 115V· MOUSE OPTlCO: 80Odpi USB ,
·Téclado: ABNT2 - 2 padrão USB - Garantia de 12 meses- , :
SISTEMA OPERACIONAL: Windows 10 PRO 64 Bits ' i i
Notebook com tela dc 15,6 Tipo Notebook Processador Quad d i c(sg !

,, 'o'e, 6Mb Cache, 8' Gera,ão Sistema operacional Windows 'O ' UND 03 'jjl!LL í\ ¥' ,:JJQJ 'PRO 64 bits Idioma em Português (Brasil) Unidade ópticà Não

i possui Leitor biométrico Não Tamanho da tela 15,6" Webcaçi j , . . .. l _ j



0O0092
integrada Sim Resolução da webcam HD 720p Características

l Gerais - Tela LED HD Widescreen Antirreflexo, com resdução de l
L

1366 x 768 HD - Conector combo para fone de ouvido l
microfone - Microfone integrado Sintonizador de TV não Chipset ' '

Integrado ao processador Tipo de tela LCD LED Cor Preto, cinza
ou tons de cinza Especificações Técnicas Conexão $/ fio

(wireless) 802.11 b/g/n Conexão Bluetooth Sim Memória RAM 8

GB C'DR4 2133 MHZ Expansão da mêmÓrià até 16 GB
l Armazenamento SSD 512Gb Portas USB 2 (3.1), 1 (2.0)

Tensão/Voltagem Bivolt Garantia 12 meses Conteúdo da l i
Embalagem - Notebook - Adaptador AC - Cabo de força - l f , i
Manuais Conexão HDMI sim Wireless e Redê: Wireless (Wi-Fi):

Compatível com IEEE 802.1F/b/g/n/ac Suporte a redes com l ' i
l frequência de 2,4 GHz e 5GHZ Antena: 1x1 Certificado ANATEL l
t È
i Bluetooth: Versão 4.1 LAN/Rede com fio: Gigabit Ethernet l ' i

10/100/1000 (RJ45) Bateria 4 células 48Wh 3220 mAh 15.2 V

l Placa de vIdeo Integrada, com tecnologia Intel" HD Graphics 620 ' i

Placa de som integrada Teclado Português-BR ABNT2, COm I í
1

teclado numérico, resistente a derramamento de líquidos Mouse
l

Touchpad de precisão ripo de memória DDR4 Garantia minima }

12 meses i

)

IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL Funções: Imprimir, l l
: copiar, digitalizar, fax Especificações - Funções: Imprimir, Copiar, l

Digitalizar, Fax - Velocidade de Impressão em Preto: Normal: Até , , !
20 Ppm j7] - Saída da Primeira Página em Preto (a4, Prontâ): em l i

ÇAté 8,3 Seguncbs - Salda da Primeira Página em Preto (a4, Modo
de Suspensão): Até 18 Segundos (15 Minutos) - Velocidade de
Impressão Colorida: Normal: [7) - Primeira Página Impressa
(pronta): Preto: em Até 8,3 Segundos [B) - Primeira Página
Impressa (pronta): PTètO: Até 18 Seguncks (15 Minutos) [B] -
Primeira Cópia: em Até 8,9 Segundos [B] - Primeirâ CÓpia

(dormir): Até 17 Segundos (15 Minutos) j8] - Ciclo de Trabalho
(mensal, A4): Até 10N)O Páginas [14] q Ciclo de Trabalho é

i Definido Como q Número Máximo de Páginas por Mês de Saída
de Imagens. - Volume Mensãl de Páginas Recomendado: 100 a

' 2,000 [15) - Tecnoioga de Impressão: Laser - Qualidade de ·"4 ' q l qC)

04 Impressão Preto (ótima): Até 1.200 x 1,200 Dpi - Idiomas de UND 03 " ¥ O Ni
impressão' Spl - Monitor: Led de 2 Linhas (16 Caracteres por i á'Qj' 5 '
Linha) · Velocidade do Processâdw-: 600 Mhz - Sénscjr : :à' \( '
Automático de papel: Não - Cartuchos de Reposição: Cartucho
de Toner Laser Hp lOSa Preto Original ("1000 Páginas) [4]

impressora Habilitada Para Segurança Dinâmica. Somente Para

: Uso Com Cartuchos Que Utilizam um Chip Original Hp. os
Cartuchos Com Chips Que Não São Hp Podem Não Funcionar, e
Aqueles Que Funcionam Hoje Podem Não Funcionar no Futuro. - l :
Recurso de impressão Móvel: Hp Smart App; Apple Airprint'";
Google Cloud Print'"; Fplicativos Móveis; Certificação Mopria'";
Impressão Via Wi-fi Direct" [13] - Capacidade Sem Fios: Sim, Wi- l , l

l

fi 802.11 B/g/n Incorporada - Conectividade, Padrão: Usb 2.0 de !
Alta Velocidade; Porta de Rede Fast Ethernet 10/10Obase-tx;

802.11 B/g/n Sem Fio - Conectividade, Opcionâl:
Nenhum/nenhuma Garantia de 12 meses. '

l
Roteador Wireless Dual Band 5 Antenas Especif|cações:
Hàrdwàre' - |nterface: 4 Portas LAN 10/1OOMbps 1 Porta WAN
10/100Mbps - Botões: Botão WPS/Reset Botão Wireless On/Off
Botão Power Ori/Off - Antena: 3 Antenas de 2.4GHz 2 Antenas . E e
de 5GHZ (5 Antenas) - Fonte de Alimentação Externá: 12VDC/1A tj ,
Wweless, - Padrões Wireless: IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE è ' 6j\

°' 802.11b/g/n 2.4GHZ - Velocidades Wirêless: 450Mbps(2.4GH,), UND 03 cg

4j \Ç

867Mbps(5GHz) - Frequência Rede para Convidados 2.4GHZ ' ,
Rede para Convidados 5GHZ - Potência de Transmissão: Máx de l
13,5dBm (2.4GHZ) Máx. 17dBm (5GHZ) - Modos Wircless:
Roteâdor wireless W0S(FOür Address) W DS(AP+APC) -
Seyrança Wireléss: WEP WPA\WPA2 WPA-PSK\WPA2-PSK
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Filtragem de MAC Wireless Garantia minima de 60 meses 7
Software: - QoS: WMM, Controle de Largura de Banda - Tipo de
WAN: IP Dinâmico/lP EStático/PPPOE/ BigPond/ /L2TP(Acesso i
Duplo) /PPTP(ACCsS0 Duplo) - Gerenciamento: Controle de l ! l
Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto - DHCP: l

l
, Servidor DHCP Cliente ' 'HCP Cliente DHCP Reserva de Endereço -
l Controlè de Acesso: Co ntrole dos Pais Controle de l

F
Gerenclamento Local Lista de Clientes Acesso por Agendamento
Re€ra de Gerenciamento VPN Pass-Through: - PPTP - L2TP -

1PSec(AH Head) - 1PSec(ESP Head) Rede de Visitantes: - 2AGHZ
guest network - 5GHZ guest network Ambiente: - Temperatura
Opèrãcicmd: O°C"40 °C (32 °K104°F) - Temperatura de

Armazenamento -40"C"70'C (-4O"F"158'F) - Umidade
Operâciond: 10%"90% não condensante - Umidàdê de i

Armazen amento: 5%"90% não condensa nte Sistema
Operacional: - Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.l/10 MAC OS,

NetWare, UNIX ou Linux Conteúdo da emabalagem: - Roteador
P

Wireless - Fonte de Energia - Cabo Ethernet - Guia de Instalação
Rápida Garantia 12 mesesde g.a,r.antia I j

í
OBSERVAÇÕES

l EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA M ELHORIAS DA ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM

ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.Ó""""""""" """ " "",e

r_

'"'°"°'""1¶'4 sAoj
'VALIDADE DA PROP?STA:_ ""[ ;3c) bAjo<) _ ,,.
.PRAZO DE ENTREGA: l ,_ ,jgt b-ío\/'j _. ""'
l|'ioR"ANTAsIA; """""" 'JLAÈ "RimEÕL% 11T30391/0001-1 6j, nome do con't'aío:' ' . . _, _, .. jEA _3i'oum
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA

CNPJ N° O8.218.991/OOO1 -95

Itabuna, 13 de Março de 2020

ITEM DESCRIÇÃO UNO QTD INFORLASER INFORLASER VL INFORLASER VL
TOTAL MASTER INFO MENOR VL UND MENOR VALOR TOTALTOTAL

COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO (MICROCOMPUTADOR - HD 500GB SATA

Ill - 4GB RAM - GRAVADOR DVD, MONITOR LED 18,5", MOUSE, TECLADO,

ESTABILIZADOR) (Configurações mínimas): Processador: Núcleos: 4 Threads: 4

Clock Minimo 3,6Ghz, Memória Cache 6Mb, Socket: LGA 1151* Litografia:14nm

TOP: 65W PIaca Mãe: Suporte processadores 8° Geração* LGA 1151* Chipset:

compatível com o processador, Processador de ga geração. Armazenamento: Hd

50OGb 3,5' Satã Ill, buffer 16Mb, 7200RPM, Taxa de Transferência: 6Gb/s **

Placa mãe: Gráficos Integrados: - 1 porta HDMI com suporte para resolução'

máxima de 4096x2160@24Hz, 2!560x1600@60Hz. - 1 porta VGA com suporte

para resolução máxima de 1920'x1200@60Hz. Slots: - 1 slot PCle 3.0x16. - 1 slot

PCle 3.0x1. - 1 slot PCI Sata Integrado: - 4 portas SATA 6Gb/s USB: - 4 portas

l USB 3.1 Geni- 6 portas USB 2.0 (USB Afta Velocidade). Áudio: - Codee Realtek

ALC887. -Áudio de 7.1 canais de Alta Definição LAN: - 1 controlador Realtek,

Gigabit LAN. Portas traseiras: - 1 porta para teclado PS/2 - 1 porta para mouse

PS/2 - 2 portas USB 2.0 - 2 portas USB 3.1 Geni. - l porta Serial - 1 porta paralela

- 1 porta VGA - 1 porta HDMI. - 1 porta LAN (RJ4S) - 3 jacks de áudio Conectores

internos: - 1 conector de energia ATX de 24 pinos - 1 conector de energia ATX

12V de 4 pinos - 4 conectores SATA 6Gb/s - 2 conectores USB 2.0 (suporta 4

1 portas USB 2.0 adicionais) - 1 conector USB 3.1 Geni (suporta 2 portas USB 3.1 UND 12 R$ 4.800,00 R$ 57.600,00 R$ 5.180,00 R$ 62.160,00 R$ 4.800,00 R$ 57.600,00

Geni adicionais) - l conector de ventilador CPU de 4 pinos - 2 conectores de

ventilador de sistema de 4 pinos . - 1 conector de áudio de painel frontal - 2

conectores de painel frontal. - 1 conector e módulo TPM - 1 conector de porta

Serial - 1 conector para Chassis Intrusion - l jumper Clear CMOS. - Memória

RAM: DDR4 1 x 4GB ° - Leitor/Gravador de CD/DVD - CDRW -DVDRW. - Fonte -

Potência Operacional: 450W (real). padrão ATX: 12V. Conector MB ATX (24

pinos): 1 .Conector ATX 12V (4 pinos): 1Conector IDE: 2 Conector SATA: 3

(Cabo).Conector Floppy Driver: 1 Conector PCI-E (6 pinos): 2 Tamanho dos cabos

e distribuição dos conectores Chave Seletora: Monitor: Tela LED 18,5 pol l,

iluminação traseira Sistema W-LED, área de exibição de alto desempenho 476,6

(H) x 268,1 (V), prop. da imagem 16:9, resolução 1.920 x 1.080 a 60 Hz, tempo

de resposta (típico) 5 ms (cinza para cinza), brilho 250 cd/m', proporção de

Contrast 2CL000.000:1, pixel pitch 0,248 x 0,248 mm, Ângulo de visão 178" (A)

/178" (V) @ C/R > 10, Cores da tela 16,7 m, frequência de varredura 30 - 83 Khz

(A) l 56 -75 Hz (V), MHL 1080P @ 60HZ, SRGB.· Estabilizador- Potência nominal:

SOO Vã- 4 Tomadas - Tensão nominal de entrada: 115V - Tensão nominal de

saída: 115V· :OUSE OPTlCO: 800dpi USB ·Teclado: ABNT2 - 2 padrão USB - CJ

l)arantia Qe 12 =êlS!SIEmAQEEBAçjonal: Winçlows 10 PRO 64 Bit =

=

C3
CD

"
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Notebook com tela de 15,6 Tipo Notebook Processador Quad Core, 6Mb Cache,

8à Geração sistema operacional Windows 10 PRO 64 bits Idioma em Português

(Brasil) Unidade Óptica Não possui Leitor biométrico Não Tamanho da tela 15.6"

Webcam integrada Sim Resolução da webcam HD 720p Características Gerais -

Tela LED HD Widescreen Antirreflexo, com resolução de 1366 x 768 HD -

Conector combo para fone de ouvido l microfone - Microfone integrado

Sintonizador de TV não Chipset integrado ao processador Tipo de tela lcd LED

Cor Preto, cinza ou tons de cinza Especificações Técnicas Conexão sI fio

(wireless) 802.11 b/g/n Conexão Bluetooth Sim Memória RAM 8 GB DDR4 2133

MHZ Expansão da memória até 16 GB Armazenamento SSD 512Gb portas USB 2
2 , . UND 3 R$ 6.900,00 R$ 20.700,00 R$ 7.350,00 R$ 22.050,00 R$ 6.900,00 R$ 20.700,00

(3.1), 1 (2.0) Tensão/Voltagem Bivolt Garantia 12 meses Conteúdo da

Embalagem - Notebook - Adaptador AC - Cabo de força - Manuais Conexão

HDMI sim Wireless e Rede: Wireless (Wi-Fi): Compatível com IEEE

802.11¶bjg/n/ac Suporte a redes com frequência de 2,4 GHz e SGHZ Antena:

