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' ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 012-Sl2021

SITUAÇÃO DE EMERGENCIA - CALAMIDADE PUBLICA

OBjETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE GESTÃO INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PARA 10
LEITOS DE UTI'S - TIPO ll, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS,
GERENCIAMENTO TÉCNICO, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSUMOS E

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM

, ESTRUTURADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.

CONTRATADA: RTS RIO/SA

CNPJIMF N°. 04.050.75010001-29
VALOR GLOBAL: R$ 1.440.000,00 (UM MILHÃO QUATROCENTOS E QUARENTA MIL REAIS)

VIGENCIA: 180 DIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPj: 08.218.99110001-95

AUTUAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Ci
Ao oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, eu, SILVIA TELES

BARRETO, Membro do Setor de Compras, abri o Processo Administrativo n° 045-

S/2021, oriundo do GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA,

contendo a descrição clara e suficiente do objeto locação de equipamentos

HOSPITALARES - DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, contendo suas peças integrantes em

conformidade com a lei 8.666/93, consoante autorização da Secretária Municipal de Saúde

para a deflagração do procedimento, faço o presente registro e autuação.
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SILVIA TELES BARRETO
MEMBRO DO SETOR DE COMPRAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

GABINETE DA SECRETÁRIA

Oficio/SMS/DMAC - Nq 191/2021

DE: Gabinete da Secretaria Municipal

de Saúde

Lívia Maria Bonfim Mendes Aguiar

Secretária Municipal de Saúde

Itabuna, 08 de março de 2021.

PARA: Gabinete da Secretaria Municipal de

Saúde

Livia Maria Bonfim Mendes Aguiar

Secretária Municipal de Saúde

ASSUNTO: OFICIO MOTIVADOR IMPLANTAÇÃO HOSPITAL DE CAMPANHA DE

ITABUNA.

C.
Prezada secretária,

C

O enfrentamento da pandemia da COVID-19 pressupõe, entre outras inúmeras

ações, a organização de pontos de atenção hospitalar que suportem, minimamente, o

atendimento dos pacientes com sintomatologia grave da COVID-19.

As premissas e os conceitos adotados para contextualização do pleito que

abaixo baseiam-se em ampla literatura técnica e experiências internacionais. A

metodologia foi apresentada na Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de

Saúde da Bahia (CIB-SUS/BA) onde foi aprovada ad referendum, Resolução CIB N.q

07/2021, às unidades de referência COVIl) e unidades de retaguarda COVIl), referente

aos Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar e Unidade de Terapia Intensiva Adulto e

Pediátrico, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19, do Plano Estadual de

Contingência para Enfrentamento do novo Coronavírus - SARS COV2 no estado da Bahia.

Em anexo ll, Resolução CIB N.q 07/2021.

No âmbito municipal, e em atendimento a Lei Federal n? 13.979/2020, que

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública

decorrente do "Coronavírus", como também, publicado o Decreto Federal nQ 10.212, de

30 de janeiro de 2020, e as Portarias nQ 188, de 3 de fevereiro de 2020, e 356, de lide

março de 2020, ambas do Ministério da Saúde, que dispõe, respectivamente, sobre a

Declaração de Emergência em Saúde pública de Importância Nacional (ESPIN) em
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decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) e as medidas para

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente do Coronavírus, a Prefeitura de Itabuna publicou o Decreto nQ 14.331, de 10

de março de 2021, que decreta Estado de Calamidade Pública no Município de Itabuna

decorrente da pandemia do COVID-19.

Considerando principalmente o cenário epidemiológico do Estado da Bahia, bem

como a macrorregião Sul, e região de Saúde de Itabuna, visando o enfrentamento da

emergência em saúde pública decorrente do COVID-19, onde o coeficiente de incidência

do município de Itabuna encontra-se em 11.888,96, sendo o terceiro município com

maior número de casos ativos, totalizando 764 casos, 0,28% nas últimas 24 horas, 2,47%

nos últimos 5 dias, taxa de ocupação geral de leitos de 81%, dos quais 71% refere-se a

taxa de ocupação de leitos clínicos e 96 % de leitos de UTI.

As ações de enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus SARS-COV-2 tem

ordenado ao Poder Público exercício célere das suas atividades, onde após diversas

medidas sanitárias já adotadas e estudos realizados, foi evidenciada a exaustão da

capacidade instalada de toda rede hospitalar, própria e contratualizada, conforme já

evidenciada a taxa média de ocupação de 100% de leitos clínicos e de UTI Adulto

disposta pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia/Superintendência de Gestão dos

Sistemas de Regulação da Atenção à Saúde - SUREGS.

Nesse contexto de esgotamento de recursos, que caracteriza todo o pais, bem

como este município, a Secretaria Municipal de Saúde aponta para a necessidade de

manutenção da existência da oferta de leitos de clínicos e de terapia intensiva adulta,

no sentido de atender em tempo oportuno à demanda de sua população por meio da

estratégia de organização e ampliação dos leitos com a implantação de Hospital de

Campanha, em atendimento a Portaria 1.514 de 15 de junho de 2020, Art. 3", Inciso ||

que dispõe:

Art. 3° Para definir a estratégia de organização e

ampliação dos leitos por meio da implantação de Hospitais de

Campanha, os gestores estaduais, do Distrito Federal e dos
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Municípios podem levar em consideração as seguintes

estratégias anteriores:

l- priorizar a estruturação dos leitos clínicos e de UTI em

unidades hospitalares existentes e permanentes da rede

assistencial;

/1 - ampliar os leitos clínicos e de UTI nas unidades

hospitalares existentes e permanentes, aproveitando áreas não

assistenciais e assistenciais com menor utilização em relação

ao enfrentamento da COV/D-19, de preferência, tornando essas

áreas exclusivas para esse tipo de atendimento, otimizando as

medidas de isolamento e proteção dos profissionais da saúde e

a segurança dos demais profissionais e pacientes;

Não obstante, a Prefeitura Municipal de Itabuna, determinou a requisição

administrativa de parte do imóvel situado na Av. Fernando Gomes, S/N, bairro Nossa

Senhora das Graças, atual Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, para compor a rede

de urgências e emergências como um dos pontos de atenção preparados para a atenção

aos casos confirmados de Coronavírus por meio da implantação do Hospital de

Campanha. Este Hospital passa a ser o equipamento de saúde de retaguarda para toda

a região de saúde do Município de Itabuna.

Os serviços em saúde a serem ofertados no Hospital de Campanha, deverão ser

operacionalizados nos exatos termos da legislação pertinente ao SUS - Sistema Único

de Saúde - considerando sempre o disposto na Lei nQ 8.080 de 19 de setembro de 1990;

na Portaria de Consolidação nç!. 03, de 03 de outubro de 2017/GM/MS, Anexo l, qual

estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do

Sistema Único de Saúde; na Portaria de Consolidação nç? 3, de 3 de outubro de

2017/GM/MS, Anexo Ill, arts. 1" ao 176, qual reformula a Política Nacional de Atenção

às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no SUS; na Portaria nç?

2.048/GM/MS, de 5 de novembro de 2002, qual aprova o Regulamento Técnico dos
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Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência; na Portaria de Consolidação nQ 1, de 28

de setembro de 2017/GM/MS, arts. 422 ao 434, qual institui o Sistema de Apoio à

Implementação de Políticas em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde; na

Portaria de Consolidação nQ 5, de 28 de setembro de 2017/GM/MS, arts. 157 a 1§6,

qual institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP).

Desta forma, o Hospital de Campanha ficará disposto conforme atendimento da

Portaria MS/GM 1.514/2020 Art. 5°, inciso ll, com a seguinte estrutura organizacional:

LOCALIZAÇÃO" "" 'EQUIPAMENTO PERFIL DE ATENDIMENTO

Av. Fernando Gomes, µosp1tal de campanha 20 leitos uti

s/n, bairro Nossa i 20 LEITOS CLÍNICOS/ENFERMARIA

t
Senhora das Graç% !

'E

Diante do exposto, após diversas medidas de saúde públicas já adotadas e

estudos realizados, evidenciando probabilidade de esgotamento dos recursos da rede

SUS, próprio e contratualizado, necessários a garantia da oferta de serviços

assistenciais a população, esta municipalidade, em caráter emergencial, iniciou o

planejamento estratégico para impiantação do Hospital de Campanha para ampliação

do número de pontos exclusivos para atendimento dos pacientes SRAG/COVID-19,

pontos estes que se caracterizam por mais 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva -

UTI Adulto e 20 leitos clínicos de enfermaria COVÍD-19.

O referido píanejamento estratégico avaliou as necessidades do Hospital de

Campanha na garantia assistencial nos leitos, tais como: serviços, equipamentos,

recursos humanos e insumos necessários para a manutenção do serviço.

Sem mais para o momento,

Adria ixoto Silva

Supervisora do Departamento de Média e Alta Complexidade
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Contratação emergencial de serviço de gestão integrada de 20 leitos de UTI'S - Tipo II, por preço global,

compreendendo a locação dos equipamentos, gerenciamento técnico, com manutenção e insumos necessários

para o funcionamento dos equipamentos a serem estruturados no Hospital de Campanha, para enfrentamento

ao COVID-19, da Secretaria de Saúde de Itabuna.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O

C'

2.1. Considerando o Decreto n% 13.607 de 19 de março de 2020 que declara situação de emergência no
âmbito da saúde pública no município de Itabuna, em razão da confirmação de pandemia do COVID-19;

2.2. Considerando o Decreto rN. 13,608 de 20 de março de 2020 que declara situação de emergência no
âmbito da saúde pública no município de Itabuna, em razão da confirmação de pandemia do COVID-19 e suas

alterações;
2.3. Considerando o Decreto n% 13.621 de 01 de abril de 2020 que converteu a situação de emergência em
Estado de Calamidade pública no âmbito do município de Itabuna;

2.4. Considerando a pandemia mundial pelo Coronavírus decretada pela Organização Mundial de Saúde em
11/03/2020;

2.5. Considerando o Decreto nQ. 14.176 de 18 de janeiro de 2021 que dispõe sobre a retomada da comissão
de enfrentamento e prevenção ao covid-19 no âmbito do município de Itabuna;

2.6. Considerando a urgência de planejamento estratégico para assistência intensiva por se tratar de uma
área sensível no fluxo assistencial;

2.7. Considerando a necessidade de promover ações que mitiguem o risco e os danos secundários;
2.8. Considerando a necessidade de ampliação emergencial de leitos dedicados a assistência ao paciente
critico estável e instável;
2.9. Considerando a transmissão exponencial do vÍrus COVID-19;
2.10. Considerando as fragilidades para a ampliação imediata dos leitos de UTI dedicados a assistência ao
paciente grave infectado pelo Coronavírus;
2.11. Decreto n9 14.282, de 04 de fevereiro de 2021, que declara situação de emergência Pública no
Município de Itabuna, bem como estabelece as medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública
decorrente do Coronavírus (COVID-19) no âmbito do município de Itabuna.
2.12. No âmbito dessa municipalidade, as ações de enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus SARS-
cOV-2 tem ordenado ao Poder Público exercício célere das suas atividades, onde após diversas medidas
sanitárias já adotadas e estudos realizados, foi evidenciada a exaustão da capacidade instalada de toda rede
hospitalar, própria e contratualizada, conforme taxa de ocupação de 100% de leitos clínicos e de UTI Adulto
disposta pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia/SUREGS.
2.13. Nesse contexto de esgotamento de recursos, que caracteriza todo o pais, bem como este município,
aponta para a necessidade de manutenção da existência da oferta de leitos de clinica médica e de terapia
intensiva adulta, no sentido de atender em tempo oportuno à demanda de sua população por meio da
estratégia de organização e ampliação dos leitos com a implantação de Hospital de Campanha, em

atendimento a Portaria 1.514 de 15 de junho de 2020, Art. 3", Inciso || que dispõe:
Art. 39 Para definir a estratégia de organização e ampliação dos leitos por meio da implantação de

Hospitais de Campanha, os gestores estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios podem levar em

consideração as seguintes estratégias anteriores:

l - priorizar a estruturação dos leitos clínicos e de UTI em unidades hospitalares existentes e permanentes

da rede assistencial;

/1 - ampliar os leitos clínicos e de UTI nas unidades hospitalares existentes e permanentes, aproveitando
áreas não assistenciais e assistenciais com menor utilização em relação ao enfrentamento da COV/D-19,
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de preferência, tornando essas áreas exclusivas para esse tipo de atendimento, otimizando as medidas

de isolamento e proteção dos profissionais da saúde e a segurança dos demais profissionais e pacientes;

3. DAS ESPECIFICAÇÕES

3.1. A prestação dos serviços objeto do presente instrumento deve contemplar a contratação dos
equipamentos de Unidade de Terapia Intensiva, iniciando pelo fornecimento da área pela Contratante e tendo

prosseguimento pela montagem e instalação de todo material pela Contratada, seguindo as seguintes etapas:

3.1.1. Fornecimento (locação) de equipamentos médico-hospitalares conforme legislação vigente (RDC nQ
07/2010) e necessidade da Contratante (Anexo l);
4.2. A prestação dos serviços, assim como efetivação do pagamento deverá ocorrer por disponibilidade de leito

pela Contratada, independente da ocupação destes, haja vista a natureza da necessidade do serviço, objeto do

presente Elemento Técnico.

4. DA APRESENTAçÃO DE PROPOSTA

4.1. O critério de aceitabilidade da proposta será o de Menor Preço Global, desde que atendidos os requisitos
deste Elemento Técnico e a qualidade dos produtos e serviços especificados.
4.2. A proposta deverá ser cadastrada com o menor PREÇO GLOBAL e também o PREÇO UNITÁRIO POR LEITO,

referente ao período ora definido no presente Elemento Técnico, com no máximo duas casas decimais, sendo
desprezadas as restantes.
4.3. O valor proposto deverá ser elaborado com todas as despesas relativas ao objeto contratado, bem como
com os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, fretes, remunerações, despesas fiscais e financeiras e
quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta competição.
4.4. O orçamento deverá incluir a garantia com cobertura completa de manutenção, de todo o sistema, com
manutenção preventiva e corretiva com substituição de peça dos equipamentos médicos.
4.5. O encaminhamento da proposta implica no integral conhecimento e atendimento às exigências previstas
no ato convocatório.
4.6. A Proposta comercial deverá ser elaborada, e deverá conter obrigatoriamente prazo de validade da
proposta não inferior a 90 (noventa) dias e preço fixo;
4.7. Os preços deverão ser ofertados em moeda corrente nacional, considerando os encargos sociais, tributos,
preços públicos, transportes, descarregamentos, embalagens, frete, seguros e outros que por ventura possam
recair sobre o objeto da Seleção de Fornecedores

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

5.1. O contratante está sujeito as penalidades por inexecução contratual de acordo com os arts. 86, 87, 88

e 97 da Lei 8666/93.

6. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. O prazo de entrega e inicialização do serviço é de até 10 (dez) dias após à emissão da ordem de

serviço.
6.2. O presente Contrato terá vigência de 120 (cento e vinte) dias, a contar de sua assinatura, podendo ser

prorrogado em atendimento às necessidades e conveniência das partes envolvidas.

7. DO PAGAMENTO
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7.1 A contratante pagará ao contratado, em moeda corrente, após o recebimento definitivo do objeto, em
parcelas mensais, de acordo com as quantidades requisitadas, em até 20(vinte) dias contatados da

apresentação da NOTA FISCAL ELETRÔNICA, apÓs atesto do responsável competente, pela conferência e

recebimento do objeto.
7.2. As Notas Fiscais/Faturas serão obrigatoriamente instruídas, contendo todas as discriminações necessárias,

devendo ser atestadas pelo órgão recebedor, que encaminhará as mesmas à Seção de Suprimentos;
7.3. Toda Nota Fiscal tem que estar devidamente acompanhada com Nota Eletrônica e conter o nQ do contrato

ou autorização de fornecimento, e todas as certidões negativas.
7.4. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
7.5. Caso o fornecedor seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, desde que não haja vedação legal para tal opção em
razão do objeto executado, a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida

comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
7.6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será

devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a prefeitura.
7.7. Caso seja aplicada a penalidade de multa prevista, o valor correspondente poderá ser descontado do

pagamento devido ao contratado.

8. DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas

contratuais e os termos de sua proposta.
8.2. Indicar os locais e horários em que deverão ser executados os serviços.
8.3. Autorizar o pessoal da Contratada, acesso ao local dos serviços, desde que observadas às normas de

segurança.
8.4. Rejeitar no todo ou em parte, o serviço realizado em desacordo com as obrigações assumidas pelo

fornecedor.
8.5. Garantir o contraditório e ampla defesa.
8.6. Efetuar o pagamento à Contratada nas condições estabelecidas neste Elemento Técnico.
8.7. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Elemento Técnico, bem como atestar na nota
fiscal/fatura a efetiva execução do objeto.
8.8. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução

do instrumento contratual, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
8.9. Garantir infraestrutura necessária para montagem dos leitos de UTI.
8.10. Considerando a necessidade de implantação de 20 leitos de UTI no Hospital de Campanha do Município

de Itabuna, para atendimento específico de pacientes portadores do vÍrus COVIl)- 19, a Contratante deverá
dispor de ambiente adequado conforme pontos críticos que seguem listados:
8.10.1. Disponibilização de pontos de gases medicinais (oxigênio, ar comprimido e vácuo) para cada leito;
8.10.2. Tendo em vista a quantidade de equipamentos necessários para instalação de todos os aparelhos

pertinentes, disponibilização de 8 tomadas (pontos elétricos) por leito, bem como, área disponível para cada

leito objetivando comportar todos os equipamentos necessários para prestação de assistência;

l
l

k

C

C

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, no próprio
instrumento e na proposta, assumindo, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execução do objeto e, ainda:

9.2. Realizar O(s) serviço(s) e fornecer O(s) produto(s), rigorosamente, de acordo com as especificações
constantes neste Elemento Técnico, não se admitindo procrastinação em função de pedido de revisão de

preço.

if
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9.3. Cumprir todas as normas pertinentes ao funcionamento de UTI.
9.4. Entregar à Contratante o serviço inteiramente concluído e estabelecido, com equipamentos instalados
em pleno funcionamento, tudo em conformidade com as normas vigentes.

9.5. Responsabilizar-se pelo transporte do(s) produto(s) de seu estabelecimento até o local determinado,
bem como pelo seu descarregamento até o interior do local de entrega, observando as regras para

manutenção da sua qualidade.