1X1 Certificado ANATEL Bluetooth: Versão 4.1 wN/Rede com fio: Gigabit

Ethernet 10/100/1000 (RJ45) Bateria 4 células 48wh 3220 mAh 15.2 V PIaca de

video Integrada, com tecnologia Intel" HD Graphics 620 Placa de som Integrada
'Teclado Português-BR ABNT2, com teclado numérico, resistente a

derramamento de líquidos Mouse Touchpad de precisão Tipo de memória DDR4

Garantia minima 12 meses

=
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IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, Funções: Imprimir, copiar, digitalizar,

fax Especificações - Funções: Imprimir, Copiar, Digitalizar, Fax - Velocidad'e de

Impressão em preto: Normal: Até 20 Ppm (7] - Saída da Primeira página em

Preto (a4, Pronta): em Até 8,3 Segundos - Saída da Primeira página em Preto (a4,

Modo de Suspensão): Até 18 Segundos (15 Minutos) - velocidade de Impressão

Colorida: Normal: [7] - Primeira Página Impressa (pronta): Preto: em Até 8,3,

Segundos [B] - Primeira Página Impressa (pronta): Preto: Até 18 Segundos (15

Minutos) [B] - Primeira Cópia: em Até 8,9 Segundos [B] - Primeira Cópia (dormir):

Até 17 Segundos (IS Minutos) [B] - Ciclo de Trabalho (mensal, A4): Até 10000

Páginas [14] o Ciclo de Trabalho é Definido Como o Número Máximo de Páginas

por Mês de Saída de Imagens. - Volume Mensal de Páginas Recomendado: 100 a

2.000 [IS] - Tecnologia de Impressão: Laser - Qualidade de Impressão Preto
3 . . . . . , . UND 3 R$ 3.700,00 R$ 11.100,00 R$ 3.990,00 R$ 11.970,00 R$ 3.700,00 R$ 11.100,00

(ótima): Ate 1.200 x 1.200 Dpt - Idiomas de Impressão: Spl - Monitor: Led de 2

Linhas (16 Caracteres por Linha) - Velocidade do Processador: 600 Mhz - Sensor

Automático de Papel: Não - Cartuchos de Reposição: Cartucho de Toner Laser Hp

lOSa Preto Original ("1000 páginas) [4] Impressora Habilitada para Segurança

Dinâmica. Somente para Usd Com Cartuchos Que Utilizam um Chip Original Hp.

os Cartuchos Com Chips Que Não São Hp Podem Não Funcionar, e Aqueles Que

'Funcionam Hoje Podem Não Funcionar no Futuro. - Recurso de Impressão

, MÓvel: Hp Smart App; Apple Airprint"; Google Cloud Print'"; Aplicativos Móveis;

Certificação Mopria'"; Impressão Via Wi-fi Direct" [13] - Capacidade Sem Fios:

Sim, Wi-fi 802.11 B/gjn Incorporada - Conectividade, Padrão: Usb 2.0 de Alta

Velocidade; Porta de Rede Fast Ethernet 10/10Obase-tx; 802.11 B/g/n Sem Fio -

Conectividade, Opcional: Nenhum/nenhu'ma Garantia de 12 meses. *

C3
.=
(=)
C3
CD
m



JP

Roteador Wireless Dual Band 5 Antenas Especificações: Hardware: - Interface: 4

Portas LAN 10/10OMbps 1 Porta WAN 10/10OMbps - Botões: Botão WPS/Reset

Botão Wireless On/Off Botão Power On/Off - Antena: 3 Antenas de 2.4GHz 2

Antenas de 5GHZ (5 Antenas) - Fonte de Alimentação Externa: 12VDC/1A

Wireless: - Padrões Wireless: IEEE 802.11ac/n/a SGHz; IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Velocidades Wireless: 4SOMbps(2.4GHz); 867Mbps(SGHz) - Frequência: Rede

para Convidados 2.4GHZ Rede para Convidados 5GHz - Potência de Transmissão:

Máx de 13.5dBm (2.4GHz) Máx. 17dBm (5GHz) - Modos Wireless: Roteador

Wireless W0S(Four Address) WDS(AP+APC) - Segurança Wireless: WEP

WPA\WPA2 WPA-PSK\WPA2-PSK Filtragem de MAC Wireless Garantia minima

de 60 meses Software: - QoS: WMM, Controle de Largura de Banda - TIpo de

WAN: IP Dinâmico/lP Estático/PPPoE/ BigPond/ /L2TP(Acesso Duplo)

4 /PPTP(Acesso Duplo) - Gerenciamento: Controle de Acesso Gerenciamento Local UNO 3 R$ 490,00 R$ 1.470,00 R$ 550,00 R$ 1.650,00 R$ 490,00 R$ 1.470,00

Gerenciamento Remoto - DHCP: Servidor DHCP Cliente DHCP Cliente DHCP

Reserva de Endereço - Controle de Acesso: Controle dos Pais Controle de

Gerenciamento Local Lista de Clientes Acesso por Agendamento Regra de

Gerenciamento VPN Pass-Through: - PPTP - L2TP - 1PSec(AH Head) - 1PSec(ESP

Head) Rede de Visitantes: - 2.4GHz guest network - 5GHz guest network

Ambiente: - Temperatura Operacional: O"C"40 °C (32 °F"104°F) - Temperatura

de Armazenamento: -4O°C"70°C (-40°F"158°F) - Umidade Operacional:

10%"90% não condensante - Umidade de Armazenamento: 5%"90% não

condensante Sistema Operacional: - Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

MAC OS, Netware, UNIX ou Linux Conteúdo da emabalagem: - Roteador

Wireless - Fonte de Energia - Cabo Ethernet - Guia de Instalação Rápida

Garantia 12 meses de garantia

R$ 90.870,00 R$ 97.830,00 R$ 90.870,00

,,,vj,ztl e';
Set r de Compras
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:ll&Sµã?!ç €)V^T@ O povo, nosso orgulho. Õ

Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

I PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 130-S/2020 i

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAUDE i)

|1

i DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 040-S/2020

OBjETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA MELHORIAS DA
ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À

l SAÚDE EM VIRTUDE DO AUMENTO DA DEMANDA DIANTE DA PANDEMIA

DE COVID-19.

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA

CONTRATAÇÃO

|i
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O povo, nosso orgulho.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

CNPJ N° 08.218.991/0001-95

UQ0099
Itabuna, 17 dejulho de 2020

Do: Departamento Administrativo
Para: Gabinete do Secretário.
objeto: Solicitação de Autorização para Contratação.

Senhor Secretário,

C
Tendo em vista o teor inicial, após atender os tramites legais, venho solicitar de V.Ex.a
autorização para abertura de processo licitatório para CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAUDE, PARA
MELHORIAS DA ESTRUTURA DE TECNLOGIA DO DEPARTAMENTO CITADO,
EM VIRTUDE DO AUMENTO DE DEMANDA DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-
19, para atender demanda DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, estando tal

contratação para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS estimada no valor de R$ 90.870,00

(NOVENTA MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS).

Desde já agradecemos.

F

I'
l

( Llm/4

Geraldo Pedrasso/i "

Departamento Administrativo

Prefeitura MunicipaIAv. Princesa Isabel, 678, São Caetano -CEP.' 45607-291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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Prefeitura Municipal de Itabuna ',
ESTADO DA BAHIA

' SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

l PROCESSO ADMINISTRATIVO j N° 130-S/2020

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAUDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 040-Sl2020

OBjETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA MELHORIAS DA
ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À
SAÚDE EM VIRTUDE DO AUMENTO DA DEMANDA DIANTE DA PANDEMIA

DE COVID-19.

AUTORIZAçÃO PARA CONTRATAÇÃO

i: — — :1
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPj: 08.218.991/0001·95 00UU1

JUSTIFICATIVA DO PREÇO E DA ESCOLHA DA EMPRESA

Considerando a PANDEMIA como cenário atual do nosso Município, e o aumento dbs casos
confirmados do Covid-19, gerou uma demanda muito grande de notificações e investigação diariamente, com
isso foi necessário o aumento da equipe de trabalho na Vigilância epidemiológica para efetividade dos
serviços e o cumprimento das ações de prevenção e acompanhamento dos pacientes acometidos por
COVID.

Considerando a necessidade de montar um Call Center com computadores e impressoras, afim de
atender melhor os pacientes confirmados, na liberação de altas médicas, termos de liberação e envio de
laudos de exames.

Diante disso, surgiu a necessidade urgente de aquisição de equipamentos de informática, para
ampliação dos serviços, a ser suficiente para toda a equipe, ressaltando ainda, a precariedade dos
equipamentos que já constavam no setor.

Considerando que administração realizou processo licitatório para aquisição de notebooks em caráter
de urgência para desenvolvimento das atividades em home office, houve grande dificuldades em finalizar e a

C empresa vencedora não entregou de pronto, e ainda foi necessário a troca de marca a fim de não prolongar

mais ainda o processo, com a desclassificação da empresa e a convocação da próxima,

Por isso, foi escolhida a modalidade de dispensa de licitação, devido ao caráter de urgência na
aquisição dos equipamentos, justificados acima, no intuito de melhorar o serviço para diminuir a fila de espera
de coleta s,

Considerando que a empresa abaixo citada, foi entre as consultadas a que apresentou o menor preço
e tinha disponibilidade de entrega imediata, além de gozar de reputação ilibada e encontra-se em ,dias com
sua regularidade fiscal e jurídica.

A presente contratação baseia-se no DECRETO FEDERAL 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e no
DECRETO MUNICIPAL 13.608 de 20 de março de 2020, que decreta:

Art. 1° - Fica declarada Situação de Emergência em todo o território municipal, em virtude do
desastre classificado e codificado como Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5,1.1.0, conforme Instrução
Normatlva do Ministério da Integração Nacional n' 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e
enfrentamento à COVID-19,

€J Art. 10 - Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a realizar processo de dispensa de licitação,

devidamente justificado, com devida demonstração da economicidade da despesa, juntando coleta de pµços
e formalizando-os em atenção aos requisitos legais, somente se por outro meio licitatório não puder satisfazer
a necessidade da administração, com fundamento no inciso lV, art. 24 da Lei 8.666/93, diantç da
necessidade emergencial de aquisição de prod utos, insumos, serviços, material de limpeza e expediente, não
amparados por licitações já existentes, exclusivamente para combate ao novo Coronavírus,

Parágrafo-Único - Dever-se-á priorizar a aquisição por meio dos certames licitatórios já em vigor ou

por meio de registro de preços, inclusive COm a adesão a atas de outros entes, quando cabível.

Outrossim, a Lei n", 13,979/2020 e alterações, no artigo 4°, possibilita a contratação direta:

Art, 4° É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde 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 saúde pública de im'portância
internacional decorrente do Coronavírus,

tj"

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPj: 08.218.991/0001-95

Uj1íüZ

DECIDE:

Tendo em vista a necessidade imprescindível da aquisição destes materiais essenciais, de forma a dar
continuidade e melhorias nos Serviços de Informação do SUS no Departamento de Vigilância à Saúde, venho
pelo presente, já verificada a possibilidade de contratação direta, Au,t,o,r,i,z,a,r a V.Sa. a abertura do
processo com a empresa INFORLASER COMERCIO E SERVIÇÕ"ÜÍ'Ó"A "para AQUISIÇÃO DE

EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA MELHORIAS DA ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DO
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE EM VIRTUDE DO AUMENTO DA DEMANDA DIANTE DA

PANDEMIA DE COVID-19.

r
Bmeison Luís Sàtos %eimj,.

Portaria n' 9.376 _---" &9

" " "Emersoníu9Santo Oliveira
Secretário Municipa de Saúde
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 130-S/2020

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAUDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 040-Sl2020

OBjETO: CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA MELHORIAS DA
ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE VlGILÂNCIA À

SAÚDE EM VIRTUDE DO AUMENTO DA DEMANDA DIANTE DA PANDEMIA

DE COVID-19.
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MUNICIPIO DE ITABUNA
F 'GA à i FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA

O O BAHIA
O 08.218.991/0001-95 0001üNOTA DE PRÉ EMPENHO N° 0000379/2020 - LIBERADA

-="J_=
Exerçiçio 2020 Ficha ' 0000401

Determino o Pré Empenho da forma abaixo
Daia 20/'07/'2020 Data Rel' 20/07/2020 Valor 90.870,00

Orjµjo : ID - SECRETARIA DE SAÚDE

Uriidade Orçamentária : 1019 - pasi - fundo municipal da saúde de itabuna ,
Função : 10 - Saúde

Subfunção : 302 - ASsistència Hospitalar e Ambulatorial
Pruµama :0025 - ÀSSÍSTÈNCIA À SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEX1D,ADÉ

ProjetdAlividade :2.406 -:ENFRETAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE COVID-I9
Elemento Despesa : 4490Á00000 Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso : 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DÊ SAÚDE - SUS

Favorecido : CNPJÍC PF :

Bairro : ' Cidade :

Enckrcço : ' ' UF :

Histórico : AQUISIÇ'ÀO Re EQUIPAMENTOS DE INFORMA'IICA PARA MELHORIAS DA ESTRUTURA DE TECNÓL.UGIA DA
' SECRETARIA- COVlçkl9

Çk

Saldo Anterior Eicha. 923J35,13 Valor Pré Empenho ' 90870.00 Saldo Disponível 832.465,13

(noventa mil QitQCCMO$ e setenta reais )

N' Requisição

N° Processo :

Moddidade : Pregão Eletrônico

' ogèto '

SUBELEMENTO
4490$20 1M)O - Equipamentos de Proçesm11ellto cIe Dados '1¢1 X:ik.|l|·

LANÇAM ENTOB

N" Débito VMor ('rédito \ alor

Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho . Reserva De Dotação - Investimentos
Bò moo 6ZZiZõZõõõòôòò - CREDITÕ PRE- 90 8 0,00

O 1 62211020100000 -.INVESTIMENTOS : 90.870,00 62291010000000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR 90.870,00

Local/Data/Assinatu rãs

11ABUNA, 20 de julho de 2020
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,,,,,,,,,, ,, " íjjíLLÔ5!%°) Itabuna UÚÁkm
©V~b O povo, nosso orgulho.

Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

l PROCESSO ADMINISTRATIVO l N° 130-Sl2020 )

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAUDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 040-S/2020 j!

OBjETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA MELHORIAS DA
ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À
SAÚDE EM VIRTUDE DO AUMENTO DA DEMANDA DIANTE DA PANDEMIA

DE COVID-19.

DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO
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CONTRATO SOCIAL 001409

· k

, "!10"

k ,

C

C

ZILMERA GORETT1 MIRANDA SOBRAL, brasiloira, solloira, comorãante, tmi&nte 0
domiciliada no Caminho 36, Casa n" 17, Bairro URBIS ||, )1heús - BA, Inscrita no CPF Bob
o (l' 582844195-72, portadora da Cl do n" 02782777-13, wpedida em 23.08.1997 pela
SSP/BA , JOSÉ JACSON ANDRADE DOS SANTOS ,brasildro, casado, ccxnardante,
midonto domiciliado na Rua Santa Helena, n" 101, APL 601, Bairro Pituba, Sd"cdor -
BA, lmcrito no CPF 6ob o n" 195730905-97, portador da Cl dg n" 950.709, eyredj'dq em
14.06.1985 pola SSP/BA 0 LUIZ RA)M1JNDO DE LIMA FREIRE, brasHeimç emacio,
comerciante, reddente o domiciliado na Av. Jorge Amado, 273, Apt' 13OG: "Míbu(,
Salvador - BA, imcrito no CPF sob o n° 133.503.315-72, portador da Cl de r." '.121',958,
expedida Bm 28.00.1976 pela SSP/BA, RESOLVEM na mdhor forma de direito constltulr
uma sociedack por Colas de R08pongabiljdad0 Limitada. quo se regerá P?|ã" c'àus"las 0
cor.diçõEjg seguintes:
CLÁUSULA PR!MEIRA
A 6ocbdadg adotará a denominação scdal do NFORLASER CDMÉRCJO E SÊRVIÇOS

LTDA, com na Rua AlmlraMe Barroso, n" 160, Térreo, Loja 03 , Bairro Cemtro,
ltaburm - BA o foro na Comarca dogta cidade.
PARÁGRAFO ÚNICO : A sociadaC não podorá aMr filiais om qualquer paM do
Território Nacional sem a aprovação de tç)dog os s6chs.

CLÁUSULA SEGUNDA

A 8ociedado tgrá como objeto ativldadas de Comórcio vatejista de %Wpamenlos b
ace98órios do hformáüca, suprimentos de Informática, Sorviços 8 Assisféncla Técnica
em Informàtlca .

CLÁUSULA TERCE|RA

O capital social wrá de RS 10,000,00 (dez mil reais) dividido em 10.000 (dez mil) cotac no
valor de R$ 1,00 (Hum ml ) cada , digtribu[dÓ da seµiinta forma :

QUANTIDADE ALOR PERCENTUAL
NOME DOS BÓCIOS DE DO CAPITAL DE

cZtas R$ PARTlClPAçÂO

2JLMERA GORETTI MIRANDA SOBRAL " 200 " 200=00 02,%
JOSÉ JACSON ANDRADE DOS SANT,0.$_ 4900 " 4900,0"Õ _49. ú:
LUIZ RAIMUNDO DE LIMA FREIRE _ - 4900 ,_ , 4900,00 49 %

10000 10000,00 100 %

PARAGRAFO ÚNICO : O9 s6clos integralizam o capital social ora subscrito em moeda
corrento do pak, no ato do contrato.

CLÁ,UqqULA QUARTA,
O prazo do duração da socladãcj9 Berá por tempo indeterminado, ou seja atê quando
convier e)o9 8ócíds.

CLÁUSULA çLU|NTA

A respon8abi|idgda doo sódos sorá na forma da Legislação am vigor, limitada à
importância totai do capital.

~ A
\ \L : , \

¶3 m:
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A Qor6nc|a da sociedade vjrá exarcida por 7JLMERA GORETTI MIRANDA SOBRAL quo
mpmotmrá q 8oded6de ativa, pasMva, judicial extra judàalmente. O uso da
danomlnação 3ç)cia| caberá aos sódo8 , sempre para neg6cios |nerenm à socledado,
¶carído4tm proibido o libo da me8ma em âvàÍ3, endouos, do¢umento6 ou quaisquer
outra ob'1gaç688 da mero favor, sempre que estmnhos aos intorems da socMado .

çumLA§ÊIIMA
Os sócloò tarèo dlrdto e uma retirada mensa! a título da PRÓ4ABORE, a ser
dotamMneda em comum bcoccjd, 8empre atendendo aos |Imit08 estabelecidos pda
L80|8l&çá(j do lmpcMo do Renda e na proporção do suas cotas de capllai.

çjdw§újjAsuleiyb ' '"""
O exgrclclo ooclal 80 encermrá em 31 de dmembro de cada ano . Os lucros ju µt"ò;j[zo$
verlfkadoô Bljpodadog ou dlstribuldos pelos sóciQs na proptXção do 8Ljà8 cotá de
cüpllM.

çú!&yLAmEIA '"",
Em CâBO do folodmmlo, retirada, Interdição ou exdusão clo um dos sócios, a 8Lc:?dade
Md 80 d\e8olvorâ, dõvondo pro8sgguir com henddros elou tercekcjs quo ooF "vMtura

vkmm a lngmsBBr no quadro social da empresa.

çúysyLAREcIMA
Ob SÓCiOB duelaram não Hstâram incursos nos crimes previdos em Id que os impeçam do
exgrmmm &t3 ativldados camerdals. E por ê8Wem em comum acordo lavram o prmonte
ln8humgr|to particular de CONTRATO SOCIAL em três vias de (guai teor, assinando-as
na pmenpa do dum te3temunha3.

i
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itamma , 05 do malo de 1999.

'E)|Qn1Lh,, (mjè1lZ Mmnnrk ç*ukQLL
ZILMERA GORETT1 MIRANDA SOBRAL

- J'" Jjl-g ,k -GAs'
" . os cson Andrade dos santos

m

~ "
L IZ RAIMUNDO DE LIMA FREIRE

TEBTEMUNHA8:

Áierm*m-

SANDRA REGINA DE QUEIROZ S NTOS CPF 60573 1 106-00
RG 28 432 897 2 SSP/SP

...P' "

JEFFERSON MASCA AS LOMANTO SANTOS CPF 515 583 325 72
RC3 031 818 623 SSP/BA

I
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DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA

l 001413

!

EMPRESA EM CONSTITUIçÃO
l
i

. . .

l

Para os efeitos do disposto na Lel n " 8.864 dg 28.03.1994, èú"(nCs) ¶!)alxo
aminado (S) q Identificado (s) doclaru (mnoa) Bob µenan. 1.q' que a
empresa

" m. . .._ INFORLASER COKÉRCTO E SERVIÇOS LTDA' ,

g

l

0

W

i
l

Ora em Constituição, como MIcRoEllepRESA ( x ) ou Empresa de
Pequeno Pode ( ) não excederá no volume de sua Recolta Bruta Anual,
limite f/xado nos formos do Art. 2" da Lei 8upm

i
l
i

de 1999.

1z&!rlçl. GiNnr )Yb,c,n,la. &&A'.
NOME ZILKERA GORETT MIRANDA SOBRAL
RG "" 02 782 777 13 SSP/BA C.P.F 582 844 195 72

m
-.---. - .-"<:_ ·4 A-á Ç} JÁ-NOME E JA SON ANÇÁADE DOS SANTOS
RG " " 950. 709 SSPl BA C.P.F 195 730 905 97

-----.- - --' A~=-'--4--g-7 CkZ"r
NOME LUIZ IMUNDO DE "LIMA FRÊrR .
RG n " 1.129. 958 SSP,' BA C.P.F 133 503 315-72

l
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INSTRUMENTO PARTICULAR DA SÉTIMA ALTERAçÃO CONTRATUAL DE

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Y
INFORLASER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP .'

JUCEB N° 29.202.088.647 C.N.P.J.(MF) 03.150.608/0001-90 ::: :
b

> 0 W

SUMARIO: ':' .""""
.

, V b ' ·

' ]. ALTERAçÃO DO CAPITAL SOCIAL : " :
F

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Contrato Social da Soáêdade
Empresária limitada, INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP., os
abaixo assinados.

WALDETE PEREIRA E SILVA, brasileira, separada judicialmente, empresária,
residente e domiciliada à Rua Direita de Santo Antonio. n° 163. bairro Santo Antonio, no

0 município de Salvador Estado da Bahia, CEP 40301-280, portadora da Cédula de Identidade

RG n° 00.544.289-39 expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia.
inscrita no CPF(MF) sob n" 404.053.625-87.

ZILMERA GORETTI MIRANDA SOBRAL, brasileira, solteira, empresária, nascida em
10.04.1970, portadora da Cédula de Identidade Rg n" 02.782.777-13 expedida pela
Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no CPF(MF) sob n°
582.844.195-72, residente e domiciliada à Rua Aurora, n° 154. bairro Conceição, no
município de Itabuna Estado da Bahia, CEP 45605-340.

0

Únicas sócias da sociedade empresária limitada, INFORLASER COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA-EPP, com sede na Avenida Cinquentenário, n° 1.129, térreo, centro,
no município de Itabuna Estado da Bahia, CEP 45600-006, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob n"
03.150.608/0001-90, conforme Contrato Social arquivado na Juceb-junta Comercial do
Estado da Bahia, sob NIRE n° 29.202.088.647, em sessão de 13/05/1999, resolvem, de
comum acordo, altera-lo, sob as condições e cláusulas seguintes

0 Primeira: A partir desta Alteração de Contrato 'Social, o capital da sociedade empresária
limitada Fica Aumentado para RS 50.000,00 (cinquenta mil reais) dividido em 50.000 ,l
(cinqüenta mil) quotas no valor de RS 1,00 (um real) cada. utilizando-se para o aumento do
capital social a quantia de RS 40.000,00 (quarenta mil reais).

Segunda: A sócia ZILMERA GORETTI MIRANDA SOBRAL, possuidora de.9.500
(nove mil e quinhentas) quotas, do capital da sociedade no valor de RS 1,00 (um real) cada.
totalizando RS 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), integraliza neste ato a quantia de
RS 38.000,00 (trinta e oito mil reais), dividido em 38.000 (trinta e oito mil) quotas no valor
de RS 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente °
nacional, que somadas as quotas já existentes perfazem o valor de RS 47.500,00 (quarenta ·
e sete mil e quinhentos reais). ~

Terceira: A sócia WALDETE PEREIRA E SILVA, possuidora de 500 (quinhentas
quotas) quotas, do capital da sociedade no valor de RS 1,00 (um real) cada, totalizando RS

. " , , 00,00 (quinhentos reais), integraliza neste ato a quantia de RS 2.000,00 (dois mil reais),
,,jú',s'" ividido em 2.000 (duas nili) quotas, no valor de RS 1,00 (um real) cada. totalmente

. .e"" :' i subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, que somadas as quotas já existentes
,, , i' perfazem o valor de RS 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Diante das cessões.

" ""' ' transferências e integralizações de capital entre as sócias a distribuição destas quotas
proporcionais ao capital social, se faz da forma que segue.



, . 00011G0

CONTINUAçÃO DE ALTERAÇÃO DA EMPRESA INFORLASER COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA-EPP Folha. 02

~ Quadro Societário Quotas Sociais Valor em RS Perceü"tua1W

%.. .- .
' Zilmera Goretti Miranda Sobral 47.500 47.500,00

Waldete Pereira e Silva 2.500 "" 2.500,00 " 5%" ".
Total 50.000 Siíõoo,oo 109:%..

.
Quarta: A administração da sociedade será exercida única e exclusivamente péia"soçia
ZILMERA GORETTI MIRANDA SOBRAL, com os poderes e atribuições de geSiàó da
sociedade, autorizado o uso do nome empresarial. vedado, no entanto. em atividades
estranhas ao interesse social ou assumir 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 997, VI, 1.013. 1.015. 1.064. (CC/2002).

0 Quinta: A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todas
respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052 CC/2002).

Sexta: A administradora declara sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação, criminal, ou por
se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art.
1.011, § l" CC/2002).

Sétima: Todas as demais cláusulas do Contrato Social bem como da Alteração posterior não
alterada pelo presente instrumento, permanecem em pleno vigor as quais as sócias ratificam

e outorgam
R

Oitava: Fica eleito o foro de Itabuna Estado da Bahia, para o exercício e o cumprimento
dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justas e contratadas assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de
igual teor e foma.

ITABUNA-BAHIA, 15 DE MARÇO DE 2013
."l

" , n,'c/kFt {£êytq 1A|àCtiQF SL,/lc\ zS,í9t«
Zihncra Go retti Miranda Sobral \'Valdete Pereira e Silva

SÓCIA A DMIN/STRADORA SÓCIA
0

b

" 1"0"; junta Comeraaldo Estado da Bahia i
,

S .

l

, , ng, _ RWlCO O REGISTRO EM 22/03'2013 N° 97272318' otocao f3k)641f1-1. de 21/03/2013

WPre$&:29 2 02QB864 7

"""ser e sun,,, eµ 4ímEL, ' '.lpf

, 'Cud Kntela ramo3Q
SÉCRETAA1OC€RAL
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OITAVA ALTERAÇÃO CONTRA rUAL
INFORLASER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDÁ.EPP

CNPJ 03.150.608/0001-90
NIRE 29202088647 DE 13/05/1999

J'
e'

(

Q

1. WALDETE PEREIRA E SILVA, brasileira, separada judicialmente, nascida em
28/04/1941 em Salvador-BA, empresária, residente e domiciliada à Rua Direita
de Santo AntÔnio, 163, Bairro Santo Antônio, Salvador - Bahia, CEP 40301-280,
portadora da Cl n° 00.544.289-39, expedida em 08/03/1998 pela IIPM SSP/BA,

inscrita do CPF sob nQ 404.053.625-87.