9.6. Garantir a boa qualidade do(s) serviço(s) e produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer
deterioração, substituindo sempre que for o caso.

9.7. Executar os serviços conforme especificações deste instrumento e de sua proposta, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, ficando a seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes

da execução.
9.8. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento registrado, tais como tributos, fretes,
embalagem e demais encargos.
9.9. Responder, integralmente, pelos danos causados ao Município ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, não
reduzindo ou excluindo a responsabilidade o mero fato de a execução ser fiscalizada ou acompanhada por
parte da Secretaria e dos participantes.
9.10. Garantir a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer deterioração,

substituindo sempre que for o caso.
9.11. Substituir, reparar e corrigir, no prazo fixado de 72 (setenta e duas) horas, o objeto com avarias ou
defeitos, sem qualquer ônus para o Município, contados a partir do recebimento dos produtos.
9.12. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.
9.13. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas neste instrumento.
9.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do instrumento
contratual.
9.15. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
responsável pela fiscalização do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vÍcios, defeitos ou

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
9.16. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14
e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nQ 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigido no processo, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos.
9.17. Os equipamentos deverão ser entregues com os devidos laudos de calibração, quando aplicáveis, e
laudo de conformidade de funcionamento (manutenção preventiva).
9.18. Deverão ser fornecidos equipamentos médico-hospitalares novos ou em perfeito estado de conservação
e funcionamento.

9.19. A Contratada deverá realizar manutenção gratuita nos materiais e equipamentos durante todo período
da contratação, incluindo manutenção corretiva com substituição de peças, caso necessário, e manutenção
preventiva conforme recomendação do fabricante.
9.20. O prazo de primeiro atendimento será de até 2 (duas) horas contadas da abertura do chamado via
telefone ou e-mail, desconsiderando finais de semana e feriados, e o conserto ou substituição deverá ser
efetuado em até 72 (setenta e duas) horas úteis, salvo comprovação de impossibilidade, reconhecida pela

Contratante.
9.21. Não haverá limites de chamados corretivos.
9.22. A manutenção deverá ocorrer no local onde estiverem instalados os equipamentos. Caso não seja
possível, a remoção do equipamento se dará sem qualquer Ônus para a Contratante, mediante substituição do

equipamento por outro equivalente ou de melhor qualidade durante o período de conserto do equipamento
substituído.
9.23. O Atendimento Técnico disponível em horário comercial.
9.24. Em caso de necessidade de retirada do equipamento para manutenção, será necessária a substituição
do item no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas por um equipamento reserva, quando aplicável;
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10. CONTROLE DA EXECUçÃO

10.1 Nos termos do art. 67 Lei nQ 8.666/93, no contrato será designado representante para acompanhar e

fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e

determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

11. DA RESCISÃO

C

11.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as

previstas em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades previstas neste instrumento;

11.2 O Contrato poderá ser rescindido pela contratante a qualquer tempo, na hipótese do não cumprimento

pela Contratada de quaisquer das cláusulas e condições pactuadas, previstas nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93,

ficando ressalvado que a rescisão, nesse caso acarretará as consequências previstas no art. 80 dessa mesma

Lei;

11.3 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos ii a XI e XV do art. 78 da Lei Federal n%8.666/ 93, não cabe

ao Contratado direito a qualquer indenização;

11.4 A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do contrato, deverá ser precedida de justificativa

fundada, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

12. DISPOSIçÕES GERAIS E FINAIS

C

12.1 A inobservância das normas deste Termo de Referência e das especificações técnicas implicará na não

aceitação total ou parcial dos materiais, devendo a empresa contratada proceder a entrega dos materiais de

acordo com este Termo de Referência.

12.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com

terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto do presente Termo de Referência, bem como por

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou

subordinados

12.3 O presente Termo de Referência segue para o Setor de Compras da Secretaria de Saúde para que seja

dado o devido prosseguimento.

Itabuna - BA, O de março de 2021.

LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

SECRETÁRIA MUNICPAL DE SAÚDE
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Visando a composição de 20 (vinte) leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto, são apresentadas as

relações de equipamentos médico-hospitalares necessários para funcionamento da unidade.

Para montagem dos leitos de UTI, as legislações vigentes devem ser seguidas (RDC 07 de 2010), assim como

especificidades da Contratante.

Materiais e equipamentos - Unidades intensivas
u !.'ça, . ""'x.S< '. à , ·:"-- · "

LTEM EQUIPAMENTOS NECESSIDADE DA
UNIDADE

CAMA FOWLER -Comandos elétricos, embutidos nas grades

laterais (interno e externo), mecanismo anti-cisalhamento que

1 evite que o quadril do paciente deslize durante a elevação da 20cabeceira; tamanho: 220cm; ativação elétrica de Trendelenburg;

grades laterais nos padrões internacionais EN 60601-2-52, carga

de trabalho segura de 205 Kg.

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO possui tela com 12.1 "LED

sensível ao toque, possui nível de proteção IPX1, design de
gabinete à prova de líquidos; várias configurações do display:
Standard e fontes grandes, 9 Derivações de ECG; tendências
gráficas e tabulares de 120 horas; visualização de até 1000 registos
de NIBP; visualização de até 500 eventos de alarme; análise de
Arritmias e ST; detecção de Marca passo; bateria Lítio com 4 horas

de autonomia; 12 Derivações de ECG Multi derivação (I, II, III, aVR,
2 aVL, aVF, V); frequência Cardíaca, Temp., Resp, PNI, PI, SpO2, 20

Capnografia.

Itens de reposição

Sensor de SPO2- 1 por semestre

Sensor de Temperatura de Pele- 1 por semestre

BRAÇADEIRA PARA PA - 2 por semestre

VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO - ventilador

eletrônico micro processado indicado para o uso em terapia
intensiva. Para pacientes neonatal, pediátricos e adultos (300g a

300kg). Com um monitor colorido TFT de 15". Exibindo as curvas
de pressão, fluxo, volume, e os loops de ventilação, modalidades, as
tendências e os parâmetros de ventilação. Está equipado com um

3 gatilho de fluxo e pressão, fornece as mais avançadas modalidades 20

de ventilação. Com bateria interna de 90 min e pode ter baterias
adicionais de backup que atuam em até 9h. Modos Ventilatórios:

Ventilação com ciclos Assistido/Controlados (A/C) e SIMV+PS:
Ventilação com Volume Controlado (VCV); Ventilação com Pressão
Controlada (VCP); DuaPAP (BILEVEL), Pressão Regulada com

Volume Controlado (PRVC) para pacientes pediátricos e adultos,

Í
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Volume Garantido (VG) para pacientes neonatais. Modos
Espontâneos: Pressão de Suporte (PSV e CPAP). Modos de
Ventilação Não Invasiva (VNI): Pressão Positiva em Dois Níveis
(Bilevel), Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas com Backup
(CPAP). Modo de espera (stand by). Ciclo de backup para apneia
com atuação nas modalidades espontâneas. Apresentação: curvas
pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo com diferenciação
de cores para as fases inspiratórias e expiratória, loops pressão x
volume e fluxo x volume (apresentação de até três curvas

simultaneamente) e permite congelar os gráficos. Apresenta
gráficos com as tendências para PEEP, pressão de pico, frequência
respiratória, FiO2, volume corrente, volume minuto, resistência e
complacência. Armazena o histórico dos últimos eventos e alarmes
ocorridos. Dispõe de alarmes visuais e sonoros de baixa, média e
alta prioridade, classificados de acordo com a urgência requerida
na tomada de ação por parte do operador.

Itens de reposição

CIRCUITO ADULTO REUTILIZÁVEL- 1 por semestre

FILTRO HME- 10 por mês

BOMBA INFUSORA - Suporta todos os conjuntos de infusão em
conformidade com os padrões internacionais, mediante calibração
prévia da bomba para o equipo (via fabricante/distribuidor),
ajuste automático da precisão da infusão, vários modos de infusão;
infusão precisa, confiável e segura, mecanismo de porta

4 motorizada, mecanismo de fluxo anti-livre motorizado, tela touch 60
screen.

Itens de reposição

EQUIPO PARENTERAL SIMPLES- 10 por bomba/mês

Equipo parenteral universal fotossensível- 02 por bomba/mês

BOMBA INFUSORA - bomba enteral com sistema automático de
anti oclusão, fácil manuseio com tela touch screen de 4", possui
acurácia de ±5%, pode reduzir irritações no trato gastrointestinal,

5 função Smart Prime e anti-oclusão automática. 20

Itens de reposição

Equipo - 20 POR BOMBA/MÊS

CARRO DE EMERGÊNCIA - carro de Emergência com rodízio com

sistema de freio. Possui puxador escamoteável, para facilitar o
direcionamento do carrinho. Trava única em aço inox e sistema
integrado de fechamento total de todos os compartimentos. O

6 equipamento é composto por 2 gavetas de 3' e 1 gaveta de 6', 2
sendo uma delas com divisórias removíveis e ajustáveis para até
25 divisões/compartimentos. Contém braço da bandeja para
colocação do desfibrilador em aço inox, suportando peso de
aproximadamente 15 kg. Tábua para massagem cardíaca em
polímero 8mm cristal. Compartimento superior com tampa em
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acrílico cristal corn trava em aço inox. Acompanha divisória para
materiais em polímero com 12 compartimentos. Suporte para
cilindro de oxigênio integrado ao corpo do carrinho.

CARDIOVERSOR/ DESFIBRILADOR - diversas funções:
Desfibrilador, Cardioversor, modo OEA (adulto e infantil), função
marca-passo, monitorização (ECG de 3, 6 derivações, SpO2,
ETCO2), demora menos de 4 segundos para carregar 200J com
alimentação AC ou com uma bateria totalmente carregada. Após a
desfibrilação, a linha de base do ECG se recupera em 3 segundos. -
A forma de onda do ECG pode ser analisada mesmo durante a RCP
e o carregamento de energia começa antes do choque ser

7 aconselhado. Isso ajuda a oferecer desfibrilação mais rápida do que 2
nunca, a forma de onda bifásica fornece uma desfibrilação mais
efetiva com menor energia, estimulação não invasiva (marca-

passo), tela LCD de 6,5 polegadas colorida, alta potência retro
iluminada, análise de arritmia (eel) avançada.

Itens de reposição

Papel termossensível 03 por ECG/mês

Pás descartáveis - 01 unidade

ELETROCARDIÓGRAFO - aparelho compacto e portátil para

utilização em consultórios médicos, unidades de emergência,
unidades de internação, pronto-atendimentos e unidades de
terapia intensiva, operação no modo manual e automático, peso
1,7kg, software de interpretação ECAPS 12C, capaz de analisar
simultaneamente 12 derivações de ECG com, no mínimo, 200
achados clínicos em 5 categorias de julgamentos, tela de cristal
líquido LCD de 4,8 polegadas, registro gráfico do sinal de ECG e
visualização simultânea das 12 derivações na tela do
eletrocardiógrafo, sinal de calibração 1 mV. Resposta de
frequência: 0,05 a 150Hz. Impedância de entrada: z 50 M ohm em
10Hz. Filtros de ruídos e tremores musculares. Identificação
automática de todas as derivações. Proteção contra descarga do

8 desfibrilador, aquisição digital e simultânea de até 12 derivações. 2

Sensibilidade padrão: 10 mm/mV, ±2%. Possibilidade de
realização de ECG em pacientes pediátricos de baixo peso até
adultos obesos. Canais de registro: 1, 2 e 3 canais (12 derivações),
correção automática de linha de base e de interferência, velocidade
de impressão 25 e 50 mm/s, sensibilidade: 5, 10, 20 mm/mV,
bateria interna recarregável de níquel-hidreto metálico, com
capacidade de realização de, no mínimo, 120 minutos de
monitorização sem necessidade de recarga, armazena na memória
interna até 40 arquivos, bi-Volt com 60Hz automático.

Itens de reposição

Papel de registro, 10un/pct- 3 por semestre

9 OXÍMETRO DE PULSO COM SENSOR - oxímetro de Pulso com 5
sensor
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ASPIRADOR PORTÁTIL - bomba de sucção polivalente para

hospitais, clínicas e homecare, ambulâncias, silencioso e portátil,
pode ser usado com sistema de coleta reutilizável ou descartável,
capacidade de aspiração de 18L/MIN; dotado de regulador de
vácuo, conjunto de segurança para evitar contaminação do

10 equipamento, luz Indicativa de stanby (LED), funcionamento 2
através de energia elétrica ou bateria recarregável, devendo chegar
até -80kpa l -600 mmHg, peso:4,2kg dimensões: Altura: 380mm;
Largura: 170mm; Profundidade: 285mm.

Itens de reposição

Kit aspiração reutilizável - 2 unidadespor aspirador
i

C.
l

C
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 045-S/2021

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 012-S/2021

SITUAÇÃO DE EMERGENCIA - CALAMIDADE PUBLICA

OBjETO: CONTRATAçÃO EMERGENCIAL DE GESTÃO INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PARA 10
LEITOS DE UTI'S - TIPO Il, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS,

GERENCIAMENTO TÉCNICO, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSUMOS E

I ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM""' ESTRUTURADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19

REFERENCIA DE PREÇOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

" ='A·ORUM

OFÍCIO 003.2021

Itabuna, 10 De março de 2021.

DE: COMPRAS
PARA: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

OBjETIVO: CORREÇÃO DE REQUISIÇÃO.

'N
C

Prezada,

Vimos por meio deste, informar que apenas uma empresa respondeu a cotação
de locação de equipamentos para leitos de UTI, ressaltando que devido a grande
procura a referida só possui 10 kits completos com respirador.

Pedimos orientação de como proceder para darmos continuidade ao processo.

Estamos à disposição.

Atenciosamente,

"4V

n

/7

SE OR DE COMPRAS

Siluia Tetes Barreto
Sec. h1unh,ipâl de Saúdo

Setor de Compras

Prefeitura Municipal Av. Princesa Isabel- n" 678 - São caetano - SECRETAR!AhMUN/C/PAL DE SAÚDE
" ' ".·à1 :. .^.' '.. ' - l" 'ú: k A"kb. f" " " met . '4 MaSS" ."."- " "i '. a" -Gt_m'&g*.
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OFÍCIO 181.1/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Itabuna, 10 de março de 2021.

DE: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

PARA: COMPRAS

OBjETIVO: CORREÇÃO DE REQUISIÇÃO.

Yw
Prezada,

4~

Em resposta ao oficio 003/2021, vimos por meio deste, informar que diante da
necessidade urgente de implantação de novos leitos de UTI para atender os pacientes
de Itabuna e região acometidos pela COVID-19, se faz necessária a contratação dos
10 leitos disponíveis. Em consequente iremos em busca de contratação dos demais
leitos.

Estamos à disposição.

Atenciosamente,

ADRIANA PEIXOTO SILVA
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Prefeitura Municipal Av, Princesa Isabel - n° 678 - São caetano - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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Silvia Barreto <comprasaudeitabuna@gmail.com>

COTAÇÃO DE PREÇO SEC. SAÚDE DE ITABUNA
1 mensagem

Setor de Compras "comprasaudeitabuna@gmail.com" 5 de março de 2021 22:09
Para: Brandao699@gmail.com

SILVIA BARRETO l CYNTHIA ALVES

SETOR DE COMPRAS

Secretaria Municipal de Saúde

0 73 98116-1263

2 anexos

;;;;O DE REFERÊNCIA.pdf

:6;KAÇÃO HOSPITAL DE CAMPANHA.pdf

e
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MGmai| Silvia Barreto <comprasaudeitabuna@gmail.com>

COTAÇÃO DE PREÇO SEC. SAÚDE DE ITABUNA

3 mensagens

Setor de Compras "comprasaudeitabuna@gmail.com" 6 de março de 2021 10:19
Para: rwerlang@rtsho.com.br

Bom dia, segue COTAÇÃO DE PREÇO PARA PROCESSO LICITATÓRIO.

Agradecemos a disponibilidade.

SILVIA BARRETO l CYNTHIA ALVES

SETOR DE COMPRAS

Secretaria Municipal de Saúde

73 98116-1263

3 anexos

@J ::: ; COTAçÃO HOSPITAL DE CAMPANHA.doc

B :8R4kTERcE|R|zAçÃo COV1D.pdf

EI :::; COTAÇÃO HOSPITAL DE CAMPANHA.pdf

C
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MGmai Silvia Barreto <comprasaudeitabuna@gmail.com>

COTAÇÃO DE PREÇO SEC. SAÚDE DE ITABUNA
1 mensagem

Setor de Compras "comprasaudeitabuna@gmail.com" 8 de março de 2021 14:09
Para: vendas2@rcmoveis.com.br

Bom dia, segue COTAÇÃO DE PREÇO, PARA PROCESSO LICITATÓRIO.

Agradecemos a disponibilidade

SILVIA BARRETO l CYNTHIA ALVES

SETOR DE COMPRAS

Secretaria Municipal de Saúde

C 0·73 98116-1263

àdb Livre de vÍrus. www.avast.com.

2 anexos

@ :::;COTAÇÃO HOSPITAL DE CAMPANHA -CORRETA.doc

:::;COTAÇÃO HOSPITAL DE CAMPANHA -CORRETA.pdf
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CNPj: 04.050.750/0008-03

Telefone: (11) 3805 1253

Endereço: R. Grã-Bretanha, 501 - vila Principe de Gales, santo André - SP,

09060-500, Brasil

Proposta n": 202.100.729

t Descritivo dos Equipamentos

Item 1
CAMA FOWLER - CENTURIS

Marca: HILL ROM

Modelo: CENTURIS

- Comandos elétricos embutidos nas grades laterais (interno e externo);
- Mecanismo anti-cisalhamento que evite que o quadril do paciente deslize durante a

elevação da cabeceira;

- Tamanho: 22Ocm;
- Ativação elétrica de Trendelenburg;
- Grades laterais nos padrões internacionais EN 60601-2-52;

- Carga de trabalho segura de 205 Kg.