2. ZILMERA GORETTI MIRANDA SOBRAL, brasileira, solteira, nascida em
10/04/1970 em ltabuna-BA, empresária, residente e domiciliada à Rua Aurora,
154, Conceição, ltabuna-Bahia, CEP 45605.340, portadora da Cl n? 02.782.777-
13, expedida em 23/08/1997 pela IIPM SSP/BA, inscrita no CPF sob nQ

582.844.195-72.

Únicas sÓcias da sociedade empresária limitada, INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS

LTDA EPP, com sede na Avenida Cinquentenário, 1.129 - Térreo, Centro, ltabuna-Bahia,
CEP 45600.006, com seu contrato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado
da Bahia sob o n9 29202088647 por despacho de 13/05/1999, devidamente inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n9 03.150.608/0001-90, deliberam de
pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contratual, e o fazem da seguinte

maneira:

PRIMEIRO:
A sociedade passa, a partir desta data, a ter os seguintes objetos: Comércio varejista
Especializado de Equipamentos e Suprimêntos de Informática (CNAE 4751-2/01);
Comércio Varejista de Equipamentos para Escritório (CNAE 4789-0/07); Comércio
Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação (CNAE 4752-
1/00); Comércio varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios (CNAE 4781-4/00);

Reparação e Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos (CNAE
9511-8/00); Recarga de Cartuchos para Equipamentos de Informática (CNAE 4751-
2/02); Serviços de Computação Gráfica (CNAE 8299-7/99); Atividade de Computação
Gráfica para Publicidade (CNAE 7319-0/99); Impressão sob Encomenda de Cartões de
Visitas (CNAE 1813-0/01); Impressão sob Encomenda de Cartazes de Propagahda
(CNAE 1813-0/01);

SEGUNDO:
Todas as demais cláusulas do Contrato Social bem como da Alteração posterior não
alterada pelo presente instrumento, permanecem em E|eno vigor as quais as sócias
ratificam e outorgam.

TERCEIRO:
Os casos omissos ao presente instrumento serão resolvidos pelas leis em vigor, sendo
que, as divergências que ocorrerem entre os sócios serão resolvidas no foro da cidade
de Itabuna - Bahia, que fica desde já com os poderes eleitos para tal.

UJE?' ,tN !", '81&-

E

E

E
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E por estarem assim justos e contratados, assinatn o t)resenre"mstrumento em 03 ""-: :"'>"

(três) vias de igual teor e forma. · : i : "

" Itabuna - Bahia, 11dejunho de 2014.

1
l

n' h1[11' Gí'd1ii(%(4 4GN(zQddí 9mmg a Jítím
ILMERA GORETTI IRANDA SOBRAL ' WALDETE PEREIRA E SILVA

SÓCIA ADM NISTRADORA SÓCIA

0

0

Vp junta comercfal do estado da bahia
'Ga' CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/07/2014 SOB N°: 9t391676

|JUCEBp,otocc 14/115267-2, DE 30/06/2014

""":""' ' °'°""z. ,tµ n%ík4áç2^ td1NFORLJL"ER CCKERCTô E SERvhjjs

LTDA EPP HELIO PORTELA RAMOS

SECRETARKJ43ERAL

E
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 9 DA SOCIEDADE INFORLASER \(0 '
COMÉRCIO E SERVIçOS LTDA EPP - -7-.---:- ,-'· '

CNPJ n" 03.150.608/0001-90

WALDETE PEREIRA E SILVA nacionalidade BRASILEIRA, nascida èm 2"8/04/1941,
SEPARADA, EMPRESARIA, CPF n° 404.053.625-87, CARTEÍRA DE
IDENTIDADE n" 0054428939, Órgão expedidor INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
PEDRO" MELLO - BA, residente e domiciliado no(a) RUA DIREITA DÊ SÀNTO
ANTONIO, 163, SANTO ANTÔNIO, SALVADOR, BA, CEP 40.301-280, BRASIL.

ZILMERA GORETTI MIRANDA SOBRAL nacionalidade BRASILEIRA, nascida em
10/04/1970, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF n° 582.844.195-72, CARTEIRA DE
IDENTIDADE n° 0278277713, órgão expedidor INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
PEDRO MELLO - BA, residente e domiciliado no(a) RUA AURORA, 154, NOSSA
SENHORA DA CONCEIçÃO, ITABUNA, BA, CEP 45.605-340, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial INFORLASER COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente
arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n" 29202088647, com
sede Av Cinqüentenário, 1.129, Térreo, Centro Itabuna, BA, CEP 45.600-006,
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n°
03.150.608/0001-90, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente
alteração contratual, nos temos da Lei n° 10.406/ 2002. mediante as condições
estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade pasm a exercer suas atividades no seguinte
endereço sito à AVENIDA DO CINQUENTENÁRIO, 1129, LOJA A, CENTRO,
ITABUNA. BA. CEP 45.600-006.

0
DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigações resultantes do contrato social permanece ITABUNA-BA.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

ITABUNA-BA, 2 de fevereiro de 2017.

'jj(A'dn"" S"-; .',t(..,,c; À- E..U(,"c,.
WALDETE PEREIRA E SILVA

CPF: 404.053.625-87

'" hiMci (ífn&"k/(,,,,cta £96jUte
ZILMERA GOREJJ'I MIRANDA SOBRAL "

CPF: 582,844.195-72
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"EMASA
QSb· MPRI SA MUXfCóPAL DF AGLLAS E SANEAMF

IQ SA

68688-1 200768688

ZILMERA GORETTI MIRANDA SOBRAL
RUA PARDAL 0170
RESID JARDIM DAS HORTENSIAS
SETOR 3
03-128-0001420-01342-00142
Data da emissão: 24/06/2020

jjjii5
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07/2020 10/07/2020 118,98
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359 338 21 m3

15/06/2020 'JO 21 m3 0686881
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, OS VENCTO MU LTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0.033% AO DIA OS ENCARGOS SERÃQ COBRADOS NA PRÔXíMA FATURA

(lt,k$) tj'í"'\j(C'""

\¢}\'"S
Seguindo as orientações dos órgãos oficiais de saúde, agindo com
responsabilidade, solidariedade, evitando o desperdício de água e pagando
nossas contas em dia, estaremos contribuindo para a EMASA manter todos os
seus serviços para a comunidade itabunense. O momento é difícil para todos,
mas se agirmos com coerência e união, sairemos mais fortes dessa Pandemia.

Eh)' EMAS_A 68688-1 200768688 07/2020 10/07/2020 118,98

82650000001-1 18980046068-6 68820200700-3 OOOG1000000-8
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EMPRESA MUNlCtPAL DE AGUAS E SANEAMENTC SA
Rua Adelfo M#run. 18 - Centro - CEP' 45 60è-O60

ITABUNA-BA
CNPj: 34.079 590/00014i - lnsc. Estadual: 28.859.639 NO

ZILMERA GORETTI MIRANDA SOBRAL

ZUA "ARDAL 0170 RESID JARDIM DAS HORTENSIAS

SETOR 3 45600000 BA

03-128-0001420-01342-00142 Mês Referência: 07/2020

Grupo Cons.: 1R3-0 O-O O-O O Cód. Cliente: 68688-1 Hid.: A16G706645 111

Agentes credenciados: Casas Lotéricas Bancos' Caixa Lcon¢jmica Federal
Bradesco Expresso Bradesco
Santander
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19,'06/2020 https://servicos.cloud.el.com.br/ba-itabuna-pm/seMces/certidao_impressao.php?tc=e&cd=ENFEEEMEKEjFHE&tpc=GE&tpccert=. .

Í y 000i1"i
O PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

0 FAZENDA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

" =""'"ZF

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITQS

C

Número da Certidão Código Geral
0006136 0017883

Nome/Razão Social
Código INFORLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA

C.N.P.J Insc. Est. C.P.F R.G
03150608000190 50957059

Endereço
AVENIDA DO CINQUENTENARIO, N": 1129 -

CENTRO ITABUNA BA

Prefeitura Municipal de Itabuna - BA, conforme preceitua o Art. 273 da Lei Municipal n° 2.173 de
1/10/2010 - Código Tributário Municipal, certifica para os devidos fins que, NÃO CONSTA DÉBITO
ertencentes ao contribuinte. E, para constar, foi extraída a presente certidão, cuja validade e de 90
Noventa) dias contados a partir da data de sua emissão.

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que
posteriormente venham a ser apurados.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Itabuna na
Internet, no endereço http://www.itabuna.ba.gov.br/

Emitida em 19/06/2020

Validade 90 dias

Chave de Validação: 20200006136

Av. Princesa Isabel, N" 678
São Caetano
CEP: 45.607.001 - ltabuna-Bahia

https://servicosm|oud.e|.com.br/ba-itabuna-pm/services/certidao_impressao,php?tc=e&cd=ENFEEEMEKEjFHE&tpc=GE&tpccert=c&tcd=NNBGE 1/1
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ti í , SECRETARIA DA FAZENDA 000118

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) '

Certidão N°: 20201734728

0

RAZÃO SOCIAL

INFORLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

050.957.059 03.150,608/0001-90

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 estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
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.

Emitida em 19/06/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página l de l RelCcnidaoNegativa.rpt
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,- ' MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

000ilS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: INFORLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPj: 03.150.608/0001-90

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 Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços "http://rfb.gov.br" ou "http://www.pgfn.gov.br".

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

Emitida às 16:25:26 do dia 18/06/2020 "hora e data de Brasilia".
Válida até 15/12/2020.
Código de controle da certidão: 6AOD.C44B.B5C4.AOC7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

C



28/07/2020 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

000i2ú

C

C

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do

FGTS- CRF

Inscrição: 03.150.608/0001-90

Razão SocialaNFoRLAsER COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: av cinquentenario 1129 terreo l centro l itabuna l ba l 45600-
006

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:18/07/2020 a 16/08/2020

Certificação Número: 2020071803162111891204

Informação obtida em 28/07/2020 15:43:14

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://cQnsu|ta-cn.caixa.gov.br/consu|tacn/pageM|istaEmpregadores.jsf

y

É

l

t

l

q

W

.

1/1



página 1 de 1

Q . 000121

PODER JUDICIÁRIO

jUSTIçA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INFORLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPj: 03.150.608/0001-90
Certidão n°: 14176916/2020 ,
Expedição: 19/06/2020, às 12:52:40 '
Validade: 15/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que INFORLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.150.608/0001-90, NÃO CONSTA do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

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

anteriores à data da sua expedição.

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

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúv:i.das e sugestões: cndt@tst.jus.br



,, , 23/07/2020 004345265" PODERJUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE jUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA UíjOi2Z

CERTIDÃOESTADUAL

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAçÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1° GRAJ

CERTIDÃO N°: 004345265 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 23/07/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

INFORLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA, portador do CNPj: 03.150.608/0001-90, estabelecida na
AVENIDA DO CINQUENTENARIO, 1129 A, CENTRO, CEP: 45600-006, Itabuna - BA. ***"*****""***"*****"***

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado elou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20

(vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quinta-feira, 23 de julho de 2020.

004345265
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BALANçO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/20i9 ^
INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00012i

CNPJ 03 150,608/0001-90 Pag 00128

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE 233 989.70 D

Caixa e Equivalentes de Caixa 66 690,33 D

Caixa 53 207,04 D
Bancos Conta Movimento 527,99 C
Aplicações Financeiras 14,011,28 D

Contas a Receber 30,060,12 D
Clientes 30.060,12 D

Estoque 137 239 25 D
Estoque de Mercadorias 137 239,25 D

ATIVO NÃO CIRCULANTE 867 370,41 D

|mob|||zado 867 370,41 D
Bens Tangíveis 867 370,41 D

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores
Fornecedores

Emprestimos e Financiamentos
Empréstimos Bancários

Obrigações Tributárias
Impostos a Recolher

Obrigações Trabalhistas e Sociais

Obrigações Trabalhistas e Sociais
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social
Capital Social Subscrito

Lucros/Prejuizos Acumulados

Lucros Acumulados
Lucro de 2019

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.101.360,11 D

182 27i77C

93 248,01 C

93.248,01 C

63,774,46 C

63,774,46 C

11.152,88 C

11152,88 C

14 096,42 C

14 096 42 C

919 088 34 C

50 000,00 C

50 000 00 C

869 088.34 C

839.315,48 C

29.772,86 C

1.101.360,11C

l ntuciL G'=c(nCk Mmé LU"
ILMERA GORETTI ANDA SOBRAL RCO A SANTANÁ""'"" "" ' '"

SÓCIO ADMIKÍÍSTRADOR CO - C 036742/0 ,' BA

Cl 0278277713 IIPM SSPBA - CPF' 582 844 195-72 CPF: 32 74,905-53
RUA RUI BARBOSA, 60 - CENTRO ITABUNA BA

MARCO ANTONIO DE SANTANA l Mastermaq Softwares



' " DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019
INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00Oi24