C

tj_
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:: RTS CNPj: 04.050.750/0008-03

Telefone: (11) 3805 1253

Endereço: R. Grã-Bretanha, 501 - Vila Principe de Gales, Santo André - SP,

09060-500, Brasil

Proposta n°: 202,100.729

Item 2
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MODELO C 80 MARCA COMEN

Marca: Comen

Modelo:

C

- C80 possui tela com 12.1 "LED sensível ao toque;

- Possui nível de proteção IPX1, design de gabinete à prova de líquidos;

- Várias configurações do display: Standard e fontes grandes, 9 Derivações de ECG;

- Tendências gráficas e tabulares de 120 horas;

- Vizualização de até 1000 registos de NIBP;

- Vizualização de até 500 eventos de alarme;

- Análise de Arritmias e ST;

- Detecção de Marcapasso;

- Bateria Lítio com 4 horas de autonomia;

- 12 Derivações de ECG Multiderivação (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V);

- Frequência Cardíaca, Temp, Resp, PNI, PI, SpO2, Capnografia.

Itens de reposição

Sensor de SPO2

Sensor de Temperatura de Pele

BRAÇADEIRA PARA PA REUSÁVEL FLEXIPORT, ADULTO

(11)

Item 3

VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO

Marca: Siaretron

Modelo:

Quantidade

1 por semestre

1 por semestre

2 por semestre

'~
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^
i m Ventilador eletro nico micro processado indicado para o uso em terapia intensiva, Para

" "r' pacientes neonatal, pediátricos e adultos (300g a 3QOkg).
' " S

m

O ventilador pulmonar Siaretron 4000 está equipado com um monitor colorido TFT de
jj', IS"

b Exibindo as curvas de pressão, fluxo, volume, e os loops de ventiiacPo, modalidades,

as tende" nc'as e os para" metros de ventiiac,ão. Os ventiladores pulmonares Siaretron
4000 são adequados para venti|acbo de adultos, criancÀs e pacientes neonatais. Está

equipado com um gatilho de fluxo e pressão, fornece as mais avancpdas modalidades

de venti|acão. O Siaretron 4000 é fornecido com bateria interna de 90 min e pode ter

baterias adicionais de backup que atuam em até 9h. Seu software pode ser atualizado

para novos modos e estratégias de venti|acbo de última geracão.

Modos ventilatórios: venti|acão com ciclos Assistido/Controlados (A/C) e SIMV+ PS:

Venti|acão com volume Controlado (VCV); Venti|acão com Pressão Controlada (VCP) ;

\%. DuaPAP (BILEVEL), Pressão Regulada com Volume Controlado (PRVC) para pacientes
pediátricos e adulto, Volume Garantido (VG) para pacientes neonatais. Modos

Esponta"neos' Pressão de Suporte (PSV e CPAP).

Modos de Ventilac/io Não Invasiva (VNI): Pressão Positiva em Dois Mveis (Bilèvel),

Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas com Backup (CPAP). Modo de espera
(stand by). Ciclo de backup para apneia com atuacQo nas modalidades espontâneas.

Apresentacão: curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo com

diferenciacão de cores para as fases inspiratória e expiratória, loops pressão x volume
e fluxo x volume (apresentac,jio de até tre"s curvas simultaneamente) e permite

congelar os gráficos.
Apresenta gráfcos com as tende" nc'as para PEEP, pressão de pico, fregue" ncia

A

respiratória, FiO2, volume corrente, volume minuto, resiste nela e complace ncia.

Armazena o histórico dos últimos eventos e alarmes ocorridos. Dispõe de alarmes

visuais e sonoros de baixa, média e alta prioridade, classificados de acordo com a

urgência requerida na tomada de àcµ por parte do operadot:

Itens de reposição Quantidade

CIRCUITO ADULTO REUTILIZÁVEL 1 por semestre

CHYGROBAC-S 10 por mês

wjNjMj±sriQ=m.br
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Item 4

BOMBA INFUSORA - MP60

Marca: MEDCAPTAIN

Modelo:

- Su POrtà todos os conjuntos de infusão em conformidade com os padrões

internacionais, mediante calibração prévia da bomba para o equipo (via

fabricante/distribuidor)

- Ajuste automático da precisão da infusão, vários modos de infusão;

- Infusão precisa, confiável e segura;

- Mecanismo de porta motorizada;

- Mecanismo de fluxo anti-livre motorizado;

- Tela touch screen.

Itens de reposição

EQUIPO PARENTERAL SIMPLES MP60

Equipo parenteral universal fotosenssivel para MP-60

Quantidade

10 por mês

2 por mês

Item 5

BOMBA INFUSORA - EP60

Marca: Medcaptain

Modelo:

C

- Bomba enteral EP-60 um equipamento robusto, eficiente e seguro, com sistema

automático de antioclusão;

- Fácil manuseio com tela touch screen de 4";

- Possui acurácia de ±5%;

- Pode reduzir irritações no trato gastrointesinal;

- Função Smart Prime e anti-oclusão automática.

Enplus spike, Silicon pump segment , small connector

without magnet, Enfit injection port , Enfit connector,
Enlock Transfer, EP60

Quantidade

15 por mês

jN:jNjNxtsriçL&Qm.br
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Item 6
CARRO DE EMERGÊNCIA - LA3-101

Marca: HEALTH MÓVEIS

Modelo: LIFE AID LA3-101

C

Carro de Emergência com rodizio com sistema de freio. Possui puxador escamoteável,

para facilitar o direcionamento do carrinho. Trava única em aço inox e sistema
integrado de fechamento total de todos os compartimentos. O equipamento é

composto por 2 gavetas de 3' e 1 gaveta de 6', sendo uma delas com divisÓrias

removíveis e ajustáveis para até 25 divisões/compartimentos. Contém braço da

bandeja para colocação do desnbri|ador em aço inox, suportando peso de

aproximadamente 15 kg. Tábua para massagem cardíaca em polímero 8mm cristal.

Compartimento superior com tampa em acrílico cristal com trava em aço inox.

Acompanha divisória para materiais em polímero com 12 compartimentos. Suporte

para cilindro de oxigênio integrado ao Corpo do carrinho.

Item 7
CARDIOVERSOR/ DESFIBRILADOR - TEC-5631

Marca: NIHON KOHDEN

Modelo: TEC-5631

t5~4,.,

'* .
.·k

t

&

i

«

.

X ' "'€1 "

' ' ' Ml

- Diversas funções: Desfibrilador, Cardioversor, modo DEA (adulto e infantil), função

marcapasso, monitorização (ECG de 3, 6 derivações, SPO2, ETCO2);

- Demora menos de 4 segundos para carregar 2001 com alimentação AC ou com uma

bateria totalmente carregada. Após a desfibrilação, a linha de base do ECG se

recupera em 3 segundos.- A forma de onda do ECG pode ser analisada mesmo

durante a RCP e o carregamento de energia começa antes do choque ser

aconselhado. Isso ajuda a oferecer desfibrilação mais rápida do que nunca;

- A forma de onda bifásica fornece uma desfibrilação mais efetiva com menor energia;

- Estimulação não invasiva (ma rea passo);

- Tela LCD TFT de 6,5 polegadas colorida, alta potência retroiluminada;

- Análise de arritmia (eel) avançada;
- Tecnologia Smart Cable - monitoramento plug and play;

- Guia de operação na tela;

- Indicador de auto-teste.

Itens de reposição Quantidade

Rolo de papel para impressão 50 x 30 m (pacote com 10
1 por semestre

rolos)

Pás descartáveis para MP e DEA - Adulto/Pediátrica (P-
I por semestre

511), 108mm ± 10mm x 159mm ± 10mm
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Item 8
ELETROCARDIÓGRAFO - 2150

Marca: NIHON KOHDEN

Modelo: 2150
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- Aparelho compacto e portátil para utilização em consultórios médicos, unidades de

emergência, unidades de internação, pronto-atendimentos e unidades de terapia

intensiva;
- Operação no modo manual e automático;

- Peso 1,7kg;
- Software de interpretação ECAPS 12C, capaz de analisar simultaneamente 12

derivações de ECG com, no minimo, 200 achados clínicos em 5 categorias de

julgamentos;
- Tela de cristal liquido LCD de 4,8 polegadas;
- Registro gráfico do sinal de ECG e visualização simultânea das 12 derivações na tela

do eletrocardiógrafo;
- Sinal de calibração 1 mv. Resposta de freqüência: 0,05 a 150HZ. Impedância de
entrada: z 50 M ohm em 10HZ. Filtros de ruídos e tremores musculares, Identificação

automática de todas as derivações. Proteção contra descarga do desfibrilador.

Aquisição d igital e simultânea de até 12 derivações. Sensibilidade padrão: 10 mm/mV
±2%. Possibilidade de realização de ECG em pacientes pediátricos de baixo peso até

adultos obesos. Canais de registro: 1, 2 e 3 canais (12 derivações);

- Correção automática de linha de base e de interferência;

- Velocidade de impressão 25 e 50 mm/s;

- Sensibilidade: 5, 10, 20 mm/mV.
- Bateria interna recarregável de níquel-hidreto metálico, com capacidade de

realização de, no minimo, 120 minutos de monitorização sem necessidade de recarga;

- Armazena na memória interna até 40 arquivos;

- Bi-Volt com 60Hz automático.

Itens de reposição Quantidade
C Papel de registro, RQS63-3, lOun/pct, 63mm x 30m, em

l por semestre
rolo

CA .
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Item 9
OxÍmetro de Pulso Rad G Masimo com sensor

Marca: Masimo

Modelo:

OxÍmetro de Pulso Rad G Masimo com sensor

Item 10
ASPIRADOR PORTÁTIL - VARIO 18

Marca: MEDELA

Modelo: vario 18

C

- Bomba de sucção polivalente para hospitais, clinicas e homecare, ambulâncias;

- Silencioso e portátil;
- Pode ser usado com sistema de coleta reutilizável ou descartável;

- Capacidade de aspiração de 181jMIN;
- Dotado de regulador de vácuo, conjunto de segurança para evitar contaminação do

equipamento, luz Indicativa de stanby (LED);
- Funcionamento através de energia elétrica ou bateria recarregável, devendo chegar

até -80kpa l -600 mmHg;

- Peso:4,2kg;
- Dimensões: Altura: 380mm; Largura: 170mm; Profundidade: 285mm.

Itens de reposição Quantidade

JOGO DE ACES. REUSAVEIS 1L PARA ASPIRADOR VARIO 2
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e Composição de Equipamentos

Item

1

2

3

4

C '
6

7

8

9

10

Nome

CAMA FOWLER - CENTURIS

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MODELO C 80 MARCA COMEN

VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO

BOMBA INFUSORA - MP60

BOMBA INFUSORA - EP60

CARRO DE EMERGÊNCIA - LA3-101

CARDIOVERSOR/ DESFIBRILADOR - TEC-5631

ELETROCARDIÓGRAFO - 2150

Oxímetro de Pulso Rad G Masimo com sensor

ASPIRADOR PORTÁTIL - VARIO 18

Qtd

20

20

20

40

20

2

2

2

5

2

¢Tabela de Valores

Quantidade

20

Valor da Diária/Unidade

R$ 800,00

Valor Mensal/Unidade

R$ 24.000,00

- Valor Total Mensal: R$ 480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais)

CONDIçÕES COMERCIAIS

· Validade da Proposta: 5 dias

· Pagamento: Mensal

· Frete: CIF

0 Contrato mínimo: 6 meses

· AEN1REGARQSEQWEAMENIQSESTÁ SIJJELTA À DISPQNWJLIDADEAEESTQQUE.

w-wwj"tsriQ.çQ.m.br

C
.A .



:: RTS
RTS RIO S.A C>,=>'2-
CNPj: 04.050.750/0008-03

Telefone: (11) 3805 1253

Endereço: r. Grã-Bretanha, 501 - vila Principe de Gales, Santo André - SP,

09060-500, Brasil

Proposta n°: 202.100.729

* Marca/Modelos podem variar de acordo com disponibilidade no estoque

** A Disponibilidade de equipamentos só será verificada após assinatura do contrato

De acordo,

Nome:

Cargo:

Data:

C

Atenciosamente,
Regis Werlang

Gerente Comercial
rwerlang@rtsrio.com.br

(41) 99615-6205

e.A
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM UTI -
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -
MISTA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
AGIR - ASSOCIAçÃO GOIANA DE
INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO E
A EMPRESA MEDIALL BRASIL
GESTÃO MÉDICO- HOSPITALAR.

C

Pelo presente instrumento, de um lado a AGIR - ASSOCIAÇÃO GOIANA DE
INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO, entidade sem fins lucrativos, com
personalidade jurídica de direito privado, qualificada como Organização Social pelo
decreto estadual, n°. 5.591/02, Certificada como Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS-Saúde) pela Portaria MS/SAS n°. 1.073/18, declarada
gestora temporária do HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO
CORONAVÍRUS, estabelecido na Avenida Bela Vista, n°. 2333, CEP:74.860-260,
Parque Acalanto, Goiânia - Goiás, representada por seu Superintendente Executivo,
Lucas Paula da Silva, infra-assinado, neste ato denominada CONTRATANTE e, de
outro lado a empresa MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO-HOSPITALAR LTDA.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 27.229.900/0001-61,
estabelecida na Avenida Olinda n° 960, Edifício Trade Tower, Park Lozandes, CEP
74.884-120, Goiânia-GO, por seu representante, ao nna| assinado, doravante
denominada CONTRATADA, firmam o presente contrato mediante as seguintes
cláusulas e condições:

Considerando:

C

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

i

A classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de
2020, como pandemia do Novo Coronavírus;

E a necessária urgência de medidas de prevenção, controle e contenção de
riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença.

E considerançjo ainda:

A PORTARIA N° 188, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020
Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). /g

gccs
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A LEI N° 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020
Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

O Memorando n° 19 l 2020 - SAIS - 03083 de 12 de março de 2020-03-18
Que solicita a disponibilização de novos leitos de UTI/Enfermaria Novo Coronavírus.

O Decreto 9.633. de 13 de março de 2020
Que Dispõe sobre a decretação de Situação de Emergência na Saúde Pública do
Estado de Goiás em razão da disseminação do novo Coronavírus (2019-nCov.)

A Portaria n° 507/2020 - SES
Que cuida da implantação, em caráter emergencial, do Hospital De Campanha Para
Atendimento De Casos De Coronavírus ElOu Síndromes Respiratórias Agudas Que
Necessitem De Internação.

O DESPACHO N° 929/2020 - GAB
Que determina a adoção de todas as medidas necessárias e a formalização de
Instrumento com a AGIR, e onde a AGIR é declarada gestora temporária do
HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS.

O Ofício 2940/2020 SES
Que Determina a adoção de todas as medidas necessárias para o pleno e imediato
funcionamento do Hospital do Servidor Público Fernando Cunha Junior (hospital de
Campanha).

A Comunicação Interna da AGIR, datada do dia 14/03/2020, acostada no Processo
e-doc n° 20200002.00385;

O Contrato de Gestão n° ola/2azc/sEs/Go".

As partes celebram o presente, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços médicos,

Odontológicos, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Fonoaudiologia, nos leitos de
UTI - Unidade de Terapia Intensiva Mista, conforme o ANEXO l, parte integrante
deste instrumento.

Parágrafo único - Integram o presente contrato os termos da Carta Cotação e
seus respectivos Anexos naquilo que for aplicável.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUçÃO
Os serviços serão prestados por profissionais médicos habilitados e

qualificados, para atuar em leitos de UTI - Unidade de Terapia Intensiva - MISTA ,
tipo ll, no HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO

gccs 1 15

Lozanaes Corporate De3lgn - 20" andar
Tom Business - Av. Olinda cl Av. PL-3,
N° 960. Parque Lozandas - Goiânia - GO
CEP: 74884-i 20

"""+ ""E?



,>_>ZE3

Associação Goiana

.,

AGIR

de Integralização e Reabilitação

C

CORONAVÍRUS, estabelecido na Avenida Bela Vista, n°. 2333, CEP:74.860-260,
Parque Acalanto, Goiânia - Goiás, sob a coordenação direta da CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro - A execução dos serviços se dará com utilização de
insumos/equipamentos da CONTRATANTE, a saber: -Insumos de uso direto nas
atividades assistenciais; -Equipamentos de uso direto nas atividades; -Uniforme,
equipamentos de Proteção Individual (seguindo legislações pertinentes) e
alimentação, conforme prática interna, aos colaboradores da CONTRATADA.

Parágrafo Segundo - Os serviços deverão ser prestados sete dias por semana,
vinte e quatro horas por dia (7x24), de forma integral e ininterruptamente, respeitada
a carga horária estabelecida em lei para atuação dos profissionais, não sendo
aceito excesso de jornada.

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe multidisciplinar
com médicos, odontólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e
fonoaudiólogos em quantidade suficiente para a adequada assistência, de acordo
com Resolução n°. 07/2010 da ANVISA e Portaria 895/2017.

Parágrafo Quarto - Os serviços odontológicos deverão ser prestados por no
mínimo 06 (seis) horas diárias, em cada unidade de terapia intensiva (unidades de
10 leitos ou fração), de segunda a sábado, com visita a todos os pacientes e,
especMcamente aos sábados, aos pacientes recém-admitidos, respeitada a carga
horária estabelecida em lei para atuação do profissional;

Parágrafo Quinto - A CONTRATADA deverá garantir atendimento odontológico ao
paciente crítico, como auxiliar ao tratamento Médico, será direcionado e adequadó
pela equipe interdisciplinar de profissionais conforme cada caso, entretanto, no dia
de sua internação o paciente deverá receber a visita do Cirurgião Dentista a fim de
estabelecer um protocolo de internação (material e técnica de higiene adequada
para cada paciente); bem como, a identificação precoce de problemas bucais que
poderão se tornar complicador do quadro deste paciente;

Parágrafo Sexto - A CONTRATADA deverá disponibilizar profissional na
especialidade cirurgião dentista, com cobertura de 06(seis) horas diárias, em cada
unidade de terapia intensiva, de segunda a sábado sendo que os serviços deverão
ser prestados de segunda a sexta com visita a todos os pacientes e aos sábados
aos pacientes recém-admitidos;

Parágrafo Sétimo - A CONTRATADA deverá garantir para os atendimentos I)
odontológicos, que nas consultas estarão compreendidos os seguintes
procedimentos: Estabelecimento do protocolo odontológico de internação (material e
técnica de higiene oral adequada para cada paciente); Treinamento para a equipe
de enfermagem que será responsável pela higiene oral destes pacientes;
Tratamento de candidíase oral, herpes na cavidade oral, xerostomia e demais
doenças da boca, tratáveis com medicamentos sistêmicos ou tópicos e que não
necessite de consultório portátil; Identificação precoce de problemas bucais que
poderão se tornar um complicador no quadro deste paciente, bem como o
encaminhamento para o devido tratamento; Participação em reuniões cientificas e

,CCS Á/15
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visita multidisciplinar; Remoção de prótese tipo: total(dentadura) ou parcial
removível(de grampos ou PR) que possam ser causadoras de trauma ou coloque
em risco a saúde do paciente; Confecção e instalação de moldeiras de proteção
para que o paciente não morda a língua, os lábios ou lesione a gengiva; Extração de
dentes danificados (foco infeccioso) conforme avaliação prévia; Desenvolver
procedimentos operacionais padronizados visando diagnóstico (exame clínico),
tratamento (full mouth desinfection), controle (monitoramento) e prevenção(higiene e
lubrificação bucal) de eventos clínicos que favoreçam a instalação ou progressão de
processos infecciosos, bem como desconfortos ao paciente; Promover atividades de
educação continuada, objetivando treinamento técnico-cientílico, teórico e prático e
motivação, junto à equipe de apoio, designados a contribuir com os protocolos de
higiene bucal;

Parágrafo Oitavo - Os serviços de Fisioterapia deverão ser prestados por no
minimo 7 x 18 (sete dias por semana, dezoito horas por dia), em cada unidade de
terapia intensiva (unidades de 10 leitos ou fração), respeitada a carga horária
estabelecida em lei;

Parágrafo Nono - Os serviços de Fonoaudiologia deverão ser prestados por no
minimo 7 x 06 (sete dias por semana, seis horas por dia), em cada unidade de
terapia intensiva (unidades de 10 leitos ou fração),respeitada a carga horária
estabelecida em lei para atuação do profissional;

Parágrafo Décimo - Os serviços de Nutrição deverão ser prestados por no mínimo
7 x 06 (sete dias por semana, seis horas por dia), em cada unidade de terapia
intensiva (unidades de 10 leitos ou fração),respeitada a carga horária estabelecida
em lei para atuação do profissional;

Parágrafo Décimo Primeiro - A CONTRATANTE se reserva no direito de exigir a
apresentação prévia dos documentos de habilitação e qualificação dos profissionais
que executarão os serviços em nome da CONTRATADA, com poder de veto,
devidamente fundamentado;

Parágrafo Décimo Segundo - A CONTRATADA deverá arcar com as despesas
fiscais e tributárias, bem como com os encargos sociais e trabalhistas, inerentes a
prestação dos serviços. Deverá manter atualizado e apresentar informações sobre
documentos pessoais, profissionais e relacionados à saúde ocupacional (ex.: cartão
de vacinação, com vacinas previstas no PCMSO);

Parágrafo Décimo Terceiro - A CONTRATADA deverá manter registro para t!
controle e fiscalização, legalmente ou administrativamente exigidos, dos
procedimentos diagnósticos adotados, observadas as questões éticas e o sigilo
profissional. Os preceitos ditados pelos Conselhos Profissionais e constantes nos
respectivos Códigos de Ética deverão ser seguidos rigorosamente pela equipe
técnica, que deverá contribuir para a qualidade e segurança da assistência prestada
aos pacientes;

Parágrafo Décimo Quarto - A equipe da CONTRATADA deverá zelar pela
conservação dos equipamentos que lhes forem disponibilizados, infor ndo
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imediatamente qualquer intercorrência que identificar no mesmo; ficarão a cargo da
CONTRATADA as devidas manutenções, reposições elou ressarcimentos de
itens/equipamentos em caso de mau uso, perdas ou extravios.
Parágrafo Décimo Quinto - A CONTRATADA deverá responsabilizar-se,
exclusivamente, pelos danos materiais ou morais que tenha dado causa, por si ou
seus prepostos, produzidos à CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão,
em razão da execução do presente contrato;

Parágrafo Décimo Sexto - A CONTRATADA deverá disponibilizar as escalas de
trabalho do mês subseqüente até o dia 25 de cada mês, contendo todos os dias do
mês, nome completo e número de conselho profissional dos profissionais, por
categoria e por UTI, em papel timbrado da CONTRATADA;

Parágrafo Décimo Sétimo - A CONTRATADA deverá indicar representantes para
participação efetiva em comissões, tais como: Comissão da Qualidade, Segurança
do Paciente, Riscos e Compliance, Comissão lntra-Hospitalar de Doação de Órgãos
e Tecidos para Transplantes, Comissão de Controle de Infecção Relacionado a
Assistência a Saúde, Comitê Transfusional, Comissão de Verificação de óbito, entre

outras;Parágrafo Décimo Oitavo - O corpo clinico da CONTRATADA deverá adotar
sistema de Classificação de Severidade de Doença, correlacionando a mortalidade
da unidade e mortalidade geral esperada de acordo com escore utilizado. Os
registros destes dados devem ser enviados a CONTRATANTE até o 5° dia útil de
cada mês;

Parágrafo Décimo Nono - O profissional médico horizontal, o enfermeiro rotineiro,
o odontólogo, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo e o nutricionista, deverão apresentar
análise critica mensal dos indicadores de processo sob sua responsabilidade, tais
como: Risco de Queda, Lesão por Pressão, Adesão ao Protocolo da Identificação do
Paciente, Extubação Acidental, Sucesso da Extubação, Pneumonia Associada à
Ventilação Mecânica, Infecção do Trato Urinário, Infecção de Corrente Sanguínea,
conforme será detalhado no ANEXO || (a ser construído pela Diretoria do Hospital de
Campanha, em futuro próximo), e outros indicadores assistenciais que a gerência de
atendimento clínico, de enfermagem e multiprofissional determinarem, bem como
tornarem-se responsáveis pela discussão, comunicação, execução e
acompanhamento das ações de melhoria advindas dos indicadores para com o
corpo clínico médico e multiprofissional da UT1;

Parágrafo Vigésimo - A CONTRATADA deverá monitorar, acompanhar, rea izar
análise crítica e elaborar planos de ação e comprovar as ações de melhoria dian e
de não conformidades constatadas nos indicadores de qualidade definidos pe a
,,,,M,,,,,, , .

': l)

Parágrafo Vigésimo Primeiro - Caberá ao profissional méd co a participação ativa
em conjunto com a equipe de enfermagem e multiprofissional para a construção e
acompanhamento dos planos e projetos terapêuticos dos pacientes da UTI, assim
como da análise critica da falência dos mesmos; E
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Parágrafo Vigésimo Segundo - A CONTRATADA, para UTI mista tipo ll (pacientes
neonatos e pediátricos em pós operatório de cirurgia cardíaca), deverá dkponibilizaÍ
médico coordenador/intensivista com Título de especialização em Terapia Intensiva
e Pediatria para ser o responsável técnico da Unidade. O médico que assumir a
Coordenação ou Responsabilidade Técnica não poderá exercê-lo em mais de duas
UTIs, sendo que as atribuições de Responsabilidade Técnica, Coordenação e
médico diarista poderão ser acumuladas, desde que não fira dispositivo legal ou
técnico, bem como não imponha prejuízo à qualidade da prestação do serviço;

Parágrafo Vigésimo Terceiro - A CONTRATADA deverá disponibilizar enfermeiro
responsável técnico de enfermagem com comprovada especialização em terapia
intensiva ou em outra relacionada à assistência ao paciente grave, específica para a
modalidade de atuação, com no mínimo 02 anos de experiência comprovada na
área. O profissional que assumir a Coordenação não poderá exercê-la em mais de
duas UTIS:

Parágrafo Vigésimo Quarto - A CONTRATADA deverá disponibilizar fisioterapeuta
responsável técnico de lísioterapia com comprovada especialização em terapia
intensiva ou em outra relacionada à assistência ao paciente grave, específica para a
modalidade de atuação, com no mínimo 02 anos de experiência comprovada na
área. O profissional que assumir a Coordenação não poderá exercê-la em mais de
duas UTIS;

Parágrafo Vigésimo Quinto - A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente
relatório das atividades realizadas pelos médicos intensivistas, diaristas ou
plantonistas, odontólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos e nutricionistas conforme padrão institucional previamente definido,
indicadores de qualidade relacionados a prestação dos serviços e deverão contribuir
com a estruturação de processos assistenciais voltados para certificações como
ONA e ISO ou quaisquer outras almejadas pela Instituição;

Parágrafo Vigésimo Sexto - A CONTRATADA deverá garantir a contínua e
integral prestação dos serviços, independente de férias, faltas, licenciamentos
compulsórios, convocações, intimações, atestados, feriados, Rnais de semana,
greves de qualquer natureza ou espécie, ou outras situações que culminem em
prejuízo à cobertura ordinária do serviço, obrigando-se ao cumprimento
incondicional do presente contrato sob as penas da lei;

Parágrafo Vigésimo Sétimo - A CONTRATADA deverá garantir que seus
empregados assinem digitalmente os registros no prontuário eletrônico do pacien e,
após a realização de qualquer assistência prestada, seja ela evolução, prescrições,
solicitação de exames, entre outros, ficando a empresa contratada responsável pelo
custo envolvendo a confecção e renovação dos cartões de assinatura digital;

t

Parágrafo Vigésimo Oitavo - O corpo clínico da CONTRATADA deverá atuar na
contribuição da formação acadêmica de graduandos, residentes, estagiários,
aprimorandos e demais vínculos que por ventura se formarem junto à
CONTRATANTE, no tocante ao seu papel no ensino e pesquisa, segundo políticas,
rotinas e procedimentos definidos pela CONTRATANTE. Neste sentido, devem

,CCS É'3/15

"r"
Lozandes Corporate Dasjgn - 20" andar
Torre Bu$in05s.- Av. Ollnaa cl Av, PL-3. SUS+ "-,':,'.:!::ê
N" 960, Porquo Lozandos - Goiânia - GO ""' ""
CEP: 74884-1?0



ec:j±3¶

AGIR Associação Goiana

de Integralizaçào e Reabilitação

participar do processo de melhoria
HOSPITAL DE CAMPANHA;

'°""==

www.agirgo.org.br
ogir@agírgo.org.br

l contínua dentro do escopo da qualidade do

C.

C

Parágrafo Vigésimo Nono - Os profissionais da CONTRATADA deverão proceder
no prontuário do paciente e onde mais couber, as anotações, evoluções, prescrições
e demais medidas curativas ou profiláticas impostas ao efetivo exercício da
respectiva profissão;

Parágrafo Trigésimo - Todos os profissionais prestadores dos serviços, objeto do
presente contrato, deverão conter a certificação digital para prontuário eletrônico tipo
Al, sendo que a CONTRATADA deverá garantir que seus profissionais assinem
digitalmente, em tempo hábil, os registros no prontuário eletrônico do paciente, apóS
a realização de qualquer assistência prestada, seja ela evolução, prescrição médica
e não médica, solicitação de exames, dentre outros, ficando a CONTRATADA
responsável caso o seu colaborador assim não o faça:

Parágrafo Trigésimo Primeiro - A CONTRATADA poderá ser chamada a
acompanhar a transferência de pacientes em ambulância da CONTRATANTE,
quando o acompanhamento por médico intensivista elou enfermeiro elou
fisioterapeuta elou técnico de enfermagem seja obrigatório, para atendimentos
domiciliares ou em outros estabelecimentos hospitalares, bem como atendimentos
de urgência ou emergência com o incremento de profissionais, mediante
autorização, cujos valores e pagamentos poderão ser acordados entre as partes;

Parágrafo Trigésimo Segundo - A CONTRATADA deverá apresentar a
documentação de todos os profissionais médicos e não médicos antes do início das
atividades, conforme segue: -Curriculum vitae; -Diploma; -Cédula de Identidade; -
CPF; -Comprovação de Escolaridade (Diploma, Certificado, Declarações); -
Certificação de Especialista (para funções específicas); -Carteira de Registro
Profissional e Certidão Negativa emitida pelo Conselho representativo da categoria; -
Comprovante de Endereço com CEP (atualizado); -Cartão e-CPF - Certificado Digital
(para cargos específicos); -Cartão de Vacina (cópia individual); -Certificado dê
Habilitação em Terapia Intensiva comprovada por Título, para o responsável técnico
quando exigido por lei para o profissional médico e enfermeiro; -Para o médico
plantonista: certificado de no mínimo 03(três) certificações entre as descritas a
seguir: suporte avançado de vida em cardiologia; fundamentos em medicina
intensiva; via aérea difícil; ventilação mecânica; e suporte do doente neurológico
grave.

Parágrafo Trigésimo Terceiro - Os serviços em uma UTI deverão ser compostos
por prohssionais preparados para atender aos pacientes em todos os procedimentos
intensivos com total segurança e agilidade. A prestação do serviço deverá a ender
ao disposto na Portaria N° 895, DE 31 DE MARÇO DE 2017, t

Ç

Parágrafo Trigésimo Quarto - Atender ao disposto na Resolução da ANVISA RDC
N°7, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2010, que determina regras para o funcionamento
das Unidades de Terapia Intensiva no Brasil com o objetivo de estabelecer padrões
mínimos para o funcionamento das mesmas, visando à redução de riscos aos
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pacientes, visitantes, ao profissional e ao meio ambiente, incluindo o atendimento de
alta qualidade ao paciente critico e o atendimento médico horizontal/diarista;

Parágrafo Trigésimo Quinto - Atender aos dispostos na Norma Regulamentadorá
32 que tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de
medidas de proteção à segurança dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem
como daqueles que exercem atividade de promoção e assistência à saúde em geral,
bem como ou outras as que vierem substituir, naquilo que se aplica ao objeto do
presente contrato;

Parágrafo Trigésimo Sexto - Atender as normas internas da CONTRATANTE-
HOSPITAL DE CAMPANHA, com destaque para as normas de biossegurança,
protocolos assistenciais e de segurança do paciente, sem prejuízo de outras que
venham a surgir.

Parágrafo Trigésimo Sétimo - Fica vedado à CONTRATADA o uso em material de
divulgação de seus serviços ou outros meios correlatos, da imagem e do nome da
CONTRATANTE elou dados clínicos e estatísticos da CONTRATANTE, sem que
haja prévia e expressa autorização da CONTRATANTE para tal finalidade.

Parágrafo Trigésimo Oitavo - É proibida qualquer cobrança diretamente ou indire-
tamente ao paciente atendido de quaisquer valores decorrentes dos atendimentos
prestados ou a serem prestados, sob pena de rescisão contratual e demais sanções
previstas nas legislações e Conselho Regional de Medicina.

Parágrafo Trigésimo Nono - Os serviços aqui contratados, poderão ser realizados
pela matriz elou Miais da CONTRATADA, desde que expressamente informado,
bem como estejam regulares com as documentações, e certidões fiscais e
trabalhistas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FISCALIZAçÃO
Os serviços serão fiscalizados em sua execução, relativamente ao

cumprimento das normas técnicas, padrão de atendimento e normas de
procedimentos, inclusive administrativos, aos quais se submetem a CONTRATADA
e seus prepostos.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE se obriga a:

a. efetuar pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de Preç(?
e prazo estabelecidas neste contrato;

b. fornecer às suas expensas, local, equipamentos, material de consumo e
pessoal de apoio necessário e suficiente para a realização do serviço;

c. disponibilizar previamente à CONTRATADA sua agenda, bem como toda e
qualquer anormalidade que possa influir no desempenho de sua atividade;

d. zelar para que os serviços contratados sejam executados com diligência e
perfeição, cumprindo rigorosamente as normas pertinentes e o estabelecido
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neste contrato, sem que, com isso, interfira na relação médico-paciente, bem
como na conduta diagnóstica adotada pela CONTRATADA, desde que
consentânea com a ética e o saber cientifico preconizado na atualidade;

e. manter arquivados pelo prazo legal os prontuários contendo as evoluções,
anotações, prescrições e demais medidas curativas e profiláxicas apontadas
pelos médicos da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:

€)

C

a. atender os pacientes/clientes da CONTRATANTE com observância de suas
necessidades, cumprindo os agendamentos prévios, privilegiando sempre
que solicitado os casos de emergência ou urgência;

b. zelar pela conservação e funcionamento dos equipamentos que lhes forem
confiados, informando imediatamente qualquer intercorrência nos
equipamentos;

c. manter seu ambiente de trabalho em condições dignas e em perfeitas
condições de uso e de higiene, solicitando imediatamente a intervenção da
CONTRATANTE sempre que verificar qualquer anormalidade;

d. manter atualizada documentação pessoal e profissional, física e jurídica,
apresentando sempre que solicitados pela CONTRATANTE ou autoridade
competente;

e. manter registro para controle e fiscalização, legalmente ou
administrativamente exigidos, dos procedimentos diagnósticos adotados,
observadas as questões éticas e o sigilo profissional; observar com rigor os
preceitos editados pelo Conselho Federal de Medicina e constantes do
Código de Ética Médica; Conselho Federal de Odontologia,Conselho Federal
de Enfermagem; Conselho Federal de Fisioterapia, Conselho Federal de
Fonoaudiologia e Conselho Federal de Nutricionistas e respectivos códigos
de ética;

f. arcar com as despesas fiscais e tributárias, bem como com os encargos
sociais e trabalhistas, inerentes a prestação dos serviços;

g. responsabilizar-se, exclusivamente, pelos danos materiais ou morais que
tenha dado causa, por si ou seus prepostos, produzidos à CONTRATANTE
ou a terceiros, por ação ou omissão, em razão da execução do presente
contrato;

h. Responsabilizar-se, exclusivamente, pelos danos materiais ou morais que
tenha dado causa, por si ou seus prepostos, produzidos à CONTRATANTE
ou a terceiros, por ação ou omissão, em razão da execução do presente
contrato;

i. Para prestação do objeto do contrato a empresa contratada não poderá
conter em seus quadros profissionais que detenham vínculo empregatício
com a AGIR e unidades geridas por ela, sob pena de rescisão contratual.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR CONTRATUAL
O valor dos serviços contratados, será cobrado em conformidade com o

descrito no ANEXO I, parte integrante deste instrumento, perfazendo o valor
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contratual total de R$ 5.220,00 (cinco milhões duzentos e vinte mil reais)
incluídos todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal
e condições de gestão deste contrato.

Parágrafo Primeiro - Os valores são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze)
meses, podendo ser reajustado em caso de prorrogação contratual ou acordo prévio
entre as partes, com base no índice de IPCA (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo) ou outro que vier substituí-lo.