CNPJ 03 150 608/0001-90 Pág 0129

Receitas de Vendas
Venda de Produtos

Receita de Serv iços

Vencia de Serviços
Deduções da Receita

Simples Nacional

ICMS Antecipação Parcial
Receitas Financeiras

Descontos Obtidos
Custos

Custos de Mercadorias
Despesas Administrativas

Pró-labore
Aluguel de Imóveis
Despesas Diversas
Energia Elêtrtca
Telefone e Internet
Água e Esgoto

Material de Consumo

Material de Expediente
Propagandas e Publicidade
ManutençàQ e Conservação
Manutenção de Veículos
Seguros
Serviços Prestados PJ
Serviços Prestados PF
Comissão de Cartão de Crédito

Despesas com Pessoal
Salários
Férias
D|reitos Resosórios

0 Uniformes
Ass|stènc|a Médica
FGTS
13" Salário

Contribuições Smdicais
EncargQs Sociais

Despesas Financeiras

juros Bancários
Juros Pagos
Despesas Bancárias

Despesas Tributárias

Impostos e Taxas Estaduais
Impostos e Taxas Federais
Impostos e Taxas Mumapais

318 242,31

525.657,17

(91 220.O4)

(3 745,52)

22,000.00

(126,525,37)

(18-000,OO)

(24 000,001

(3 860,93j

(27 966,50)

(1000113)

(1-314,59)

(113,395,58)

(13 475,99)

(7 300,OO)

(1.189,47)

(313.94)

(6 166,18)

(2.969,15)

(7 200.OO)

(5.393.i3)

(220 559,57)

(22 720,47)

(34 063,09,i

(82.00)
(762,12)

(19 215,40)

(19 014,79)

(l 584 DO)

(23 299 91)

(12 842 46)

(702,99)
(6 135,40)

(7 620,011

(934 68)

(l 652,21)

'¥
MARCO ANTONIO DE SANTANA /Mastermaq Softwares



DEMONSTRAçÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019
INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 03 150 608/0001-90

RESULTADO DO EXERCÍCIO 29 772 86

Jüua GldµÁ& SLmé ,r" t<'
ZILMERA GORETTI IRANDA SOBRAL M C SANTANA

SÓCIO AD ISTRADOR CONTADO - CRC 36742/0 l BA
Cl 0278277713 IIPM SSPBA - CPF 582 844 195-72 CPF 326 O 4 905-53

RUA RUI BARBOSA, 260 - CENTRO ITABUNA BA

MARCO ANTONIO DE SANTANA l Mastermaq Softwares



" INFORLASER Comercio e Serviços Ltda.
Av. Cmquontenárlo, 1.129A - Centro - Itabuna - BA - CEP: 45.600-000 - Tele: (73) 3212-3292
CNPj: 03 150.60810001-90 LE: 50.957.059-PP

9í)jí2E

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna

DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso
XXXIII do art. 70 da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do
art. 98 da Lei estadual no 9.433/05, que não empregamos menor de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos-

r"-
l

" Áíc gg'mµc-da M-ti
mera Gorettj iranda S ml

CPF: 582.844.195-72

'03.16 . 00:1-Gií5'
a,FORU$ER e$emBltdá

Av ,N' 1¶
comm- '45,6Ô0.006

rr una-ba m
f'

ltabuna-BA, 28 de julho de 2020.

lnforlaser Comercio e Serviço Ltda.
CNPj: 03.150.608.OOOl/90 '

l
l

l

l
f
l

Íl



m %y±° ltab'üiiiâ °"91.21
'êEZF"T2'ç €gjm"b o povo, nosso orgulho.

Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 130-Sl2020

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAUDE

DISPENSA DE LICITAçÃO N° 040-S/2020

OBjETO: CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA MELHORIAS DA
ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À
SAÚDE EM VIRTUDE DO AUMENTO DA DEMANDA DIANTE DA PANDEMIA

DE COVID-19.

PARECER JURIDICO
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PARECER NORM,AT,I,V,O_N»0,1/2020 - PROJUR

EMENTA: Parecer Normativo. Aquisição de bens,
serviços e insumos. Enfrelltanlenlo da Pandemia

causada pelo coronavírus (COVID-19). Contratações.

Procedimentos. Lei Federal N° 13.979/2020. Medida

Provisória N° 926'2020. Decreto n° 10.024/2020.

0
SINOPSE

Em resposta à grave situação epidemiológjca de alcance global. foi editada em 06 de tèvereiro de
2020. a Lei Federal n"l3.979 que '"dispõe sobre as medidas para el!/remumen/u du emergênciu
de saúde pública de importância imernacionul decorrente do coronavírlls responsável pelo surto
de 2/)/9". Dentre as medidas estabelecidas para enfrentamento de tal situação. o artigo 4° da Lei
n°13.979/2020 estabeleceu hipótese excepcional e temporária de dispensa de licitação para
aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde

pública decorrente do coronavírus.

Irara-se, com efeito, da criação de uma nova hipótese de dispensa de licitação. ainda que
temporária, que se soma às demais estabelécidas no art. 24 da Lei 8.666/')3. Sol11an(lo-se a isso,
em 20 de março de 2020 fOi editada a Medida Provis(")ria n" 926/2020 que alterou a Lei n" 13.979.

Ode 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobrç os procedimentos para aquisição de bens. serviços e
insumos destinados ao enfirentamento da emergência de saúde pública já mencionada, com
destaque para a redução pela metade dos pÂízos a serem adotados nos procedimentos licitatórios

na modalidade de Pregão, seja eletrônico ou presencial.

Considerando que os artigos 4° a 4°-1 da atual redação da Lei n° l 3.979/2020 aplicam-se a todas as
esferas federativas União. Estados, Distrito Federal e Municípios.

" Considerando. ainda, a possibilidade da existência de processos e expedientes administrativos

recorrentes ou com caráter repetitivo em que sçjani suscitadas consultas a esta procuradoria sobre
questões com os mesmos pressupostos de tiito e de direito para os quais seja possível
estabelecer uma orientação jurídica uniforine. justifica-se a elaboração do presente parecer
norinativo a fim de permitir o atendinwntu das exigências legais a partir da adoção das
rc'còn)endaçõc8 formuladas na presente manifCstaçà('.
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De início, convém destacar que compete à Procuradoria Administrativa prestar consultoria sob o
prisma estritamente .jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à conveniência e à
oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera discricionária do

administrador público legalmente competente, tampouco examinar questões de natureza

eminentemente técnica, administrativa elou financeira.

Ademais, entende-se que as manifestações da Procuradoria Administrativa são de natureza
- opinativa e, portanto, não são vinculantes para o gestor público, o qual pode, de forma

justificada, adotar orientação contrária ou diversa daquela emanada da consultoria jurídica.
Ou seja, o presente opinativo. como simples orientação .jurídica. tem natureza obrigatória. porém.
não vinculante e visa auxiliar a Administração Pública na tomada das decisões que atendam

0 primordialmente o interesse público.

.DA FUNDAMENTAÇÃO

Conforme disposto na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores a Administração Pública deve

selecionar com quem contratar, definir as condições de fato e de direito no intuito de obter sempre

a proposta mais vantajos4 subordinando-se aos princípios legais. Nesse sentido. entende-se por

proposta mais vantajosa aquela em que a pWstação do serviço pelo particular se adéqua e satistàz

ao interesse público, além da Administração assumir prestação menos onerosa com a melhor

qualidade do serviço.

Portanto, a ausência de licitação somente se admite por exceção e. tão somente. nos casos

indicados em lei. As exceções encontram respaldo constitucional e nas definições legais da Lei de

Licitação e Contratos Administrativos. Nèste contexto. surge a Lei Federal l 3.979,'2020 que

institui normas especificas para aquisição de produtos e serviços em regime emergencial para ; l
0 ações diretas de enfrentamento ao novo coronavírus por meio de dispensa de licitação e na !

modalidade pregão, com conteúdo especifico para tal momento.

Assim, examinada a matéria à luz da Lei federal n" 13.979/2020, externamos as recomendações a
serem seguidas pelos órgãos da administração direta e indireta do Município de Itabuna para a

icorreta contratação direta mediante dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e l
tinsumos de saúde, destinados ao enfrentamento da pandemia da doença do coronavírus (COVIl)- i

19).

' Dito isso, enumera-se as principais premissas .jurídicas que foram utilizadas na Lei Federal em
comento:

l "
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a) da dispensa de licitação tratada na lei n"13.979/2020

A dispensa de licitação disciplinada pela Lei n°1 3.979/202O inaugura urna hipótese especifica de

contratação direta com uma finalidade precisa: o necessário enfírentamento da situação decorrente

da ameaça representada pela COVID-19. A dispensa tratada pela iiovd legislação. além de

possuir destinação específica, se caracteriza por ser temporária, ou seja. somente pode ser

invocada enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente do coronavírus.

Note-se que as contratações diretas a serem entabuladas no âmbito da Lei n° 13.979/2020 não se

confimdem em absoluto com as contratações emergenciais típicas. seja pelo procedimento

difemnciado tratado pela norma, seja pela aplicação direcionada e temporária. O art. 4" da Lei

n° 13.979, de 2020, delimita o universo de aplicação para as contratações relacionadas ao
0 enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavírus, assim como disciplina seu fbncionamento:

Art. 4° É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços. inclusive de
engenha ria, e insu mos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta
Lei. (Redação dada pela Medida Provisória n° 926, de 2020)
§ 1° A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e
aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de imponância
internacional decorreme do coronavírus.

A norma não abarcou expressamente a possibilidade de utilização da nova hipótese de

dispensa no caso de necessidade de contratação e execução de obras de engenharim sendo

possível afirmar que a aplicação da dispensa restringe-se a:

a) bens; j
0 b) serviços, incluindo os de engenharia e l

C) insumos de saúde.

O escopo da Lei n.13.979/2020 cinge-se, portanio, a bens, insumos, serviços e serviços de

engenharia. As obras de engenharia não foram contempladas e poderão, se for o caso, serem

disciplinadas em Muras alterações normativas. Ressalta-se que a dispensa de licitação em
ldestaque na Lei Federal têm vigência contida, isto é. somente podendo ser utilizada no período l

enquanto durar a situação de emergência.
âil

b) presunção legal de atendimento das condições para a dispensa '
l

O artigo 4°-B da Lei n.13.979/2020. estabelece, de forma taxativa, nos incisos l a lV ,
todas as condições que se presumem já atendidas. São elas:

l. ocorrência de situação de emergência:
2. necessidade de ponto atendimento da situação de emergência:

't '
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l
3. existência de risco a segurança das pessoas, obras. prestação de serviços, :

equipamentos e outros bens,públicos ou particulares: e
4. limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.

Com efeito, em face da grave e urgente calamidade pública que assola o pais e o mundo. decidiu a
l

Lei, em observância ao princípio da eficiência insculpido no art. 37, caput da CF/88, que '
não seria razoável exigir que o gestor público declinasse, em cada um dos processos de
aquisição, os fatos e circunstâncias que são de conhecimento público e notório.
Ocorre, no entanto, que tal presunção, embora desobrigue o gestor público de apresentar
repetidamente, e de forma prévia, as justificativas da emergência e da necessidade da
contratação, implica a sua responsabilização caso sobrevenha prova em sentido contrário, ou seja.
de que as circunstâncias fáticas que fundamentaram a contratação por força desta

0 autorização legal especifica carecem de veracidade.

Dito isso, conclui-se que a simples compra de um medicamento elou aparelhos de saúdes ou
hospitalares, por exemplo. não é suficiente por si só para que o Estado deixe de realizar o
procedimento de licitação com base na Lei Federal 13.979/20. sendo necessário que demonstre
que os bens e os insumos desejados sejam comprovadamente adequados para combater a situação ' ,
decorrente da Covid—l9. Neste sentido. opinou a AGU - Advocacia Geral da União, em recente
parecer sobre o tema:

(...) para a configuração da contratação direta emergencial por dispensa de licitação,
devem ser preenchidos os seguintes pressupostos:
a) Demonstração concreta e efetiva de que a aquisição de bens e insumos de saúde
serão destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus;
b) Demonstração de que contratação é via adequada e efetiva para eliminar o risco. i

0 ;ssâ forma, a celeridade buscada pelo lçgislador. ao passo que mitiga algumas exigências l \
tp evistas na sistemática da Lei n° 8.666/93. impõe ao gestor público o dever de cautela e de i

apuração das circunstâncias fáticas que (.]rientanl para eventual colllralação direta sob tal ,
fundamento.

Vale ressaltar que a permissão aqui estudada não admite interpretações extensivas, de modo que i
os requisitos acima elencados devem observados pelo Poder Público no momento da contratação, l

lsob risco de incorrer em improbidade administrativa. l

l
C) da ampla divulgação das informações

Atenta aos deveres de transparência e ampla publicidade das atividades da Administração Pública.

a Lei n° 13.979/2020 determina que as contratações realizadas por meio da habilitação legal nela

prevista deverão ser imediataniente disponibilizadas em site oficial especifico.
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A disponibilização imediata das informações sobre tais contratações e de extrema importância.
" não só para a própria Administração, uma vez que permitirá que órgãos e entidades públicas

saibam o que os outros estão contratando, e como estão contratando, como também para que as
instâncias de controle, e mesmo o cidadão, possam monitorar essas contratações emergenciais

com maior facilidade, sendo certo que toda contratação realizada pela Administração é uma

contratação que deve atender a interesses e necessidades públicas.

Nesse sentido, o § 2°, do mencionado an. 4°, estabelece que essa divulgação na rede mundial de

computadores deverá obedecer, no que couber, as exigências do art. 8". § y, da Lei de Acesso à

Informação (Lei n° 12.527/201 l), apresentado, ainda. "o nome do contratado, o número de sua

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

contratação ou aquisição".

0 d) não exigência de estudos preliminares para as contratações de bens e serviços comuns.

A Lei em apreço, após modificações do Poder Executivo, passou a não exigir, para contratação de

bens e serviços comuns, por meio da dispensa nela prevÍsta, a elaboração de estudos preliminares

pela Administração contratante.

Os estudos prévios são, em regra. a primeira fase do planejamento de uma contratação pública.

que visa a análise da necessidade de contratação, viabilidade (inclusive. técnica) da contratação.

seus impactos ambientais e fornecer elementos para o futuro projeto básico ou termo de referência.

conforme art. 6°, IX, da Lei n° 8.666/93.

Buscou-se, portanto, a simplificação do procedimento quando a contratação direta destinada ao

enfrentamento da emergência de saúde pública proveniente do coronarvirus tiver como objeto

bens e serviços comuns, ou seja. aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
0 objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado (conforme parágratò

único, do art. l". da Lei n° 10.520/2002 ).

e) da admissão de termo de referência básico e de projeto básico simplificados.

A Lei n° 19.979/2020, alterada pela MP n° 926/2020. admite. em seu art. 4"-E, que. para as

contratações para enfretamento da situação emergencial causada pelo c()r(mavirus. a apresentação

de termo de refèrência simplificado e pro.jeto básico simplificado. A observação il ser realizada C

no sentido de que o dispositivo se retère às ""contratações"'. não apenas às dispensas de licitação.
Assim, não obstante entender ser necessária a caracterização do objeto a ser contratado, a Lei n°
13.979/2020 permite a realização de termo de referência simplificado e pro.jeto básico
simplificado. evitando, pois, que a excessiva complexidade da documentação pré-contratual venha

ser um entrave a efetividade das contratações, evitando-se. pois, a ma.joração dos danos causados

pela covid-l'l
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f) possibilidade de contratação de equipamentos usados

Considerando o cenário de emergência internacional, bem corno a escassez de bens e

equipamentos novos em face do crescimento mundial do surto, restou estabelecida de foma

expressa a possibilidade de aquisição de equipamentos usados na contratação de bens e

serviços. Dessa form& a legislação moderniza o escopo das contratações que tem em sua

concepção rotineira o emprego de produtos novos. Necessário se faz enfatizar que a legislação 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

g) contratos com vigência de até 6 meses

0 Por força do artigo 4°-H, da Lei n. 13.979/2020 restou estabelecido o prazo de até seis

meses para duração dos contratos, bem como a possibilidade de prorrogação das contratações por

sucessivos períodos enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento da situação de

emergência de saúde pública. No ponto. se afasta radicalmente, diante da especialidade da norma,

as discussões sobre a possibilidade ou não 'de prorrogação inerentes as contratações emergenciais l

disciplinadas pelo artigo 24, IV , a Lei n. 8.666/93. Diz o art.4°-l-l que:

i
Art. 4°-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de alC seis meses e
poderão ser prorrogadoS por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade
de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência dc saúde pública.

Importante observar que o encerramento do estado de emergência não acarretará a rescisão

abrupta dos contratos alusivos aos procedimentos regidos nesta Lei. Isto porque que os

eventuais efeitos da situação de enler¥ência serão sentidos por mais algum tempo e aqueles :
tque porventura foram acometidos pela enfermidade não podem ser abandonados sem o

0cuidado necessário. Cite-se:

!
Art. 8" Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde :
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 20 19, exceto l
quanto aos contratos de que trata o art. 4°-H, que obedecerão ao prazo de vigência neles

uestabelccidos.(Redação dada pela Medida Provisória 11° 926. de 2020) i
ji

Aqui cabe fazer uma distinção. O An. 4°-H condiciona a prorrogação (e não a vigência contratual
em si) à necessidade de enfrentamento da situação. Menials, o art. 8° é claro ao preservar a i

lvigência dos contratos quando encerrado o estado de emergência. Desse modo. o fim da !

emergência (ou da necessidade de ent'rentarnénlo dos seu efeitos) poderá eliminar a

}possibilidade de novas prorrogações. mas não afeta o prazo de vigência já estabelecido ou
,prorrogado, muito menos é causa para a sua rescisão antecipada. i
l
f
%
i
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h) da relativização da habilitação

O art. 4°-F, da Lei n" 13.939/2020 permite, ainda. que. excepcionalmente. a autoridade pública

competente, dispense. da contratada. documeiitaçàc' de habilitação. Será, possível. portanto. a

dispensa de "apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o

cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação

de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso

XXXIII do caput do art. 7° da Constituição".

i) da permissão para contratação com empresas impedidas

No mesmo espirito da permissão anteriormente tratada - de relativização da documentação de

habilitação - as alterações formuladas pela MP n° 926/2020 tomaram possíveis, na dispensa de
0 licitação prevista na Lei 13.979/2020. contratações de "bens, serviços e insumos de empresas que

estejam com inidoneidade declarada ou com c) direito de participar de licitação ou contratar com o

Poder Público suspenso"".

Aqui. o Legislador exigiu que o particular em questão seja o único fOrnecedor do bem ou serviço a

ser adquirido. Assim, ainda que a empresa se encontre impedida, no momento da contratação. de

licitar ou contratar com o Estado, para fins obter soluções ao enfretaniento da situação de

emergência, será possível realizar sua contratação.

j) dispensa excepcional da estimativa de preços

Conforme previsto no § 2° do art. 4°-E, excepcionalmente, será dispensada a estimativa de preços,

mediante justificativa da autoridade competente. A realização da estimativa de preços não

impede a contratação pelo Poder Público por valores superiores que decorram de oscilações

0 ocasionadas pela variação de preços, o que deverá ser justificado nos autos do processo de

contratação (art. 4°-E, §3°).

A Cotação de preços deverá obedecer as seguintes regras: a) Verificação de preços no Portal de

Compras do Governo Federal; b) pesquisa publicada em mídia especializada; C) sítios eletrônicos

especializados ou de domínio amplo: d) contratações similares de outros entes públicos; ou e)

pesquisa realizada com potenciais fornecedores, sendo recomendada a apresentação de pelo menos
três cotações.

Entendemos que tal possibilidade somente poderá ser utilizada pelo gestor público em casos
excepcionalíssimos nos quais a necessidade dc aquisição é tão urgente. e o risco do perecimento

" do bem jurídico que se visa proteger com a contratação é tão elevado, que não se mostraria

razoável a realização de qualquer diligência para a realização da estimativa de preços. Poder-
se-ia, da mesma foma, dispensar a realização de tal estimativa de preços caso houvesse
demonstração inequívoca de que a aferição de preços em mercado revela-se
Prefeitura Municipal de Itabuna Av Pnncesa Isabel 678 - Centro Admimstrahvo Mumapal - São Caetano 7
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manifestamente impossível. De qualquer forma. por se tratar de dispensa de exigência que.
caso mal utilizada, poderá frustrar os princípios da economicidade e da obtenção da
proposta mais vantajosa, deve o gestor. ao assim proceder, apresentar 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 licitatório, especificamente na
modalidade pregão, realizada na forma presencial ou eletrônica, previu 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 que.
quando se tratar de número impar, o arredondamento ocorrerá para q número inteiro antecedente
(ex vi art. 4°-G)

0
Nesse sentido, o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado 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 para apresentação de razões recursais e de contrarrazões, atualmente de 3 (três) dias
úteis cada passarão a ser de apenas l (uití) dia útil. Ademais, nas situações ora evidenciadas, o '
recurso passa a ter o caráter meramente efèito 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 convocatório

Vajé destacar que os procedimentos mencionados anteriormente. tais como apresentação
simplificada de temo de referência elou projeto básico. assim como 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 prestação de serviços que tenham por
objetivo o enfrentamento da emergência que trata a Lei n° 13.979/2020.

iWconclusão :

i
t
iPDiante do exposto, embora a Legislação em comento tenha permitido a realização de pregões com l

procedimentos abreviados, a realização de pregão presencial enfrenta. neste momento, algumas i
limitações, pois, além de contrariar as recomendações médicas de evitar aglomerações para i

reduzir a possibilidade de contágio pela Covid-19. o Município de Itabuna. dentre outros. impôs !

restrições de acesso e circulação. causando limitações aos serviços de transporte. hotelaria e '
alimentação, o que dificulta a participação nos pregões presenciais de licitantes sediados em outras l
regiões, comprometendo a competitividade clo certame. ·

10

l
l
l
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Assim, considerando que já está sedimentado na administração pública brasileira c) entendimento

de que deve ser dada preferência ao pregão eletrônico em vez do presencial para a aquisição de

bens e serviços comuns, visto ser a modalidade mais indicada para assegurar a ampla
competitividade, a redução de custos aos participantes, a transparência e a segurança dos certames,

deve ser dada prioridade ao uso da modalidade Pregão Eletrônico só se admitindo a

utilização da Dispensa de Licitação se restar justificada a impossibilidade de contratação

dentro dos prazos exíguos previstos na Lei n°l3.979 pam tal modalidade.

Caso seja demonstrada tal impossibilidade. elencamos a seguir os elementos a serem verificados

individualmente nos autos de cada procedimento administrativo em que se processa a contratação

direta. mediante dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao

enfírentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavírus, com fundamento no art. 4° da Lei federal n° 13.979/2020:

0 a) Cumprimento dos requisitos para a incidência da norma federal que autoriza a dispensa de

licitação:

a.l) Os bens, serviços e insumos que se objetiva adquirir deverão destinar-se

exclusivamente ao enfrentamento da emerµência de saúde pública decorrente do

coronavírus (COVID-19); I "

a.2) A autorização legal para a aquisição direta por dispensa de licitação é temporária, , '
se limitando ao período enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do coronavírus (COV ID- 19):

a.3) As aquisições realizadas corn base no dispositivo deverão ser
imediatamente disponibilizadas em sitio oficial específico na rede mundial de

computadores, contendo as informações descritas no art. 4°. §2° da Lei federal l

n°13.979/2020.
j 'I '
L0 b) Não obstante o permissivo legal para a dispensa de licitação nas aquisições destinadas ao

l
lenfrentamento da COVID-19, deve o gestor público sempre observar os princípios que :

lhe são impostos pelo art. 37 da Constituição Federal, bem como aqueles previstos no art.
y da Lei 8.666/93. i

l
c) Mesmo se tratando de procedimento de contratação direta. deve ser observado o rito e a i
instrução da denominada fase 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:

l

c.l) Projeto básico simplificado (ou temo de referência simplificado), contendo Os
elementos indicados no art. 4°-E, §1° da Lei n° 13.97912020, aprovado pela autoridade

competente (art. T, §2°. I. Lei 8.666/93). contendo orçamento detalhado (art.7° §2°.
E

II, Lei 8.666/93);
l
I
F
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C.2) Comprovação da existência de recursos orçamentários para fa,ter frente à futura

contratação (art. 4°-E, §]°, VIl da Lei n° 13.979/2020 dc art. 7°, §2°, III, Lei

8.666/93);

c.3) Habilitação jurídica dispensada mediante justificativa da autoridade competente em

caso de restrição de fOrnecedores ou prestadores de serviço (art. 28 da Lei 8.666/93 CIC

an. 4°-F da Lei n° 13.979/2020):

c.4) Documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, dispensada mediante

justificativa da autoridade competente em caso de restrição de fornecedores ou ,

prestadores de serviço (art. 29, Lei 8.666/93 cIC m. 4°-F da Lei n° 13.979/2020). ,

A dispensa de apresentação da documentação não poderá recair. liO entanto. sobre a

0 prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no
inciso XXXIII do caput do art. 7° d. Constituição:

CS) Documentação relativa à capacidade técnica, dispensada mediante

justificativa da autoridade competente em caso de restrição de fornecedores ou l

prestadores de sérviço (an. 30, Lei 8.666/93 cIC art. 4°-F da Lei n° 13.97912020): l

c.6) Documentação relativa à qualificação «'onômico-hnanceirm dispensada mediante

.justificativa da autoridade compémte em caso de restrição de fornecedores ou

prestadores de serviço (art. 31, Lei &666/93 cIC art. 4°-F da Lei n° 13.979/2020); !

d) Devem ser cumpridas as exigências do art. 26, parágrafo único, ll e Ill da Lei n° 8.666/93, i

instruindo-se os autos com:

d.l) A razão da escolha do fornecedor ou execuiante; i
e

d.2) a justificativa do preço. i

i0 e) No que diz respeito à pesquisa de preços que embasará a aquisição, devem ser observadas as

regras especiais quanto à justificativa de preços introduzida pela Medida Provisória n° 926/2000:

e.1) Por força do art. 4°-E. § 2° da Lei n° 13.979/2020, admite-se ,
excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, a possibilidade l
de dispensa da apresentação de estin)ativa de preços de que trata o inciso VI do l
mencionado dispositivo: !

c.2) O art. 4°-E. § 3° da Lei n" l 3.979.°'2020 admite, mediante .justificativa nos autos, a
possibilidade de contratação pelo Poder Público por valores superiores ao
encontrado na estimativa de preços. desde que esses decorram dc oscilações ocasionadas l
pela variação de preços.

i
P

,.
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f) Observância de outras regras especificas nas dispensas de licitação realizadas sob a égide da

Lei n° 13.979/2020:

f.1) Excepcionalmente, quando houver demonstração inequívoca da existência de um

único fornecedor para determinado bem ou serviço, será admissível a contratação de

empresa que esteja com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação '
b

ou contratar com o Poder Público suspenso.

f.2) Admite-se a aquisição de bens e contratação de serviços. que envolvam '

equipamentos usados, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições

de uso e funcionamento do bem adquirido.

f.3) Quando se tratar de bens e serviços coniuns. assim entendidos aqueles cujos

0 padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos por meio
de especificações reconhecidas e usuais do mercado (definição do an. 3°. Il do Decreto

federal n.10.024/2019). não será exigida a elaboração de estudos preliminares .
i

f.4) O gerenciamento de riscos a que aludem os arts. 25 a 27 da Instrução

Normativa n° 05/2017, somente será exigível durante a fase de gestão do contrato.

sendo fundamental a indicação de um gestor de contrato.

l

fS) A duração dos contratos regidos pela Lei n. 13.979/2020 limita-se a 6 meses. podendo l

ser o período de vigência prorrogado por períodos sucessivos. enquanto perdurar a I
f

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

tf.6) Para os contratos regidos pela referida Lei, pode a administração pública prever
,que os contratados fiquem obri gados a aceitar, nas mesmas condições '

contratuais, acréscimos ou supressões ao ob,jeto contratado, em até cinquenta por cento do l
0 valor inicial atualizado do contrato. !

j

Por fim, com a emissão do presente Parecer Normativo, ficam dispensados do envio para !

exame e aprovação pela Procuradoria-Geral do Município de Itabuna. os processos de
dispensa de licitação para aquisição de bens. serviços e insumos destinados ao enfrentamento da i
emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, ressalvadas as hipóteses de consultas l
acerca de dúvida de ordem jurídica devidamente identificada e motivada.