Parágrafo Segundo - O valor contratado inclui todos os custos e despesas
necessários ao cumprimento integral do objeto, tais como: custos diretos e indiretos,
tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e
trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
Na ausência de condição mais benéfica para a CONTRATANTE, o

pagamento dos serviços prestados será efetuado mensalmente, com o prazo de 30
dias após a apresentação pela CONTRATADA da Nota Fiscal contendo a
discriminação dos serviços prestados, devidamente atestada pelo setor competente,
bem como mediante a apresentação do relatório das atividades realizadas pela
equipe; através de através de crédito bancário, conforme os dados abaixo, ou
junto a outro banco elou conta, ou por outro meio, desde que expressamente
informado.

Banco Agência Conta Corrente

BRADESCO 0140 0007673-2

Parágrafo Primeiro - Para fins de pagamento deverá ser considerada a data de
inicio da efetiva prestação dos serviços objeto do presente contrato.

Parágrafo Segundo - É condição indispensável para que os pagamentos ocorram
no prazo estipulado que os documentos hábeis apresentados para recebimento não
se encontrem com incorreções. Caso haja alguma incorreção, o pagamento só será
realizado após estas estarem devidamente sanadas.

Parágrafo Terceiro - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA,
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que eventualmente
lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

Parágrafo Quarto - Fica estabelecido que a CONTRATANTE, a seu critério, poderá
descontar do valor a ser pago à CONTRATADA, os eventuais danos causados por
culpa ou dolo comprovados nos equipamentos da CONTRATANTE, que foram
colocados à disposição da CONTRATADA, bem como os eventuais desperdícios
provocados pelo mau uso de insumos nos procedimentos em geral que utilizerh
medicamentos, reagentes, contrastes, materiais descartáveis entre outros, co forme
tabelas de preços praticados pelo mercado.
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Parágrafo Sexto - Sob nenhuma hipótese serão realizados adiantamentos.

Parágrafo Sétimo - A CONTRATADA deverá encaminhar junto com o documento
de cobrança:

l - A cada pagamento:
a) regularidade fiscal concernente aos tributos federais e a Divida Ativa da
União, por meio de Certidão Conjunta emitida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - SRFB e Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional -
PGFN;
b) regularidade perante a Fazenda Estadual do Estado de Goiás, independente
da sede do proponente, que deverá ser feita por meio de Certidão Negativa de
Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual;
C) regularida junto a Fazenda Municipal da Sede do Proponente, que deverá
ser feita por meio de Certidão Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativá
Municipal;
d) regularidade perante a Seguridade Social, conforme dispõe o art. 195, § 3°,
da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual, e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, relativa ao cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei;
e) certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT;
f) certidão de regularidade trabalhista;
g) recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior
h) pagamento de salários no prazo previsto em lei, referente ao mês anterior
i) fornecimento de vale-transporte e auxího-alimentação, quando cabível

ll - Anualmente, no mês subsequente ao da competência legal:
a) pagamento do décimo terceiro salário
b) encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego das informações
trabalhistas exigidas pela legislação, tais como a Relação Anual de
Informações Sociais - RAIS e o Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados - Caged

l

Ill - No mês subsequente ao da ocorrência, independente de solicitação: '
a) ASO de exames admissionais, demissionais e periódicos, quando for o caso; Ç
b) concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na
forma da lei;

JV - Sempre que solicitado
a) cumprimento das obrigações contidas em acordos, convenções ou dissídios
coletivos de trabalho:
b) cumprimento das demais obrigações estabelecidas na Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT em relação aos empregados vinculados ao contrato;
C) Outros documentos que comprovem a regularidade trabalhista e fiscal da
CONTRATADA. j87
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Parágrafo Oitavo - A CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal: "Hospital
de Campanha de Enfrentamento do Coronavírus - Portaria SES/GO n°. 507/2020.
Processo de Compras E-DOC n° 20200007.00020 e Contrato de Gestão
m ' C7/Q /XL2Q /SES/GO".

CLÁUSULA OITAVA - DA GLOSA
A CONTRATANTE poderá efetuar a retenção ou glosa do pagamento de

qualquer documento de cobrança, no todo ou em parte, nos seguintes casos: '

l - execução parcial, defeituosa ou insatisfatória dos serviços que resuhe no
aproveitamento de apenas parte do trabalho.
|| - inexecução total ou execução defeituosa ou insatisfatória dos serviços que
resulte na perda total do trabalho.
Ill - não utilização de materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilização em qualidade ou quantidade inferior à demandada.
IV - descumprimento de obrigação relacionada ao objeto do ajuste que possa
ensejar a responsabilização solidária ou subsidiária da CONTRATANTE,
independente da sua natureza.

Parágrafo Primeiro - O desconto correspondente as glosas será efetuado até o
mês seguinte a sua apuração.

CLÁUSULA NONA - DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL
A CONTRATADA deverá apresentar as Certidões de Regularidade Fiscal e

Trabalhista, para cada pagamento a ser efetuado pela CONTRATANTE, em
obediência às exigências dos órgãos de regulação, controle e fiscalização.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA.
O presente contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, contados da

data do dia 13/03/2020 a 09/09/2020, podendo ser prorrogado excepcionalmente em
caso de comprovada necessidade, conforme preconizado no Decreto 9,633/2020..

Parágrafo Primeiro - A vigência deste contrato é vinculada à vigência do Contrato de i
Gestão, deste modo a extinção de um, opera, imediatamente, a extinção do outro,
podendo ocorrer a qualquer tempo, Neste caso, tornando inexigível a continuidade
do contrato, na falta do cumprimento da totalidade do objeto aqui contratado, não
resistirá nenhum ônus para as partes, à exceção de saldo residual dos produtos
entregues.

Parágrafo Segundo - As prorrogações deverão ser previamente ajustadas por meio
de termo aditivo.

Parágrafo Terceiro - Na falta do cumprimento da totalidade do objeto aqui
contratado, torna-se inexigível a sua continuidade, não resistindo nenhum ônus para
as partes à exceção de saldo residual dos produtos entregues/serviços prestados.
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,CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES
Este instrumento poderá ser alterado, mediante acordo entre as partes, ou na

ocorrência de fatos supervenientes e alheios a vontade das partes devidamente
comprovados, por meio de Termo Aditivo.

C

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO.
Este contrato, observado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência
para comunicação prévia, por escrito, poderá ser extinto por rescisão nos seguintes

casos:
a) decorrente de inadimplência de quaisquer de suas cláusulas e condições;
b) por resilição unilateral (desistência ou renúncia) caso em que poderá haver
ressarcimento por perdas e danos;
c) por resilição bilateral (distrato), não incorrendo em ressarcimento de perdas
e danos para nenhum dos partícipes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA AUSÊNCIA DO VÍNCULO
O presente contrato é de natureza estritamente civil, não se estabelecendo, por

força deste instrumento, qualquer vinculo empregatício ou responsabilidade da
CONTRATANTE com relação à contratada, pela execução dos serviços ora
pactuados seja no âmbito tributário, trabalhista, ambiental, previdenciário,
assistencial elou securitário.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA declara, nos termos do parágrafo único do
artigo 4° da LEI N° 15.503/05, que não possui em seu quadro, dirigentes, diretores,
sócios, gerentes colaboradores elou equivalentes, que sejam agentes públicos de
poder, integrantes de órgão ou entidade da administração pública estadual, bem
como, que sejam, cônjuge, companheiro ou parente consangüineo, adotivo ou afim,
em linha reta ou colateral, até 3° grau, de dirigentes elou equivalentes, da AGIR,
com poder decisório.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA declara ainda, nos casos de prestação de
serviços, nos termos dos artigos 5° C e 5° D da LEI N° 6.019/74, declara ainda, que
não possui em seu quadro, empregados, titulares ou sócios, que tenham com a
AGIR, elou unidades geridas por ela, relação de vinculo empregatício, ou que te-
nham prestado serviços na qualidade de empregado ou trabalhador sem o referido
vínculo nos últimos 18 (dezoito) meses à exceção dos aposentados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES
Salvo a comprovada e inequívoca ocorrência de caso fortuito ou força maior, a

infração de qualquer Cláusula, termo ou condição do presente contrato, além de
facultar à parte inocente o direito de considerá-lo rescindido, obrigará à parte
infratora e seus sucessores, reparação por perdas e danos causados, ficando
estabelecida como cláusula penal para este hm, multa equivalente a 10% (dez por
cento) do valor total do Contrato, correção monetária definida segundo o índice do
IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), ocorrida no período, até
adimplemento, sem prejuízo da rescisão e das demais obrigações pactuadas.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA NÃO CONTRATAÇÃO DE MENORES
As partes DECLARAM, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V,

art. 27, da Lei federal n° 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7°, da
Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, à exerção dos
menores de quatorze anos amparados pela condição de aprend iz.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ANTICORRUPÇÃO
Na forma da lei 12.846/13, regulamentada pelo decreto 8.420/15, para a

execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar; aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja,
tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação,
compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer
espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país,
seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma
que não relacionada a este contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
Os contratantes elegem o foro da comarca de Goiânia-GO, com renúncia de

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas de interpretação
e aplicação deste contrato.

Por estarem justos e acertados, firmam o presente contrato em duas vias, de
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que abaixo subscrevem, para
que se produzam seus efeitos legais.

t

Lucas P ula da Silva
Superintendente Executivo/AGIR

894.828.751-68

Goiânia, 24 d r d 2020.

¶,

/"""""'j "L "
y Ciitã' Rinaldo Salles ;iccelli

Sócio administradorl MEDIALL
431.481.581-72

Testemunhas:

a Carolina Neres M. Ribeiro
CPF: 019.761.911-81
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ANEXO l

C.

, '. . , t ' f ;z : \ ; {abtg'/ i n';' g : ? F . '.' i r'" i ' m" "-"". "
' '"""°' '"""1""°"=;,u?"?M i$ ij Si
Quant Descrição Valor por Valor Mensal Valor Total
Leitos Leito (180 dias)

Leitos de UTI MISTA , compost
de :
Serviços Médicos (atenção e
medicina intensiva, infectologia
medicina intensiva e infantil-PED)
Serviços de Enfermage

30 (enfermeiros e técnicos), Serviço R$ 29.000,00 R$ 870.000,00 R$ 5.220.000,00
de Fisioterapia,
Serviços de Nutriçã
(Nutricionista),
Serviços de Fonoaudiologia,
Serviços de Odontologia

í%! 'l' i: ,ói' jp; M}T"- . . '.:4
.','.a:·t.ii, .T j'g q í- , -
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS MÉDICOS
ESPECIALIZADOS EM UTI -
UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA-MISTA, QUE ENTRE
SI CELEBRAM A AGIR -
ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO,
INOVAçÃO E RESULTADOS EM
SAÚDE, E A EMPRESA TOTAL UTI

MEDICINA INTENSIVA LTDA.

O

Pelo presente instrumento, de um lado a AGIR - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO,
INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE, entidade sem fins lucrativos, com
personalidade jurídica de direito privado, qualificada como Organização Social pelo
decreto estadual, n°. 5.591/02, Certificada como Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS-Saúde) pela Portaria MS/SAS n°. 1.073/18, declarada gestora
temporária do HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO
CORONAVÍRUS, estabelecido na Avenida Bela Vista, n". 2333, CEP:74.860-260,
Parque Acalanto, Goiânia - Goiás, representada por seu Superintendente Executivo,
Lucas Paula da Silva, infra-assinado, neste ato denominada CONTRATANTE e, de
outro lado a empresa TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 32.318.291/0001-57, estabelecida na Rua P-
13, n° 18, Qd. P-78, Lt. 14, Sala 05, Setor dos Funcionários, CEP 74.543-260,
Goiânia-GO, por seu representante, ao final assinado, doravante denominada
CONTRATADA, firmam o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e
condições:

ÇV Considerando:

Que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 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 da l
República;

A classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março
de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;

E a necessária urgência de medidas de prevenção, controle e contenção
de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da
doença.
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A PORTARIA N° 188, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020
Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV).

A LEI N° 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020
Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto
de 2019.

O Memorando n° 19 l 2020 - SAIS - 03083 de 12 de março de 2020-03-18
Que solicita a disponibilização de novos leitos de UTI/Enfermaria Novo
Coronavírus.

O Decreto 9.633 de 13 de março de 2020
Que Dispõe sobre a decretação de Situação de Emergência na Saúde Pública
do Estado de Goiás em razão da disseminação do novo Coronavírus (2019-
nCov.)

A Portaria n° 507/2020 - SES
Que cuida da implantação, em caráter emergencial, do Hospital De Campanha
Para Atendimento De Casos De Coronavírus ElOu Síndromes Respiratórias
Agudas Que Necessitem De Internação.

O DESPACHO N° 929/2020 - GAB
Que determina a adoção de todas as medidas necessárias e a formalização de
Instrumento com a AGIR, e onde a AGIR é declarada gestora temporária do
HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS.

O Ofício 2940/2020 SES
Que Determina a adoção de todas as medidas necessárias para o pleno e
imediato funcionamento do Hospital do Servidor Público Fernando Cunha
junior (hospital de Campanha).

A Comunicação Interna da AGIR, datada do dia 14/03/2020, acostada no
Processo e-doc n° 20200002.00385;

O Contrato de Gestão n' 012/2020-SES/GO".
l

As partes celebram o presente, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

l
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços médicos,

odontológicos, de enfermagem, fisioterapia e fonoaudiologia, em Unidade de
Terapia lntensiva-UTl (mista) do HOSPITAL DE CAMPANHA DE
ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS-HCAMP (Hospital do Servidor
Público Fernando Cunha Junior - Hospital de Campanha), estabelecido na
Avenida Bela Vista, n° 2333, CEP: 74.860-260, Parque Acalanto, Goiânia -
Goiás, conforme o ANEÍCO l, parte integrante deste instrumento.

Parágrafo único - Integram o presente contrato os termos da proposta
comercial apresentada pela CONTRATADA, bem corm a Carta Cotação e
seus respectivos Anexos naquilo que for aplicável.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
Os serviços serão prestados por prohssionais médicos habilitados e

qualificados, para atuar em leitos de UTI - Unidade de Terapia Intensiva -
MISTA , tipo ||, no HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO
CORONAVÍRUS, estabelecido na Avenida Bela Vista, n°. 2333, CEP:74.860-
260, Parque Acalanto, Goiânia - Goiás, sob a coordenação direta da
CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro - A execução dos serviços se
insumos/equipamentos da CONTRATANTE, a saber:
nas atividades assistenciais; -Equipamentos de uso
Uniforme, equipamentos de Proteção Individual
pertinentes) e alimentação, conforme prática interna,
CONTRATADA.

dará com utilização de
-Insumos de uso direto
direto nas atividades; -
(seguindo legislações

, aos colaboradores da

©

Parágrafo Segundo - Os serviços deverão ser prestados sete dias por
semana, vinte e quatro horas por dia (7X24), de forma integral e
ininterruptamente, respeitada a carga horária estabelecida em lei para atuação
do profissional médico, enfermeiro e técnico de enfermagem e demais
categorias:

Parágrafo Terceiro- A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe
multidisciplinar com médicos, odontólogos, enfermeiros, técnicos de
enfermagem, fisioterapeutas e fonoaudiólogos em quantidade suficiente para a
adequada assistência, de acordo com Resolução n°. 07/2010 da ANVISA e
Portaria 895/2017.

Parágrafo Quarto- Os serviços odontológicos deverão ser prestados por no
mínimo 06 (seis) horas diárias, em cada unidade de terapia intensiva (unidades
de 10 leitos ou fração), de segunda a sábado, com visita a todos os pacientes
e, especificamente aos sábados, aos pacientes recém-admitidos, respeitada a
carga horária estabelecida em lei para atuação do profissional; ,

\
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Parágrafo Quinto- A CONTRATADA deverá garantir atendimento
odontológico ao paciente critico, como auxiliar ao tratamento Médico, será
direcionado e adequado pela equipe interdkciplinar de profissionais conforme
cada caso, entretanto, no dia de sua internação q paciente deverá receber a
visita do Cirurgião Dentista a fim de estabelecer um protocolo de internação
(material e técnica de higiene adequada para cada paciente); bem como, a
identificação precoce de problemas bucais que poderão se tornar complicador
do quadro deste paciente;

Parágrafo Sexto- A CONTRATADA deverá disponibilizar profissional na
especialidade cirurgião dentista, com cobertura de 06(seis) horas diárias, em
cada unidade de terapia intensiva, de segunda a sábado sendo que os serviços
deverão ser prestados de segunda a sexta com visita a todos os pacientes e
aos sábados aos pacientes recém-admitidos;

Çw Parágrafo Sétimo- A CONTRATADA deverá garantir para os atendimentos

odontológicos, que nas consultas estarão compreendidos os seguintes
procedimentos: Estabelecimento do protocolo odontológico de internação
(material e técnica de higiene oral adequada para cada paciente); Treinamento
para a equipe de enfermagem que será responsável pela higiene oral destes
pacientes; Tratamento de candidíase oral, herpes na cavidade oral, xerostomia
e dermis doenças da boca, tratáveis com medicamentos sistêmicos ou tópicos
e que não necessite de consultório portátil; Identificação precoce de problemas
bucais que poderão se tomar um complicador no quadro deste paciente, bem
corm o encaminhamento para o devido tratamento; Participação em reuniões
científicas e visita multidisciplinar: Remoção de prótese tipo: total (dentadura)
ou parcial removível (de grampos ou PR) que possam ser causadoras de
trauma ou coloque em risco a saúde do paciente; Confecção e instalação de
moldeiras de proteção para que o paciente não morda a língua, os lábios ou
lesione a gengiva; Extração de dentes danificados (foco infeccioso) conforme
avaliação prévia; Desenvolver procedimentos operacionais padronizados
visando diagnóstico (exame clínico), tratamento (full mouth desinfection),
controle (monitoramento) e prevenção (higiene e lubrificação bucal) de eventos
clínicos que favoreçam a instalação ou progressão de processos infecciosos,
bem corno desconfortos ao paciente; Promover atividades de educação
continuada, objetivando treinamento técnico-científico, teórico e prático e
motivação, junto à equipe de apoio, designados a contribuir com os protocolos
de higiene bucal;

Parágrafo Oitavo- Os serviços de Fisioterapia deverão ser prestados por no
mínimo 7 x 24 (sete dias por semana, vinte e quatro horas por dia), em cada
unidade de terapia intensiva (unidades de 10 leitos ou fração), respeitada a
carga horária estabelecida em lei:

l

Parágrafo Nono- Os serviços de Fonoaudiologia deverão ser prestados por no
minimo 7 x 06 (sete dias por semana, seis horas por dia), em cada unidade de
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terapia intensiva (unidades de 10 leitos ou fração),respeitada a carga horária
estabelecida em lei para atuação do profissional;

Parágrafo Décimo - A CONTRATANTE se reserva no direito de exigir a
apresentação prévia dos documentos de habilitação e qualificação dos
profissionais que executarão os serviços em nome da CONTRATADA, com
poder de veto, devidamente fundamentado:

Parágrafo Décimo Primeiro - A CONTRATADA deverá arcar com as
despesas fiscais e tributárias, bem como com os encargos sociais e
trabalhistas, inerentes a prestação dos serviços. Deverá manter atualizado e
apresentar informações sobre documentos pessoais, profissionais e
relacionados à saúde ocupacional (ex.: cartão de vacinação, com vacinas
previstas no PCMSO);

Parágrafo Décimo Segundo - A CONTRATADA deverá manter registro para
controle e fiscalização, legalmente ou administrativamente exigidos, dos
procedimentos diagnósticos adotados, observadas as questões éticas e o sigilo
profissional. Os preceitos ditados pelos Conselhos Profissionais e constantes
nos respectivos Códigos de Ética deverão ser seguidos rigorosamente pela
equipe técnica, que deverá contribuir para a qualidade e segurança da
assistência prestada aos pacientes;

Parágrafo Décimo Terceiro - A equipe da CONTRATADA deverá zelar pela
conservação dos equipamentos que lhes forem disponibilizados, informando
imediatamente qualquer intercorrência que identihcar no mesmo; ficarão a
cargo da CONTRATADA as devidas manutenções, reposições elou
ressarcimentos de itens/equipamentos em caso de mau uso, perdas ou
extravios.

Parágrafo Décimo Quarto - A CONTRATADA deverá responsabilizar-se,
exclusivamente, pelos danos materiais ou morais que tenha dado causa, por si
ou seus prepostos, produzidos à CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou
omissão, em razão da execução do presente contrato:

Parágrafo Décimo Quinto - A CONTRATADA deverá disponibilizar as
escalas de trabalho do mês subseqüente até o dia 25 de cada mês, contendo
todos os dias do mês, nome completo e número de conselho profissional dos
profissionais, por categoria e por UTI, em papel timbrado da CONTRATADA;

l"

Parágrafo Décimo Sext+ A CONTRATADA deverá indicar representantes
para participação efetiva em comissões, tais corno: Comissão da Qualidade e
Segurança do Paciente, Comissão de Controle de Infecção Relacionado a
Assistência a Saúde, Comissão de Verificação de óbito, entre ouwas;

Parágrafo Décimo Sétimo - O corpo clínico da CONTRATADA deverá adotar '
sistema de Classificação de Severidade de Doença, correlacionando a
gees 5117
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mortalidade da unidade e mortalidade geral esperada de acordo com escore
utilizado. Os registros destes dados devem ser enviados a CONTRATANTE
até o 5° dia útil de cada mês;

Parágrafo Décimo Oitavo - O profissional médico horizontal, o enfermeiro
rotineiro, o odontólogo, o fisioterapeuta e o fonoaudiólogo, deverão apresentar
análise crítica mensal dos indicadores; de processo sob sua responsabilidade,
tais como: Risco de Queda, Lesão por Pressão, Adesão ao Protocolo da
Identificação do Paciente, Extubação Acidental, Sucesso da Extubação,
Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica, Infecção do Trato Urinário,
Infecção de Corrente Sanguínea, e outros indicadores assistenciais que a
Supervisão Assistencial e Diretoria determinarem, bem corno tomarem-se
responsáveis pela discussão, comunicação, execução e acompanhamento das
ações de melhoria advindas dos indicadores para com o corpo clínico médico e
multiprofissional da unidade crítica;

Parágrafo Décimo Nono - A CONTRATADA deverá monitorar, acompanhar,
realizar análise crítica e elaborar planos de ação e comprovar as ações de
melhoria diante de não conformidades constatadas nos indicadores de
qualidade definidos pela CONTRATANTE;

Parágrafo Vigésimo - Caberá ao profissional médico a participação ativa em
conjunto com a equipe de enfermagem e multiprofissional para a construção e
acompanhamento dos planos e projetos terapêuticos dos pacientes da UTI,
assim como da análise crítica da falência dos mesmos;

Parágrafo Vigésimo Primeiro - A CONTRATADA deverá disponibilizar
médico coordenador/íntensivista com Titulo de especialização em Terapia
Intensiva para ser o responsável técnico da Unidade. O médico que assumir a
Coordenação ou Responsabilidade Técnica não poderá exercê-lo em mais de
duas Unidades Criticas, sendo que as atribuições de Responsabilidade
Técnica, Coordenação e médico diarista poderão ser acumuladas, desde que
não Ma dispositivo legal ou técnico, bem como não imponha prejuízo à
qualidade da prestação do serviço;

Parágrafo Vigésimo Segundo - A CONTRATADA deverá disponibilizar
enfermeiro coordenador/intensivista com Título de especialização em Terapia
Intensiva. O profissional que assumir a Coordenação não poderá exercê-la em
mais de duas Unidades Criticas;

Parágrafo Vigégjmo Terceiro - A CONTRATADA deverá disponibilizar
fisioterapeuta coordenador/responsável técnico de fisioterapia com
comprovada especialização em terapia intensiva ou em outra relacionada à ,
assistência ao paciente grave, específica para a modalidade de atuação, com
no mínimo 02 anos de experiência comprovada na área. O profissional gu ,
assumir a Coordenação não poderá exercê-la em mais de duas UTIS: '
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Parágrafo Vigésimo Quarto- A CONTRATADA deverá disponibilizar
fonoaudiólogo responsável técnico pela atividade profissional de sua respecüva
área de formação, com no minimo 02 anos de experiência comprovada em
Terapia Intensiva;

Parágrafo Vigésimo Quinto - A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe
multidisciplinar com médicos, odontólogos, enfermeiros, técnicos de
enfermagem, fisioterapeutas e fonoaudiólogos em quantidade suficiente para a
adequada assistência, de acordo com Resolução n°. 07/2010 da ANVISA e
Portaria 895/2017;

Parágrafo Vigésimo Sexto - A CONTRATADA deverá apresentar
mensalmente relatório das atividades realizadas pelos médicos intensivistas,
diaristas ou plantonistas, odontólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem,
fisioterapeutas e fonoaudiólogos conforme padrão institucional previamente
definido, indicadores de qualidade relacionados a prestação dos serviços;

Parágrafo Vigésimo Sétimo - A CONTRATADA deverá garantir a continua e
integral prestação dos serviços, independente de férias, faltas, licenciamentos
compulsórios, convocações, intimações, atestados, feriados, finais de semana,
greves de qualquer natureza ou espécie, ou outras situações que culminem em
prejuízo à cobertura ordinária do serviço, obrigando-se ao cumprimento
incondicional do presente contrato sob as penas da lei;

Parágrafo Vigésimo Oitavo- A CONTRATADA deverá garantir que seus
empregados assinem digitalmente os registros no prontuário eletrônico do
paciente, após a realização de qualquer assistência prestada, seja ela
evolução, prescrições, solicitação de exames, entre outros, ficando a empresa
contratada responsável pelo custo envolvendo a confecção e renovação dos
cartões de assinatura digital;

Parágrafo Vigédmo Nono- Os profissionais da CONTRATADA deverão
proceder no prontuário do paciente e onde mais couber, as anotações,
evoluções, prescrições e demais medidas curativas ou profiláticas impostas ao
efetivo exercício da respectiva profissão;

Parágrafo Trigésimo- Todos os profissionais prestadores dos serviços, objeto
do presente contrato, deverão conter a certificação digital para prontuário
eletrônico tipo Al, sendo que a CONTRATADA deverá garantir que seus
profksionais assinem digitalmente, em tempo hábil, os registros no prontuário
eletrônico do paciente, após a realização de qualquer assistência prestada,
seja ela evolução, prescrição médica e não médica, solicitação de exames,
dentre outros, ficando a CONTRATADA responsável caso o seu colaborador
assim não o faça;

Parágrafo Trigésimo Primeiro - A CONTRATADA deverá apresentar a
documentação de todos os profissionais médicos e não médicos antes do inicio
goes 7/17

e secretariageraj@agilsaude.org.br

@ @aglrsaude oj laglr.saude

G (62) 3995-5406 j
Av. Olinda com Av. PU, Qd. H4 Lt 1,Z3 Ed, Lozandes Corporate Desjr;
Torre Business, 20" Andar, Parque Lozandes. Goiânia - Goiás - CEP: 7@4- 120

www.agirsaude.org.br



c,cjas

-+< g
l u 6BIÁS

·

C

das atividades, conforme segue: -Curriculum vitae; -Diploma; -Cédula de
Identidade; -CPF: -Comprovação de Escolaridade (Diploma, Certificado,
Declarações); -Certificação de Especialista (para funções especificas); -
Carteira de Registro Profissional e Certidão Negativa emitida pelo Conselho
representativo da categoria; -Comprovante de Endereço com CEP (atualizado);
-Cartão e-CPF - Certificado Digital (para cargos específicos); -Cartão de Vacina
(cópia individual); -Certificado de Habilitação em Terapia Intensiva comprovada
por Titulo, para q responsável técnico quando exigido por lei para o profissional
médico e enfermeiro; -Para o médico plantonista: certificado de no minimo
03(três) certificações entre as descritas a seguir: suporte avançado de vida em
cardiologia; fundamentos em medicina intensiva; via aérea difícil; ventilação
mecânica; e suporte do doente neurológico grave.

Parágrafo Trigésimo Segundo - Os serviços em uma unidade crítica deverão
ser compostos por profissionais preparados para atender aos pacientes em
todos os procedimentos intensivos com total segurança e agilidade. A
prestação do serviço deverá atender ao disposto na Portaria N° 895, DE 31 DE
MARçO DE 2017;

Parágrafo Trigésimo Terceiro - A CONTRATADA deverá, conforme as
normas que regem a matéria, estabelecer padrões mínimos para o
funcionamento das mesmas, visando à redução de fiscos aos pacientes,
visitantes, ao profissional e ao meio ambiente, incluindo o atendimento de alta
qualidade ao paciente critico e o atendimento médico horizontal/diarista;

Parágrafo Trigédmo Quarto - A CONTRATADA deverá atender aos
dispostos na Norma Regulamentadora 32 que tem por finalidade estabelecer
as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à
segurança dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem corno daqueles que
exercem atividade de promoção e assistência à saúde em geral, bem corno ou
outras as que vierem substituir, naquilo que se aplica ao objeto do presente
contrato;

Parágrafo Trigésimo Quinto - A CONTRATADA deverá atender as normas
internas da CONTRATANTE-HOSPITAL DE CAMPANHA, com destaque para
as normas de biossegurança, protocolos assistenciais e de segurança do
paciente, sem prejuízo de outras que venham a surgir.

Parágrafo Trigésimo Sexto - Para prestação do objeto do contrato a
CONTRATADA não poderá conter em seus quadros profissionais que
detenham vinculo empregatício com a AGIR e unidades geridas por ela, sob
pena de rescisão contratual.

Parágrafo Trigédmo Sótimo - Fica vedado à CONTRATADA o uso em
material de divulgação de seus serviços ou outros meios correlatos, da imagem
e do norm da CONTRATANTE elou dados clínicos e estatísticos da
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CONTRATANTE, sem que haja prévia e expressa autorização da
CONTRATANTE para tal hnalidade.

Parágrafo Trigédmo Oitavo - É proibida qualquer cobrança diretamente ou
indiretamente ao paciente atendido de quaisquer valores decorrentes dos
atendimentos prestados ou a serem prestados, sob pena de rescisão contratual
e demais sanções previstas nas legislações e Conselho Regional de Medicina.

Parágrafo Trigésimo Nono - Os serviços aqui contratados, poderão ser
realizados pela matriz elou Miais da CONTRATADA, desde que
expressamente informado, bem como estejam regulares com as
documentações, e certidões fiscais e trabalhistas.

Parágrafo QuadragéUno - Os 40 leitos estarão fisicamente estruturados em
dois ambientes com 20 leitos, como segue:

1 - Na "Enfermaria 2", a qual possui 19 apartamentos com capacidade
para dois leitos cada, todavia, serão ativados 18 apartamentos com
leitos individuais e 1 apartamento com dois leitos, totalizando assim 20
leitos critico, conforme projeto arquitetônico (Anexo V da Carta Cotação
- Projeto arquitetônico l).

2 - No ambiente "Centro cirúrgico", o qual possui capacidade para
instalação de até 30 leitos, dos quais serão ativados o total de 20 leitos,
nos ambientes de salas cirúrgicas e indução e recuperação anestésica,
conforme projeto arquitetônico para (Anexo V da Carta Cotação- projeto
arquitetônico 2).

Parágrafo Quadragésimo Primeiro - Os 40 (quarenta) leitos de unidade
critica, objeto do presente contrato, serão abertos de forma gradual, na medida
da necessidade/demanda do Hospital de Campanha ocorre de foma gradual e
conforme a demanda. Diante disto não caberá a CONTRATANTE a
obrigatoriedade de contratação dos serviços na referida quantidade.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
Os serviços serão fiscalizados em sua execução, relativamente ao

cumprimento das normas técnicas, padrão de atendimento e normas de
procedimentos, inclusive administrativos, aos quais se submetem a
CONTRATADA e seus prepostos.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE se obriga a: l

a. efetuar pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de
preço e prazo estabelecidas neste contrato;

b. fornecer às suas expensas, local, equipamentos, material de consumo e
pessoa! de apoio necessário e suficiente para a realização do serviço: \ l'
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c. disponibilizar previamente à CONTRATADA sua agenda, bem como
toda e qualquer anormalidade que possa influir no desempenho de sua
atividade;

d. zelar para que os serviços contratados sejam executados com diligência
e perfeição, cumprindo rigorosamente as normas pertinentes e o
estabelecido neste contrato, sem que, com isso, interfira na relação
médico-paciente, bem como na conduta diagnóstica adotada pela
CONTRATADA, desde que consentânea com a ética e o saber científico
preconizado na atualidade:

e. manter arquivados pelo prazo legal os prontuários contendo as
evoluções, anotações, prescrições e demais medidas curativas e
profiláxicas apontadas pelos médicos da CONTRATADA.

C.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

a. atender os pacientes/clientes da CONTRATANTE com observância de
suas necessidades, cumprindo os agendamentos prévios, privilegiando
sempre que solicitado os casos de emergência ou urgência;

b. zelar pela conservação e funcionamento dos equipamentos que lhes
forem confiados, informando imediatamente qualquer intercorrência nos
equipamentos;

c. manter seu ambiente de trabalho em condições dignas e em perfeitas
condições de uso e de higiene, solicitando imediatamente a intervenção
da CONTRATANTE sempre que verificar qualquer anormalidade;

d. manter atualizada documentação pessoal e profissional, física e jurídica,
apresentando sempre que solicitados pela CONTRATANTE ou
autoridade competente;

e. manter registro para controle e fiscalização, legalmente ou
administrativamente exigidos, dos procedimentos diagnósticos adotados,
observadas as questões éticas e o sigilo profissional;

f, observar com rigor os preceitos editados pelo Conselho Federal de
Medicina e constantes do Código de Ética Médica: Conselho Federal de
Odontologia,Conselho Federal de Enfermagem; Conselho Federal de
Fisioterapia e Conselho Federal de Fonoaudiologia e respectivos
códigos de ética;

g, arcar com as despesas fiscais e tributárias, bem corno com os encargos
sociais e trabalhistas, inerentes a prestação dos serviços;

h. responsabilizar-se, exclusivamente, pelos danos materiais ou morais
que tenha dado causa, por si ou seus prepostos, produzidos à
CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em razão da ,'
execução do presente contrato; ,'

i. Responsabilizar-se, exclusivamente, pelos danos materiais ou morais l
que tenha dado causa, por si ou seus prepostos, produzidos à
CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em razão da
execução do presente contrato;

l
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CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR CONTRATUAL
O valor dos serviços contratados, será cobrado em conformidade com o

descrito no ANEXO l, parte integrante deste instrumento, com valor estimado
mensal de R$ 1.059.600,00 (um milhão cinquenta e nove mil e sekcentos
reais), perfazendo um valor total estimado da ordem de RS 4.238.400,00
(quatro milhões duzentos e trinta e oito mil e quatrocentos reais), incluídos
todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e
condições de gestão deste contrato.

Parágrafo Primeiro - Os valores são fixos e irreajustáveis pelo período de 12
(doze) meses, podendo ser reajustado em caso de prorrogação contratual ou
acordo prévio entre as partes, com base no índice de IPCA (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo) ou outro que vier substitul-lo.

Parágrafo Segundo — O valor contratado inclui todos os custos e despesas
necessários ao cumprimento integral do objeto, tais corno: custos diretos e
indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços,
encargos sociais e trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
Na ausência de condição mais benéfica para a CONTRATANTE, o

pagamento dos serviços prestados será efetuado mensalmente, com o prazo
de até 30 dias após a apresentação pela CONTRATADA da Nota Fiscal
contendo a discriminação dos serviços prestados, devidamente atestada pelo
setor competente, bem como mediante a apresentação do relatório das
atividades realizadas pela equipe; através de através de crédito bancário,
conforme os dados abaixo, ou junto a outro banco elou conta, ou por outro
meio, desde que expressamente informado.

Banco Agência Conta Corrente

BRADESCO 2137 39.3534

Parágrafo Primeiro - Para fins de pagamento deverá ser considerada a data
de inicio da efetiva prestação dos serviços objeto do presente contrato.

Parágrafo Segundo - É condição indispensável para que os pagamentos
ocorram no prazo estipulado que os documentos hábeis apresentados para
recebimento não se encontrem com incorreções. Caso haja alguma incorreção,
o pagamento só será realizado após estas estarem devidamente sanadas.

Parágrafo Terceiro - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA,
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
eventualmente lhe tenha sido imposta, em virtude de penaikjade ou
inadimplência.
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Parágrafo Quarto - Fica estabelecido que a CONTRATANTE, a seu critério,
poderá descontar do valor a ser pago à CONTRATADA, os eventuais danos
causados por culpa ou dolo comprovados nos equipamentos da
CONTRATANTE, que foram colocados à disposição da CONTRATADA, bem
corm os eventuais desperdícios provocados pelo mau uso de insumos nos
procedimentos em geral que utilizem medicamentos, reagentes, contrastes,
materiais descartáveis entre outros, conforme tabelas de preços praticados
pelo mercado.