Para a utilização do presente parecer normativo nos casos concretos, deve a Administração
Pública instruir os respectivos processos com:

( a ) cópia integral deste parecer normativo devidarriente aprovado pelo Procurador-Geral '

.do Município de Itabuna:

Prefeitura Municipal de Itabuna Av Prmcesa k,abe/, 678 - Contro Admtmstrabvo Mumcipal - São Caetano
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(b) declaração da autoridade competente para a prática do ato atestando que a situação l
q

concreta se enquadra nos parâmetros e pressupostos do parecer normativo e que foram i
F

Fobservadas suas orientações.

(C) Aprovação da Controladoria Geral do Município - CGM a quem cabe. através de seus
sistemas de controle interno, conforme Lei Municipal n°l.970, de 06 de outubro de 2005
"examinar as fases de execução da despesa, inclusive veriticando a regularidade das
licitações e contratos, sob os aspectos da publicidade, legitimidade, economicidade e l
razoabilidade" (m. 5°,VI).

É q parecer. SMJ.

ltabuna-BA, 20 de março de 2020.

0
.r"'"

J"' '
Antônio a

Subprocu r ministrativo
í

Ç
\

À consid ração superior do Ilustríssimo Senhor Procurador Geral do Município de Itabuna.
}
ÇE
,Aprovo o parecer supra. :

,

l

L4i==ã*-' '
Q Procuraclor Geral "

!

t

e
F

r'
r

S
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ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO l N° 130-S/2020

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAUDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 040-Sl2020 '

OBjETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA MELHORIAS DA
ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À
SAÚDE EM VIRTUDE DO AUMENTO DA DEMANDA DIANTE DA PANDEMIA

DE COVID-19.

C

TERMO DE DISPENSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CGC/CNPj: 08.218.991/0001-95

V
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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 04O-S/202O

Nome do Cor1trataçja:

INFORLASER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
NPJl CPF lnsc. Est, n°

03,150,608/0001-90
Endereço (Rua, Av,, Praça, etc.)

v, Cinquentenário, n° 1129
BAIRRO MUNICÍPK) UF:

Centro ITABUNA BA
CONTA BANCÁRIA

Banco, Agência: Conta Corrente:

Q'je'o CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE
PARA MELHORIAS DA ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE EM

IRTUDE DO AUMENTO DA DEMANDA DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19.
alor: R$ 90,870,00 (Noventa mil oitocentos e setenta reais).

racterização da emergência ou razão da escolha do fornecedor e justificativa do preço:

A Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna efetivará contrato com a empresa INFORLASER COMERCIO E SERVIÇO LTDA,
para o fornecimento de equipamentos de informática atendendo a necessidade de melhorias da estrutura do setor de informação d
Departamento de Vigilância a Saúde, devido ao aumento de casos do Covid-19 no município, que precisão ser informado em temp
real aos órgãos do Ministério da Saúde.
emos em tela a possibilidade de contratação direta, com a hipótese de Dispensa de licitação, prevista Lei n°. 13,979/2020
Iterações. Art. 4° É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados a

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei. § 1°
ispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência d
aúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus,

DotaçÂ"o"Õrçamentár|a

.
Unidade Gestora l Fonte l Projeto/Atividade l Elemento áe Despesa Valor RS

1019 l 14 l 2406 l 449052 , 90.870,00

BASE LEGAL
ARTIGO 4°, da Lei n°. 13.979/2020 e alterações.

Unidade SoIlcltante: Diretor:

Departamento de Vigilância a Saúde =-7

Trissia Almeicia dos Sã os Cunha

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - JUSTIFICATIVA/ DATAI ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS

Na forma da justiiicativa apresentada pelo DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA a SAÚDE, no presente termo de dispensa d
licitação, a contratação encontra em amparo no ARTIGO 4°, da Lei n°. 13.979/2020 e alterações, que fundamenta e autoriza,
om Dispensa de Licitação.

Comissão de LICITAÇÃO - Justificativa
comissão de licitação informa que a contratação foi realizada em caráter emergencial, haja vista a necessidade de compr

imediata dos refehdos produtos, devido a dihculdade e escasses destes no mercado e preços acima do valor de mercado, devido
ao cenário atual de pandemia mundial do coronavírus.

Despacho Final do Ordenador da Despesa - Homo|ogação

Data
' hsddMdm

De acordo, emita-se o empenho. 29/07/2020 hdsSwdos
n' .37F

Emerson Luis Santos Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

j

l

Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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[ ORIGEM: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAUDE j;i

! DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 040-Sl2020 :

OBjETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
l FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA MELHORIAS DA

ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À
SAÚDE EM VIRTUDE DO AUMENTO DA DEMANDA DIANTE DA PANDEMIA l

' DE COVID-19.
.
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CNPJ N° 08.218.991/0001-95

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE ITABUNA

DISPENSA DE LICITAçÃO N°. 040-S/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 130-S/2020

CONTRATO DE FORNECIMENTO N' 171-S/2020

)']') tu

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
PERMANENTE PARA MELHORIAS DA ESTRUTURA
DE TECNOLOGIA DO DEPARTAM ENTO DE
VIGILÂNCIA, ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA
INFORLASER COMERCIO E SERVIÇO LTDA.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE ITABUNA, através do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE ITABUNA, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob n° 08.218.991/0001-95 com sede na

Avenida Princesa Isabel, 678, São Caetano, nesta Cidade de Itabuna, Estado da Bahia, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, o senhor EMERSON LUÍS

' SANTOS OLIVEIRA, RG 08399912-40 SSP/BA, CPF 009.342.265-20 residente na Rua A, n° 30, Loteamento

Monte Cristo, Itabuna - Bahia, de outro lado à empresa INFORLASER COMERCIO E SERVIÇO LTDA, sediada
na Avenida Cinquentenário, n° 1129, térreo, Centro, ltabuna-BA cadastrada no CNPJ do Ministério da Fazenda
sob o n° 03.150.608/0001-90, adiante denominada CONTRATADA, neste ato representado pela Sr. ZILMERA
GORETTI MIRANDA SOBRAL, na qualidade de sócia, brasileira, solteira, comerciante, portador da cédula de
identidade RG 02.782.777-13 expedida pela SSP/BA e do CPF n° 582.844.195-72, residente e domiciliada na
Rua Aurora, n° 154, Conceição, ltabuna-BA, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO,
de acordo com o Processo de Dispensa Emergencial 040-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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA MELHORIAS DA ESTRUTURA DE
TECNOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE EM VIRTUDE DO AUMENTO DA
DEMANDA DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19, em conformidade com a coleta de preços apresentada da
qual decorre este termo contratual.

C VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA UNITÁRIO TOTAL

——l

COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO
(MICROCOMPUTADOR - HD 500GB SATA
Ill - 4GB RAM - GRAVADOR DVD,
MONITOR LED 18,5", MOUSE, TECLADO,
ESTABILIZADOR) (Configurações minimas):
Processador: Núcleos: 4 Threads: 4 Clock
Minimo 3,6Ghz, Memória Cache 6Mb, Socket:
LGA 1151* Litografia:14nm TOP: 65W PIaca
Mãe: Suporte processadores 8° Geração* LGA
1151" Chtpset: compatível com o processador,
Processador de 8" geração. Armazenamento:

01. Hd 500Gb 3,5' Sata Ill, buffer 16Mb, UNI) 12 INFORLASER RS 4.800,00 R$ 57.600,00
7200RPM, Taxa de Transferência: 6Gb/s **

,§ -i? Placa mãe: Gráficos Integrados: - 1 porta
" ,a HDMI com suporte para resolução máxima de

e:, ,, 4096x2160@24Hz, 2560x1600@60Hz. - 1S ,5? porta VGA com suporte para resolução

,S" í" máxima de 1920x1200@60Hz. Slots: - 1 slot

l .ÊÊ PCle 3.0x16. - 1 slot pCle 3.0x1. - 1 slot PCl
e SATA Integrado: - 4 portas SATA 6Gb/s USB:

S d' ! - 4 portas USB 3.1 Geni - 6 portas USB 2.0
(USB Alta Velocidade). Áudio: - Codec Realtek

a L _ _ _ ) ALC887. Áudio de 7,1 canais de Alta

Prefeitura Mun cvpal secretaria municipal de saude l



:NC
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

CNPJ N" 08.218.991/0001-95

l DefiíEjo LARE" -"1 contro ador Realtek,Gigabit LAN. Portas traseiras:" - 1 porta para " I " oomc

teclado PS/2 - 1 porta para mouse PS/2 - 2
portas USB 2.0 - 2 portas USB 3.1 Geni. - 1
porta Serial - 1 porta paralela - 1 porta VGA - 1
porta HDMI. - 1 porta LAN (RJ45) - 3 jacks de
áudio Conectores internos: - 1 conector de
energia ATX de 24 pinos - 1 conector de
energia ATX 12V de 4 pinos - 4 conectores
SATA 6Gb/s - 2 conectores USB 2.0 (suporta
4 portas USB 2.0 adicionais) - 1 conector USB
3.1 Geni (suporta 2 portas USB 3.1 Geni
adicionais) - 1 conector de ventilador CPU de
4 pinos - 2 conectores de ventilador de
sistema de 4 pinos . - 1 conector de áudio de
painel frontal - 2 conectores de painel frontal. -
1 conector e módulo TPM - 1 conector de
porta Serial - 1 conector para Chassis '
Intrusion - 1 jumper Clear CMOS. - Memória
RAM: DDR4 1 x 4GB * - Leitor/Gravador de
CD/DVD - CDRW -DVDRW. - Fonte -
Potência Operacional: 450W (real). Padrão
ATX: 12V. Conector MB ATX (24 pinos): 1Gy .Conector ATX 12V (4 pinos): 1Conector IDE:

2 Conector SATA: 3 (Cabo).Conector Floppy
Driver: 1 Conector PCI-E (6 pinos): 2 Tamanho
dos cabos e distribuição dos conectores
Chave Seletora: Monitor: Tela LED 18,5 pol l,
iluminação traseira Sistema W-LED, área de
exibição de alto desempenho 476,6 (H) x
268,1 (V), prop. da imagem 16:9, resolução
1.920 x 1.080 a 60 Hz, tempo de resposta
(tipico) 5 ms (cinza para cinza), brilho 250
cd/m', proporção de Contrast 20.000.000:1,
pixel pitch 0,248 x 0,248 mm, Ângulo de visão
178° (A) /178° (V) @ CIR " 10, Cores da tela
16,7 m, frequência de varredura 30 - 83 KHZ
(A) l 56 -75 Hz (V), MHL 1080P @ 60Hz,
SRGB.· Estabilizador- Potência nominal: 500
Va- 4 Tomadas - Tensão nominal de entrada:
115V - Tensão nominal de saída: 115V·
MOUSE OPTICO: 800dpi USB ·Teclado:
ABNT2 - 2 padrão USB - Garantia de 12
meses. SISTEMA OPERACIONAL: Windows

C 10 PRO 64 Bits
Notebook com tela de 15,6 Tipo Notebook
Processador Quad Core, 6Mb Cache, 8"
Geração Sistema operacional Windows 10
PRO 64 bits Idioma em Português (Brasil)
Unidade óptica Não possui Leitor biométrico
Não Tamanho da tela 15.6" Webcam integrada
Sim Resolução da webcam HD 720p
Características Gerais - Tela LED HD
Widescreen Antirreflexo, com resolução de
1366 x 768 HD - Conector combo para fone de
ouvido l microfone - Microfone integrado
Sintonizador de TV não Chipset Integrado ao

02. processador Tipo de tela LCD LED Cor Preto, UND 03 ACER RS 6.900,00 R$ 20.700,00
l cinza ou tons de cinza Especificações
l Técnicas Conexão sI fio (wireless) 802.11
b/g/n Conexão Bluetooth Sim Memória RAM 8
GB DDR4 2133 MHz Expansão da memória
até 16 GB Armazenamento SSD 512Gb

CS Portas USB 2 (3.1), 1 (2.0) Tensão/VoltagemL"7 "" Bivolt Garantia 12 meses Conteúdo da

Embalagem - Notebook - Adaptador AC -
n Cabo de força - Manuais Conexao HDMI sim

Wireless e Rede: Wireless (Wi-Fi): Compatível
S d , com IEEE 802.11"/b/g/n/ac Suporte a redes
S _ __ , co.m _freguência de 2,4 GHZ e 5GHZ Antena:

Prefeitura Mumcipa secretaria municipal de saúde
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1x1 Certificado"ANATEL "Êlluetooth: Versão 4.1 "_ - " C! '}-1 4 5
LANiRede com fio: Gigabit Ethernet
10,"100,"1000 (RJ45) Bateria 4 células 48Wh
3220 mAh 15.2 V' PIaca de video Integrada,
corn tecnologia Intel® HD Graphics 620 PIaca
de som Integrada Teclado Português-BR
ABNT2, com teclado numérico, resistente a
derramamento de líquidos Mouse Touchpad
de precisão Tipo de memória DDR4 Garantia
minima 12 meses

_ __ ._IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL,
Fu nções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax
Especificações - Funções: Imprimir, Copiar,
Digitalizar, Fax - Velocidade de Impressão em
Preto: Normal: Até 20 Ppm [7] - Saída da
Primeira Página em Preto (a4, Pronta): em Até
8,3 Segundos - Saída da Primeira Página em
Preto (a4, Modo de Suspensão): Até 18 ) ,
Segundos (l 5 Minutos) - Velocidade de
Impressão Colorida: Normal: [7] - Primeira
Página Impressa (pronta): Preto: em Até 8,3
Segundos [B] - Primeira Página Impressa

€J (pronta): Preto: Até 18 Segúndos: (15 Minutos)

[B] - Primeira Cópia: em Até 8,9 Segundos [B] -
Primeira cópia (dormir): Até 17 Segundos (15
Minutos) [B] - Ciclo de Trabalho (mensal, A4):
Até 10000 Páginas [14] o Ciclo de Trabalho é
Definido Como o Número Máximo de Páginas
por Mês de Saída de Imagens. - Volume
Mensal de Páginas Recomendado: 100 a "
2.000 [15] - Tecnologia de Impressão: Laser -

03, Qualidade de Impressão Preto (ótima): Até UND 03 HP RS 3.700,00 R$ 11.100,00
1.200 x 1.200 Dpi - Idiomas de Impressão: Spl
- Monitor: Lcd de 2 Linhas (16 Caracteres por
Linha) - Velocidade do Processador: 600 Mhz
- Sensor Automático de Papel: Não -
Cartuchos de Reposição: Cartücho de Toner
Laser Hp 105a Preto Original (-1000 Páginas)
[4] Impressora Habilitada Para Segurança
Dinâmica. Somente Para Uso Com Cartuchos
Que Utilizam um Chip Original Hp. os
Cartuchos Com Chips Que Não São Hp
Podem Não Funcionar, e Aqueles Que
Funcionam Hoje Podem Não Funcionar no

C Futuro. - Recurso de Impressão Móvel: Hp

Smart App; Apple Airprint"; Google Cloud
Print'": Aplicativos Móveis: Certificação
Mopria'"; Impressão Via Wi-fi Direct® [13) -
Capacidade Sem Fios: Sim, Wi-fi 802.11 B/g/n
Incorporada - Conectividade, Padrão: Usb 2.0
de Alta Velocidade: Porta de Rede Fast
Ethernet 10/100base-tx; 802.11 B/g/n Sem Fio
- Conectividade, Opcional: Nenhum/nenhuma
Garantia de 12 meses. *

' Roteador Wireless Dual Band 5 Antenas

Especificações: Hardware: - Interface: 4
Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN
10/100Mbps - Botões: Botãc WPS/Reset

l Botão Wireless On/Off Botão Power On/Off -
Antena: 3 Antenas de 2.4GHZ 2 Antenas de

f S? 5GHZ (5 Antenas) - Fonte de Ahmentação
,,! 04, Externa: 12VDC/1A Wireless: - Padrões

= . Wireless: IEEE 802.11ac/n/a 5GHZ: IEEE UND 03 TP-LINK RS 490,00 R$ 1.470,00is ,5? , 802.11b/g/n 2.4GHZ - Velocidades Wireless:

r È 450Mbps(2.4GHz); 867Mbps(5GHz) -

,99. Frequência: Rede para Convidados 2.4GHz
" Rede para Convidados 5GHz - Potência deE Transmissão: Máx de 13.5dBm (2.4GHZ) Máx.

d 17dBm (5GHz) - Modos Wireless: RoteadorIf L

, Wireless WDS(Four Address) WDS(AP+APC)

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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--, — —- - —. - — --— , ----JJJ )J.yÉ- Segurança Wireless: WEP WPAUNPA2
WPA-PSK\WPA2-PSK Filtragem de MAC
Wireless Garantia minima de 60 meses
Software: - QoS' WMM, Controle de Largura
de Banda - Tipo de WAN: IP Dinâmico/lP
Estático/PPPoE/ BigPondl /L2TP(ACCSSO
Duplo) /PPTP(Acesso Duplo) -
Gerenciamento: Controle de Acesso '
Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto
- DHCP: Servidor DHCP Cliente DHCP Cliente
DHCP Reserva de Endereço - Controle de
Acesso: Controle dos Pais Controle de
Gerenciamento Local Lista de Clientes Acesso
por Agendamento Regra de Gerenciamento
VPN Pass-Through: - PPTP - L2TP -
1PSec(AH Head) - 1PSec(ESP Head) Rede de
Visitantes: - 2.4GHZ guest network - 5GHZ
guest network Ambiente: - Temperatura
Operacional: O°C-40 °C (32 "F-104°F) -
Temperatura de Armazenamento: -40°C-70°C
(-40°F-158°F) - Umidade Operacional:
10%-90% não condensante - Umidade de" j__ ,)!:ài:°:,':','17:;n;A:°"OZ!'N':ii:S':'éi;i

_ )

_

ou nux Conteúdo da emabalagem: -
Ro eador Wireless - Fonte de Energia - Cabo

ernet - Guia de Instalação Rápida Garantia
12 meses de garantia

VA OR TOTAL...................................................,.... R$ 90.870,00 (Noventa _mi1 oitocentos _e setenta reais)

ll - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a
seguir especificada:
T DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA

Unidade Gestora Fonte Projeto/Atividade . Elemento de Despesa
' ' 2406

1019 14 ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE 449052
COVID-19

III - CLÁUSULA TERCEIRA - PREçO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
C

§ 1" - O Valor Global do presente contrato é de R$ 90.870,00 (Noventa mil oitocentos e setenta 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
indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumenta
§ 3" - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ao contratado ou crédito em conta
corrente, imediatamente após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura/Eletrônica e devidamente atestada a
entrega definitiva do objeto contratado.
§ 4° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
imediatamente devolvido para substituição elou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse
intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

IV - 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 (seis) meses ou com a entrega definitiva dos equipamentos, 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 13:00h, o qual
formulará o pedido, através do setor responsável.
e) A entrega deverá ser efetuada com data programada e confirmação antecipada no local indicado pelo
município, ficando as despesas inerentes com frete por conta da Contratada.

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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O povo. nosso orgulho. .
f) O prazo de entrega dos materiais será de até 15 (quinze) dias após a solicitação da Secretaria de Sã" cÀ.'j i 4 J

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) 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 daquelas decorrentes de 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 processo licitatório;
c) A fornecer produtos de qualidade;
d) O produto entregue deverá estar rigorosamente de acordo com o que foi especificado na Proposta, bem
como com o que foi solicitado no presente contrato;
e) Em caso de devolução do Produto, por estar em desacordo com as especificações, todas as despesas serão
atribuídas ao fornecedor;

€V f) A licitante fica ciente de que se houver incompatibilidade de suas informações, com as características
apresentadas pelo produto, estará sujeita às sanções previstas na legislação vigente e a não substituição pelo
produto adequado será considerado como recusa da entrega.
g) A manter um preposto, aceito pela contratante, para represer}tá-|o durante a execução do contrato;
h) A responsabilizar-se pelos danos que causar à contratante ou a terceiros durante vigência do Contrato:
i) A cumprir fielmente todas as condições estabelecidas no contrato;
j) A manter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação:
k) Fornecer juntamente com a entrega dos bens toda a sua documentação fiscal e técnica e seu respectivo

termo de garantia de fábrica;
l) Deverá apresentar certificado de garantia de fábrica e assistência técnica pelo prazo minimo de 12(doze)

meses, a contar da data da entrega do(s) respectivo(s) equipamento(s).

m) A Garantia ou Assistência Técnica gratuita dos equipamentos deverá abranger peças e componentes contra

defeitos de fabricação ou funcionamento.

n) Na hipótese de defeitos detectados no prazo de 07 (sete) dias após a entrega, os equipamentos deverão ser

substituídos por outros, com características idênticas e em pleno funcionamento, excluindo-se os casos de

imperícia elou mau uso dos equipamentos por parte do contratante.

5.2. - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

C O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas no instrumento convocatório por determinação
legal, obriga-se a:
a) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10
(dez) dias da assinatura;
b) Realizar o pagamento pela execução do contrato;
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 q licitante ou a CONTRATADA às seguintes sanções prevista na Lei
Federal n° 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) Advertência;
b) Declaração de idoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com órgãos e
entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e Municípios por prazo
de até 05(cinco) anos:
C) Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Itabuna pelo mesmo prazo previsto na
alínea anterior;
d) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do objeto
não entregue;
e) Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parle do objeto não entregue por cada dia
subsequente ao trigésimo.

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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§ 2° - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atrasl, 1jJ u â

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
CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização monetária.
§ 5° - Sanções previstas na Lei Federal n" 10.520/02, art. 7°:
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, 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.

VII - CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e as
previstas na Lei n° 8.666/93.
§ 1". A Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos

C incisos la XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
§ 2'. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos || a XI e XV do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, não
cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização.

VIII - CLÁUSULA OITAVA - COBRANÇA JUDICIAL

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de
créditos, sempre que possível.

IX -CLÁUSULA NOVA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

§ 1°. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidcs pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.

§ 2°. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

§ 3°. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em

C parte.
§ 4". Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis com
os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições do Direito Privado.

§ 5°. A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução dos
serviços objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da
CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando com unicado 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
pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de atraso,
respeitado o disposto na legislação em vigor.

§ 7°. A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, no Diário
Oficial do Município, conforme Lei Federal 8.666/93.

X - CLÁUSULA DECIMA - DA LEGISLAçÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DA CONTRATAçÃO E OS CASOS
OMISSOS (art. 55, inciso XII).

á- ,
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A |eg|s|açao aphcavel a execuçao deste contrato e os casos omissos serão resolvidos com base nas d|sp(g|çíQs1 S

constantes das Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93 e legislação posteriores, nos princípios de direito público e,
subsidiariamente, com base em outras leis que prestem a suprir eventuais lacunas.

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Como forma de acompanhar o cumprimento detalhado da entrega dos itens contratados, assim como a sua
designação adequada, a diretoria solicitante recomenda o Sr. Elio David Nascimento Souza - Função:
Responsável OTI da Saúde, como Gestor do contrato a ser gerado.

§ 1° O Gestor de contrato deverá:

a) Solicitar ao Dept° de Licitações e Compras a cópia do referido contrato;
b) Identificar no presente contrato, quais itens dizem respeito à sua solicitação;
C) Dar baixa em sua via de contrato a cada requisição emitida ao setor Administrativo, mantendo o saldo
atualizado.
d) Observar se os itens recebidos conferem com o solicitado e constante do contrato. l

XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO

C O presente contrato é vinculado ao termo de dispensa constante no processo administrativo e a ficha de

programação orçamentária da contratada.

XIII - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - FORO

As partes elegem o Foro da cidade de Itabuna, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma na
presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achadas conforme.

Itabuna, 29 de julho de 2020.

N.

Md~muwdmm
kmoútds Sados OHm
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MUNICÍPIO DE ITABUNA - CONT ATANTE
EMERSON LUÍS SANTOS O VEIRA

Secretário Municipal de Saúde

"\ · "''A '""v' L"mdr/"h(qcu,,(a GàLe
INFORLA R COMERÇjÓ E SERVIÇO LTDA

ZILMERA GORETTI MIRANDA SOBRAL
(Fornecedor)
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ESTADO DA BAHIA

! SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 130-S/2020

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAUDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 040-S/2020

OBjETO: CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA MELHORIAS DA
ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À
SAÚDE EM VIRTUDE DO AUMENTO DA DEMANDA DIANTE DA PANDEMIA

DE COVID-19.

PUBLICAÇÕES

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA

E EXTRATO DO CONTRATO
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EXTRATO DA DISPENSA 040-S.2020
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPj: 08.218.991/0001-95

D

AVISO
RATIFICAÇÃO TERMO DE DISPENSA EMERGENCIAL

O Secretário Mumc:ipal de Saúae de Itabuna homologa ratifica d Termo de Dispensa n" 040-S/2020. que
tem como objeto contratação de empresa especializada no FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA MELHORIAS DA ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DO
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE EM VIRTUDE DO AUMENTO DA DEMANDA DIANTE DA
PANDEMIA DE COVID-19. Tendo como Contratado: INFORLASER COMERCIO E SERVIÇO LTDA, CNPJ n°
03.150.608/0001-90, conforme Contrato cie Fornecimento. Valor RS 90.870,00 (Noventa mil oitocentos e
setenta reais). Itabuna, 29 de julho de 2020. Emerson Luís Santos Qiveira- Secretário de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA EMERGENCIAL N". 040-S/2020

N". Processo Administrativo: 130-S/2020, DISPENSA N°. 040-S/2020. Contratante: SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA. Contratado: INFORLASER COMERCIO E SERVIÇO LTDA, CNPJ n°
03.150.608/0001-90. Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA MELHORIAS DA ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DO
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE EM VIRTUDE DO AUMENTO DA DEMANDA DIANTE DA
PANDEMIA DE COVID-19. Fundamento Legal, Lei n' 13.979/2020 e alterações Vgénoa: 6 meses ou
"2!!%Ê!.!",'g| d9.,2bjeto. ,,,,

Dotaç/\o ÓRÇAMENTÁR1AjN!oADE ge_!!ora\_I
Fonte ProjetolAtividade l

Elemento de De$peSa")

" ' ""T019 '" ""i:i' ' , 2406 l _ ' 449052
N° do contrato 171-SÍ20@, Data da Assnatuca 2'tÍ'07/20'20 Valor R$S0.870,00 (Nov"enta mil oitocentos e
setenta reais). Itabuna. 29 de julhO 2020 Comissão cIe L|c|taçâo
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