Parágrafo Quinto - Quando aplicável, o desconto correspondente as glosas
será efetuado no mês seguinte a sua apuração.

Parágrafo Sexto - Sob nenhuma hipótese serão realizados adiantamentos.

Parágrafo Sétimo - A CONTRATADA deverá encaminhar junto com o
documento de cobrança:

I - A cada pagamento:
a) regularidade fiscal concernente aos tributos federais e a Divida Ativa da
União, por meio de Certidão Conjunta emitida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - SRFB e Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional -
PGFN;
b) regularidade perante a Fazenda Estadual do Estado de Goiás,
independente da sede do proponente, que deverá ser feita por meio de
Certidão Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual;
c) regularida junto a Fazenda Municipal da Sede do Proponente, que
deverá ser feita por meio de Certidão Negativa de Débitos inscritos na
Divida Ativa Municipal;
d) regularidade perante a Seguridade Social, conforme dispõe o art. 195,
§ 3°, da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual, e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, relativa ao
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
e) certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT;
f) certidão de regularidade trabalhista;
g) recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior
h) pagamento de salários no prazo previsto em lei, referente ao mês
anterior
i) fornecimento de vale-transporte e auxílio-alimentação, quando cabível

ll — Anualmente, no mês subsequente ao da competência legal:
a) pagamento do décimo terceiro salário
b) encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego das
informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais corno a Relação
Anual de lnformaçõm Sociak - RAIS e o Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados - Caged

Ill - No mês subsequente ao da ocorrência, independente de solicitação:
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a) ASO de exames admissionais, demissionais e periódicos, quando for o
caso;
b) concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de
férias, na forma da lei;

lV - Sempre que solicitado
a) cumprimento das obrigações contidas em acordos, convenções ou
dissídios coletivos de trabalho;
b) cumprimento das demais obrigações estabelecidas na Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT em relação aos empregados vinculados ao
contrato;
c) Outros documentos que comprovem a regularidade trabalhista e fiscal
da CONTRATADA.

Parágrafo Oitavo - A CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal:
"Hospital de Campanha de Enfrentamento do Coronavírus - Portaria SES/GO
n°. 507/2020. Processo de Compras E-DOC n° 20200007.00330 e Contrato de
Gestão 012/2020-SES/GO".

CLÁUSULA OITAVA - DA GLOSA
A CONTRATANTE poderá efetuar a retenção ou glosa do pagamento de

qualquer documento de cobrança, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

l - execução parcial, defeituosa ou insatisfatória dos serviços que resulte no
aproveitamento de apenas parte do trabalho.
Il - inexecução total ou execução defeituosa ou insatisfatória dos serviços
que resulte na perda total do trabalho.
Ill - não utilização de materiais e recursos humanos exigidos para a
execução do serviço, ou utilização em qualidade ou quantidade inferior à
demandada.
lV - descumprimento de obrigação relacionada ao objeto do ajuste que
possa ensejar a responsabilização solidária ou subsidiária da
CONTRATANTE, independente da sua natureza.

Parágrafo Primeiro - O desconto correspondente as glosas será efetuado até
o mês seguinte a sua apuração.

CLÁUSULA NONA - DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL
A CONTRATADA deverá apresentar as Certidões de Regularidade

F iscai e Trabalh ista, para cada pagamento a ser efetuado pela
CONTRATANTE, em obediência às exigências dos órgãos de regulação,
controle e fiscalização.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência de 04 (quatro) meses, contaclos da

data do dia 15/05/2020 a 14109/2020, podendo ser prorrogado
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excepcionalmente em caso de comprovada necessidade, conforme
preconizado no Decreto 9.633/2020..

Parágrafo Primeiro - A vigência deste contrato é vinculada à vigência do
Contrato de Gestão, deste modo a extinção de um, opera, imediatamente, a
extinção do outro, podendo ocorrer a qualquer tempo. Neste caso, tornando
inexigível a continuidade do contrato, na falta do cumprimento da totalidade do
objeto aqui contratado, não resistirá nenhum ônus para as partes, à exceção de
saldo residual dos produtos entregues.

Parágrafo Segundo - As prorrogações deverão ser previamente ajustadas por
meio de termo aditivo.

Parágrafo Terceiro - Na falta do cumprimento da totalidade do objeto aqui
contratado, torna-se inexigível a sua continuidade, não resistindo nenhum ônus
para as partes à exceção de saldo residual dos produtos entregues/serviços
prestados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAçÕES
Este instrumento poderá ser alterado, mediante acordo entre as partes,

ou na ocorrência de fatos supervenientes e alheios a vontade das partes
devidamente comprovados, por meio de Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO.
Este contrato, observado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência
para comunicação prévia, por escrito, poderá ser extinto por rescisão nos
seguintes casos:

a) decorrente de inadimplência de quaisquer de suas cláusulas e
condições;
b) por resilição unilateral (desistência ou renúncia) caso em que poderá
haver ressarcimento por perdas e danos;
C) por resilição bilateral (distrato), não incorrendo em ressarcimento de
perdas e danos para nenhum dos partícipes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA AUSÊNCIA DO VÍNCULO
O presente contrato é de natureza estritamente civil, não se

estabelecendo, por força deste instrumento, qualquer vínculo empregatício ou
responsabilidade da CONTRATANTE com relação à contratada, pela execução
dos serviços ora pactuados seja no âmbito tributário, trabalhista, arrbiental,
previdenciário, assistencial elou securitário.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA declara, nos termos do parágrafo
único do artigo 4° da LEI N° 15.503/05, que não possui em seu quadro,
dirigentes, diretores, sócios, gerentes colaboradores elou equivalentes, que
sejam agentes públicos de poder, integrantes de órgão ou entidade da
administração pública estadual, bem corno, que sejam, cOnjuge, companheiro
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ou parente consangüfneo, adotivo ou afim, em linha reta ou colateral, até 3°
grau, de dihgentes elou equivalentes, da AGIR, com poder decisório,

Parágrafo Segundo- A CONTRATADA declara ainda, nos casos de
prestação de serviços, nos termos dos artigos 5" C e 5° D da LEI N° 6.019/74,
declara ainda, que não possui em seu quadro, empregados, titulares ou sócios,
que tenham com a AGIR, elou unidades geridas por ela, relação de vínculo
empregatício, ou que tenham prestado serviços na qualidade de empregado
ou trabalhador sem o referido vínculo nos últimos 18 (dezoito) meses à
exceção dos aposentados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES
Salvo a comprovada e inequívoca ocorrência de caso fortuito ou força

maior, a infração de qualquer Cláusula, termo ou condição do presente
contrato, além de facultar à parte inocente o direito de considerá-lo rescindido,
obrigará à parte infratora e seus sucessores, reparação por perdas e danos
causados, ficando estabelecida como cláusula penal para este fim, multa
equivalente a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, correção
monetária definida segundo o índice do IPCA (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo), ocorrida no período, até o adimplemento, sem prejuízo da
rescisão e das demais obrigações pactuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA NÃO CONTRATAÇÃO DE MENORES
As partes DECLARAM, sob as penas da lei, para fins do disposto no

inciso V, art. 27, da Lei federal n" 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso
XXXIII, art. 7°, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos, à exeção dos menores de quatorze anos amparados pela
condição de aprendiz.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ANTICORRUPÇÃO
Na forma da lei 12.846/13, regulamentada pelo decreto 8.420/15, para a

execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar: aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que
seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento,
doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios
de qualquer espécie que constituam práüca ilegal ou de corrupção sob as leis
de qualquer pals, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra form que não relacionada a este contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
Os contratantes elegem o foro da comarca de Goiânia-GO, com renúncia

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas de
Interpretação e aplicação deste contrato.
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Por estarem justos e acertados, firmam o presente contrato em duas
vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que abaixo
subscrevem, para que se produzam seus efeitos legais.

Goiânia, 15 de mio de 2020.

C
LUCAS PAULA DA d.form.dtg|u|W

LUCAS PAULA DA
SILVA:8948287516 HLVA.89«2875168

8 Duáoe 2020.05.15 0955:08B3'0Q'

Lucas Paula da Silva
Superintendente Executivo/AGIR

894.828.751-68

Nilson L. dos Santos Me8quita
Sócio administrador l TOTAL UTI

021.281.621-73

(L, Testemunhas:

na Carolina Ner . Ribeiro
CPF: 019.761.911-81 Êúií:ês>
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ANEXO l

__ ..__. ___._. ___.Í" '
'Item l Descrição do serviço Quantidade i Valor por Valor Total Valor Total

, de Leitos ' Leito ; Mensal para 04 msesf )Leitos de UTI de unidade
'crítica.- MISTA tipo ||, ' ;
iComposto de: Serviços Médicos, i !

, Serviços de Enfermagem . i' '(enfermeiros e técnicos), ! !
;Serviços de Fisioterapia, ; : ;
Serviços de Fonoaudiologia, l

C Serviços de Odontologia ,
j01 20 R$ 26.490,00 ! RS 529.800,00 R$ 2.119.200,00

,Localização: Na "Enfermaria 2",
ja qual possui 19 apartamentos , i
com capacidade para dois leitos
1cada, todavia, serão ativados 18 '
iapartamentos com leitos l

l lindividuais e 1 apartamento com ; '

i :dois leitos, totalizando assim 20 , . :

l 'leitos críticos. j , !
l 'Leitos de UTI de unidade .
; Icritica.- MISTA tipo ll. l ' l

i :Composto de: Serviços Médicos, ,

, ,Serviços de Enfermagem ' l '
í j(enfermeiros e técnicos),

'Serviços de Fisioterapia, ,
l :Serviços de Fonoaudiologia, {
j02 Serviços de Odontologia ' 20 RS 26,490,00 l R$ 529.800,00 RS 2.119.200,00

; i , l
Fl Localização: No ambiente do

i !"Centro cirúrgico", onde serão ' : :

~ i :ativado$ o total de 20 leitos, nos ll ambientes de salas cirúrgicas e i
l ,indução e recuperação : :
l anestésica. l l 'l l

VALOR TOTAL EsT]MADoi| RS 1A5&600,ooj| RS 4.238.400,0á

l'
l

,,/
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Ministério da Saúde
Secretaria Executiva

Departamento de Logística em Saúde
Coordenação-Geral de Aquisições de Insumos Estratégicos para Saúde

Coordenação de Licitações e Análise de Mercado de Insumos Estratégicos para Saúde
Divisão de Análise das Aquisições de Insumos Estratégicos para Saúde

CONTRATO N° 73/2020

Processo n° 25000.036227/2020-76

C
TERMO DE CONTRATO N9 73/2020, QUE

FIRMAM ENTRE SI A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO DE
LOGÍSTICA EM SAÚDE - DLOG DA

SECRETARIA EXECUTIVA - SE DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS E A EMPRESA

RTS RIO S/A.

A UNIÃO, por intermédio do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva do Ministério
da Saúde, com sede em Brasilia-DF, inscrito no CNPJ sob o n9 00.394.544/0008-51, neste ato
representado por seu Diretor, Sr. ROBERTO FERREIRA DIAS, portador da Carteira de Identidade RG n9
152.991.800, expedida pela SSP/PR e do CPF sob nQ. 086.758.087-98, em conformidade com Portaria n9

C, 262, de 08 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial da União riP 6, de 09 de janeiro de 2019,

doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa RTS RIO S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nQ
04.050.750/0001-29, sediada na Rua Califórnia n9 426, Penha, Rio de Janeiro/Rj, CEP: 21.020-150,
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ROGÉRIO FERNEDA, portador da

Carteira de Identidade RG nQ 8022471241, expedida pela SSP/RS, e do CPF sob o n° 497.638.300-87,
tendo em vista o que consta no Processo n9 25000.036.227/2020-76 e SIN 30393, em observância às
disposições do art. 4q da Lei n9 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, resolvem firmar o presente Termo de
Contrato, por meio da Dispensa de Licitação n" 30/2020 e mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBjETO

1.1. o objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa especializada no fornecimento
de gestão integrada de equipamentos para leitos de UTIS, compreendendo locação de equipamentos,
programa agregado de educação continuada, manutenção preventiva, corretiva e suporte logístico
(fornecimento de insumos e acessórios necessários para a realização da manutenção), conforme
especihcações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e na proposta final, os quais
integram este instrumento, independente de transcrição.
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1.2. DISCRIMINAÇÃO DO OBjETO: UTI ADULTO/PEDIÁTRICA DE ALTA COMPLEXIDADE com a quantidade

de equipamentos mínimos por KIT previsto para serem alocados em cada 10 leitos.

1.3, COMPOSIÇÃO BÁSICA DO KIT:

ITEM DESCRIÇÃO KIT QTD

1 Monitor Multiparamétrico 10

2 Ventilador Pulmonar Micropocessado 07

3 Bomba Infusora para terapias medicamentos parenterais: 8 Eqp ILB + 2 Eqp F 40

4 Bomba infusora com característica exclusiva para dieta enteral: 15 Eqp B/m 10

5 Cama Fowler motorizada com elevação 10

6 Carro de Parada C/ Eletrocardiógrafo multicanal 1

7 Desfibrilador/Cardioversor com tecnologia bifásica 2
'"ii" ' Plataforma de Monitorização 1

1.3.1. A descrição de cada um dos itens que compõe o KIT da UTI encontra-se no Termo de Referência

(OFÍCIO CIRCULAR 55/2020/CGIES/DLOG/SE/MS).

1.4. QUANTIDADE DEMANDADA:

Ci QT UNIDADE DE VALOR
ITEM DESCRIÇÃO (KIT) FORNECIMENTO UNITÁRIO

01 Kit com 10 leitos de UTI - Adulto/pediátrico de alta 20 KIT R$
complexidade. 239.000,00

1.5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

1.5.1. Os leitos de UTI deverão ser instalados mediante necessidade dos hospitais de referência para o

tratamento do Coronavírus e conforme os requisitos a baixo:

a) Os hospitais de referência devem estar localizados nas capitais dos 27 estados do

Brasil.

b) Os hospitais de referência devem ser hospitais de grande porte com perfil

assistencial em infectologia e com estrutura suficiente para receber 10 novos leitos de

UTI e recursos humanos necessários.

1.6. LOCAIS DE ENTREGA:

Região Estado Cidade
C Rondônia Porto Veif'g,,,,,,,,

Acre Rio Branco
Norte Amazonas Manaus ,,,,,,,,

Pará Belém

Amapá Macapá

Maranhão São Luís

Piauí Teresina

Ceará _ Fortaeza

Rio Grande do Norte Natal

Nordeste Paraíba joão Pessoa

Pernambuco Recife

Alagoas MaceiÓ

Sergipe Aracajú

Bahia Salvador

Mato Grosso Cuiabá

Centro Mato Grosso do Sul Campo Grande
Oeste Goiás Goiânia

Distrito Federal Brasília



Minas Gerais Belo Horizonte

Espirito Santo Vitória
Sudeste R'o de Janeiro Rio de janeiro

I ÍNW

São Paulo São Paulo

Paraná Curitiba

Sul Santa Catarina Florianópolis

Rio Grande do Sul Porto Alegre
Total " 20

1.7. CRONOGRAMA DE ENTREGA:

DESCRIçÃO PARCELA PRAZO DE ENTREGA

KIT 01 ÚNICA Até 07 dias após a assinatura do Contrato

1.7.1. Os kits de leito devem ser instalados, estando aptos para utilização em internação, no prazo

máximo de 7 dias após a assinatura do contrato.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua assinatura, consoante §j0 do artigo 4q da Lei n9 13,979 de 2020.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor total do presente Termo de Contrato é de 28.680.000,00 (vinte e oito milhões e seiscentos e
oitenta mil reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, tra balhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
C, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

Gestão/U nidade: 00001/250005

Fonte: 6100

Programa de Trabalho: 10,122,5018.21C0.6500

Elemento de Despesa: 33.90.39

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, contatos a partir do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada, na Coordenação Geral de Execução
Orçamentária e Financeira - CGORF, que providenciará a autorização do Departamento de Logística em
Saúde - DLOG, de acordo com o artigo 40, inciso XIV, alínea "a" da Lei n° 8.666/93;

5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso
ll do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da
data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5q, § 3°, da Lei n2 8.666, de 1993.

5.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão

contratante atestar a execução do objeto do contrato.



5.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da

Lei nQ 8.666, de 1993.

5.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser
tomadas as providências previstas no do art. 31da Instrução Normativa nQ 3, de 26 de abril de 2018.

5.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para

pagamento.

5.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção
das condições de habilitação exigidas no edital.

5.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
C notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo

prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da

contratante.

5.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar
consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de partkipação em licitação, no âmbito
do Órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa n9 3, de 26 de abrilde 2018.

5.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade Hscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla

defesa.

5.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
Cv decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

5.12.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,

devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

5.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nQ
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

5.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, hca convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = lx N XVP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;



-csà
VP = Valor da parcela a ser paga.

l = Índice de compensação hnanceira = 0,00016438, assim apurado:

l = 0,00016438
l = (TX) l = ( 6 l 100 )

TX = Percentual da taxa anual = 6%

365

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERAçÕES

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nç? 8.666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite

C de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.5. Caso venha a ser comprovado, pelo CONTRATANTE, que a CONTRATADA tenha efetuado venda a
União, Estados ou Municípios e Distrito Federal, de produtos idênticos aos que constituem objeto do
presente Termo de Contrato, até o término das entregas, por preço inferior ao ajustado, este DLOG/SE

adotará as providências cabíveis à revisão contratual quanto ao valor, compatibilizando-o com o menor
preço praticado no mercado, ressalvada a verificação das circunstâncias da ocorrência, tais como custos
incidentes, fretes e outros, bem como variações de índices de incidência de tributos ou renúncia fiscal,

contribuições e outros.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUçÃO

7.1. A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias corridos, após a assinatura do Termo de Contrato ou aceite
do instrumento eg uivalente, prestará garantia no valor de R$ 1.434.000,00 (um milhão e quatrocentos e
trinta e quatro mil reais), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, conforme

disposto no art. 56 da Lei nQ 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

€ 7.2. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

7.2.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da

Fazenda;

7.2.2. Seguro-garantia;

7.2.3. Fiança bancária.

7.3. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa Econômica Federal,

com correção monetária, em favor do contratante.

7.4. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser

readequada ou renovada nas mesmas condições.

7.5. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigação, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados

da data em que for notificada.

7.6. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

7.7. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente. (Artigo 56, §4° da Lei nQ 8666/93).



8. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA, RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega, recebimento e critério de aceitação do objeto são aquelas previstas no

Termo de Referência.

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da

Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei ns' 8.666, de 1993.

9.2, O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e

controle da execução dos serviços e do contrato, com CREA vigente.

9.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios

previstos neste Termo de Referência.

9.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá
C ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos

mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

9.5. O agente de fiscalização deverá atestar o recebimento dos serviços e insumos contratados por meio
de check list produzido pela área demandante acrescido de evidências fotográficas da montagem e

funcionamento dos equipamentos periodicamente.

9.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ Iq e

2° do art. 67 da Lei n' 8.666, de 1993.

9.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da

Lei n° 8.666, de 1993.

9.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma

C preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou únicoservidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em
razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão

do Contrato.

9.9. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto

ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

9.10. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada,

9.11. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

9.12. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e

especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

9.13. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:

9.14. Recebimento definitivo após a instalação e disponibilização da UTI.
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10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. CONTRATANTE:

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.1.2. Exercer o acompa n hamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis;

10.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção,
certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.1.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas
neste Termo de Referência;

10.1.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que
couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

C 10.1.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

10.1.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o
atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

10.1.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.1.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à
função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.1.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou
entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

10.1.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do
contrato;

10.1.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

10.1.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das
€ medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

10.1.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas a pós o recebimento do
serviço e notificações expedidas.

10.2. CONTRATADA:

10,2.1. Executar os serviços conforme especihcações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

10.2.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo hscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados;

10.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração
em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da gara ntia, caso exigida no edital, ou
dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
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10.2.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados,
em conformidade com as normas e determinações em vigor;

10.2.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7"
do Decreto n" 7.203, de 2010;

10.2.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores -
SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia
trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: l) prova de regularidade
relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas- CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

10.2.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;

C 10.2.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

10.2.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
à execução do empreendimento.

10.2.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

10.2.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

10.2.12. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com Os documentos e especificações que integram este Termo de Referência,
no prazo determinado.

10.2.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as
determinações dos PQderes púb|icos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores
condições de segurança, higiene e disciplina.

C 10.2.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

10.2.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.2.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.2.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência
estabelecida pela Lei nQ 13.146, de 2015.

10.2.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.2.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como
os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § Iq do art. 57 da Lei nQ 8.666, de 1993.
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10.2.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurança da Contratante;

10.2.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

10.2.22. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, "a"e "b", do Anexo
VII - F da Instrução Normativa SEGES/MP M 5, de 25/05/2017:

10.2.23. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação
produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista
autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

10.2.24. A contratada deverá atestar o funcionamento dos serviços e insumos contratados por meio de
check list produzido pela área demandante acrescido de evidências fotográficas trimestralmente.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666 DE 1993, a CONTRATADA que:

11.1.1. lnexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;

11.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.1.3. Fraudar na execução do contrato;

11.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; ou

11.1.5. Cometer fraude fiscal;

11.1.6. Não mantiver a proposta.

11.2. A empresa que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

11.2.1. Advertência;

11.2.2. Multa moratória de 0,33% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até
o limite de 30 dias;

C' 11.2.3. Multa compensatória de 5% sobre o valor total da aquisição, no caso de inexecução total do

objeto;

11.3. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima,
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

11,4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos;

11.5. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF
pelo prazo de até cinco anos;

11.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a empresa ressarcir o
Ministério pelos prejuízos causados;

11.7. Também hcam sujeitas às penalidades do art. 87, Ill e lV da Lei nQ 8.666, de 1993, a empresa que:

11.7.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

11.7.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da aquisição;
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11.7.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

11.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a a mpla defesa à empresa, observando-se o procedimento previsto na Lei n2
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nQ 9,784, de 1999.

11.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado
o principio da proporcionalidade.

11.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos l a XII e XVII do
art. 78 da Lei n9 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art, 80 da mesma Lei, sem prejuízo
da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

C 12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso ||, da Lei nQ 8.666, de 1993.

12.1.3. O presente contrato poderá ser encerrado a qualquer tempo caso seja finalizada a situação de
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, nos termos do art.
4q, §jQ, da LeiN13.979 de 2020, não acarretando qualquer ônus para a contratante.

12.1.4. Encerrado o presente contrato os leitos objetos do presente contrato serão desmobilizados na
medida em que forem desocupados, respeitado o prazo máximo de 30 (trinta) dias.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 da Lei n' 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o

caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cu mpridos;

C 12.4.2. Relação dos paga imentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÃO SUBJETIVA

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, desde

que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos no tr; sejam
mantidas as demais cláusulas e condições deste Termo de Contrato; não haja prejuízo à execução do
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VEDAçÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadim plemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.
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15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n9
13.979/2020, Lei nQ 8.666/93 e demais normas federais de licitações.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA APROVAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO.

16.1. A lavratura do presente Termo de Contrato referente à Dispensa de Licitação nQ. 30/2020, com base
na Lei n9 13.979/2020, foi ratificada pelo Diretor do Departamento de Logística em Saúde em 16/03/2020
e publicada no Diário Oficial da União em 16/03/2020, conforme determinado pelo caput do artigo 26 da
Lei n° 8.666/93.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -RESOLUÇÃO EXPRESSA

17.1. O presente contrato será extinto, antes do término de sua vigência, tão logo seja concluído o
processo licitatório para a aquisição do objeto ora contratado.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO

C 18.1. É eleito o Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal - Justiça Federal para dirimir os litígios que
decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação,
conforme art. 55, §2q da Lei n? 8.666/93.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente
com seu(s) anexo(s), o presente Contrato é assinado eletronicamente pelas partes.

" , " Documento assinado eletronicamente por Roberto Ferreira Dias, Diretor(a) do Departamento desei! Logística, em 16/03/2020, às 10:41, conforme horário oficial de Brasi|ia: com fundamento no art. 6q,

=:: § Iq, do Decreto nQ 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8q, da Portaria n° 900 de 31 de Março de
2017.

M

se1 , Documento assinado eletronicamente por Rogério Ferneda, Usuário Externo, em 17/03/2020, às
,,gn,,u: tá 15:55, conforme horário oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6q, § Iq, do Decreto nQ 8.539,_de,

·1êtrònka 8 de outubro de 2015; e art. 8q, da Portaria nQ 900 de 31de Março de 2017.

®" A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

' ' ' htta:LLSej.saudmgQv.br/sei/çontro|ador externo.RhR?
m¶C açao docurnento conferir&id orgao acesso externo O, informando o código verificador

® . · 0013977614 e o código CRC 020DEEBB.

Referência: Processo n9 25000.036227/2020-76 SEI n9 0013977614

Divisão de Análise das Aquisições de Insumos Estratégicos para Saúde - DIVAN
Esplanada dos Ministérios, BIOCO G - Bairro Zona CIvico-AdministrâtNa, Brasília/DF, CEP 70058-900

Site - saude.gov.br



N ,

e"
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CGC/CNPj: 08.218.991,/0001-95 ITABUNA, 10 DE MARÇO 2021.

PARA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MEDIALL MEDIALL TOTAL UTI TOTAL UTI TOTAL UTI -

ITEM DESCRIÇAO UNO QTD QTD. RTS RIO VL. RTS RIO VL. RTS RIO VL. 06 MEDIALL BRASIL

REFERENCIA REFERÊNCIA VL.
" BRASIL VL. l BRASIL VL. MEDIC. VL. MEDIC. VL. MEDIC. VL. 06

LEITOS MESES POR LEITO MENSAL MESES VL 06 MESES VL. MENSAL TOTALPOR LEITO MENSAL POR LEITO MENSAL MESES

Contratação

emergencial de serviço

de gestão integrada de

20 leitos de UTI'S -Tipo

ll, por preço global,

compreendendo a

locação dos

equipamentos,

gerenciamento técnico,

1 com manutenção e MÊS 10 6 24.000,00 240.000,00 1.440.000,00 29.000,00 290.000,00 1,740.000,00 26.490,00 264.900,00 1.589.400,00 240.000,00 1,440.000,00

insumos necessários

para o funcionamento

dos equipamentos a

serem estruturados no

Hospital de Campanha,

para enfrentamento ao

COVID-19, da

Secretaria de Saúde de

Itabuna
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 045-S/2021
ç,1

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

l DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 012-S/2021
SITUAÇÃO DE EMERGENCIA - CALAMIDADE PUBLICA \

OBjETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE GESTÃO INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PARA 10
LEITOS DE UTI'S - TIPO Il, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS,

GERENCIAMENTO TÉCNICO, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSUMOS E
ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM

ESTRUTURADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

CNPJ N° 08.218.991/0001-95

Itabuna, 09 de MARÇO de 2020,

Do' Gabinete do Secretário.
Para: Setor de licitações
objeto, Autorização para Contratação.

Prezados Senhores,

l

C

Considerando a PANDEMIA como cenário atual do nosso Município, onde as testagens tem aumentado
sigmficativamente, estamos realizando ações de testagem em massa da população, como também ações
relacionadas a detecção rápida do VIrus do Coronavírus (SARS-CoV-2).

Considerando o Decreto n° 14.282, de 04 de fevereiro de 2021, que decreta a situação de emergência
Administrativa no Município de Itabuna, bem como o Decreto n° 14.331 de 10 de março de 2021, que decreta
Estado de Calamidade Pública no âmbito municipal em função da Pandemia do COVID-19 prevê eventuais

contratações diretamente em função da emergência ora declarada, além de várias outras medidas adotadas

Diante deste cenário, a Prefeitura Municipal de Itabuna determinou a requisição administrativa de parte do
imóvel situado na Av. Fernando Gomes, SIN, bairro Nossa Senhora das Graças, atual Hospital de Base Luis

Eduardo Magalhaes, para compor a rede de urgências e emergências como um dos pontos de atenção
preparados para a atenção aos casos confirmados de Coronavírus. Este Hospital passa a ser o equipamento
de saúde de retaguarda para o Município de Itabuna e municípios pactuados.

Nesse contexto de esgotamento de recursos empregados para o combate, que caracteriza todo o pais, bem
como este município, aponta para a necessidade de manutenção da existência da oferta de leitos de clinica
médica e de terapia intensiva adulta, no sentido de garantir tempo de resposta oportuno à demanda de sua
população.

Sendo assim, nos termos da legislação, autorizo a abertura de processo licitatório tendo como objeto a
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE GESTÃO INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PARA 10 LEITOS DE
UTI'S - TIPO ll, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO TÉCNICO,
COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSUMOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O
FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ESTRUTURADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA,
PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, estando tal contratação estimada no menor valor de R$
1.440.000,00 (um milhão quatrocentos e quarenta mil reais). Informo que diante da urgência e da dificuldade
de encontrar esses equipamentos disponíveis no mercado, e da negativa das empresas em responder as
cotações, por não possuir o material no momento, os preços apresentados foram obtidos através de coleta de
preços com uma empresa, e anexados contratos de outros Municípios ou Estados com o mesmo objeto.

Desde já agradecemos

1

LIVIA MARIA BOMÊIM MENDES AGUIAR
Secretária Municipal de Saúde

Prefeitura MunicipaIAv Pnncesa 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

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 045-Sl2021
'l

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 012-S/2021

SITUAÇÃO DE EMERGENCIA - CALAMIDADE PUBLICA

OBjETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE GESTÃO INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PARA 10
LEITOS DE UTI'S - TIPO II, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ,

Gerenciamento técnico, com manutenção corretiva e preventiva, insumos e "
ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM

ESTRUTURADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.

JUSTIFICATIVA DA EMERGENCIA

_ 'J
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 16/06/2020 l Edição: 113 l Seção: l l Página: 34

Órgão: Ministério da Sâüde/Gabinete do Ministro

PORTARIA N° 1.514, DE 15 DE JUNHO DE 2020

Define os critérios técnicos para a implantação de Unidade de

Saúde Temporária para assistência hospitalar - HOSPITAL DE

CAMPANHA - voltadas para os atendimentos aos pacientes no

âmbito da emergência pela pandemia da COVID-19.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE INTERINO, no uso das atribuições que lhe conferem os

incisos l e ll do parágrafo único do art. 87 da Constituição. e tendo em vista o disposto no art. 7° da Lei n°

13.979. de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de

saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019,

resolve:

y~ Art, 1° Esta Portaria define os critérios técnicos para a implantação de Unidade de Saúde

1~\ Temporária para assistência hospitalar (Hospital de Campanha) voltada para o atendimento aos pacientes
no âmbito da emergência pela pandemia da COVID-19.

Art. 2° A implantação dos Hospitais de Campanha consiste em uma das estratégias. em caráter

excepcional e temporário, que podem ser utilizadas para ampliação e organização da oferta de leitos e

deverá fazer parte dos Planos de Contingência elaborados pelos governos Estaduais. do Distrito Federal e

dos Municípios para o enfrentamento à COVID-19.

Parágrafo único. A estratégia de implantação de Hospitais de Campanha deve complementar

outras estratégias adotadas pelos governos Estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios para a

ampliação da oferta de leitos,

Art. 3° Para definir a estratégia de organização e ampliação dos leitos por meio da implantação

de Hospitais de Campanha. os gestores estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios podem levar em

consideração as seguintes estratégias anteriores:

l - priorizar a estruturação dos leitos clínicos e de UTI em unidades hospitalares existentes e

C permanentes da rede assistencial:

/ã7 ll - ampliar os leitos clínicos e de UTI nas unidades hospitalares existentes e permanentes,
aproveitando áreas não assistenciais e assistenciais com menor utilização em relação ao enfrentamento da

COVID-19, de preferência, tornando essas áreas exclusivas para esse tipo de atendimento, otimizando as

medidas de isolamento e proteção dos profissionais da saúde e a segurança dos demais profissionais e

pacientes:

Ill - dedicar unidades hospitalares existentes e permanentes exclusivamente para o

enfrentamento da COVID-19, realizando os ajustes necessários no fluxo de atenção da rede com a

realocação dos serviços da unidade dedicada para outras unidades e otimizando as medidas de

isolamento e proteção dos profissionais de saúde e a segurança dos demais profissionais e pacientes: e

lV - considerar a contratação de leitos clínicos e de UTI da saúde suplementar. utilizando a

infraestrutura existente na esfera privada da rede assistenciaL

Art. 4° As unidades hospitalares de campanha devem funcionar com o acesso regulado,

voltadas para a internação de pacientes com sintomas respiratórios de baixa e média complexidade,

podendo funcionar como retaguarda clinica para unidades hospitalares permanentes que possuam UTI e

sejam definidas como referência para tratamento da COVID-19,

Art. 5" O Hospital de Campanha é unidade temporária que deve ser implantada em:

l - anexo a unidades de saúde hospitalares permanentes:

|| - equipamentos urbams como estádios de futebol ou centro de convenções:
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III - áreas abertas, desde que vinculados a estruturas hospitalares pré-existentes: ou

lV - qualquer estrutura existente que o comporte, readequado para o perfil de atendimento a

que se destina.

§ 1° Em qualquer situação de implantação especificada no caput, o Hospital de Campanha deve

garantir o acesso aos serviços técnicos, tais como Central de Material e Esterilização (CME), lavanderia e
laboratório disponibilizado na Rede de Saúde e promover referência a alta complexidade, garantindo

tempo de resposta oportuno.

§ 2° O Hospital de Campanha deve contemplar espaço físico, equipe assistencial e de apoio
técnico. equipamentos médico-hospitalares, mobiliários e insumos, condizentes com as atividades a serem

realizadas.

§ 3° Devem ser observadas, quando couber, as normas da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA e da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e as recomendações da

Organização Mundial da Saúde - OMS.

Art. 6° Os Hospitais de Campanha podem ser estruturados da seguinte forma:

l - Leito de Internação Clinica: voltado para a internação de pacientes com sintomas

respiratórios de baixa complexidade:

'~ || - Leito de Suporte Ventilatório Pulmonar, voltado para:

rm a) apoio a internação clinica com a função de tratamento dos casos de piora do quadro
respiratório que necessite de suporte ventilatório não invasivo e invasivo: e

b) estabilização do paciente. quando apresentar estado de choque e instabilidade
hemodinâmica. até o remanejamento à unidade de referência hospitalar que possua Leitos de UTI para

enfrentamento da COVID-19.

§ 1° Os Hospitais de Campanha devem observar a proporção de 10 (dez) leitos de Suporte

Ventilatório Pulmonar para cada grupo de 40 (quarenta) leitos de Internação Clinica.

§ 2° A área técnica poderá, em casos excepcionais, habilitar os leitos de Suporte VentlLatório
Pulmonar em proporção inferior ou superior ao previsto no § 1° a depender dos critérios epidemiológicos.

Art. 7° O atendimento em leito de Internação Clinica e leito de Suporte Ventilatório Pulmonar

devem ser registrados no Sistema de Informações Hospitalares do SUS com os seguintes códigos:

l - leito de Internação Clinica: código 03.03.01.022-3 - Tratamento de infecção pelo coronavírus

COVID 19: e

'~ || - leito de Suporte Ventilatório Pulmonar: código do procedimento a ser criado em ato
l"' especifico do Secretário de Atenção Especializada à Saúde - SAES/MS.

Art. 8° A implantação dos Hospitais de Campanha será de responsabilidade dos Estados, Distrito
Federal e Municípios,

Parágrafo único. O Ministério da Saúde prestará apoio técnico para a implantação dos Hospitais
de Campanha mediante a disponibilização de documento orientativo para o planejamento e implantação
que traz informações sobre o perfil e programa assistencial, disponível no endereço eletrônico:
https://coronavims.saude.gov.br/prohssional-gestor#publitecnicas.

Art. 9° Para o cadastro dos Hospitais de Campanha para enfrentamento da Covid-19 no
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES. os gestores Estaduais, do Distrito Federal e dos
Municípios deverão seguir as orientações da Coordenação Geral de Sistemas de Informação em Saúde

(CGSI/DRAC/SAES/MS) disponível no endereço eletrônico: https: // wiki.saude.gov.br/cnes/
ir1dex.php/Orienta%C3%A7%C3%B5esrCNES~-~COV|D-19.

Art, 10. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do
Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.122.5018.21CO.65OO - Enfrentamento da
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente da COVID-19,

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.

EDUARDO PAZUELLO
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10/03/2021 Portaria n' 237-20-ms-saes

MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE ATENçÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE

Inclui leitos e procedimentos na Tabela de Procedimentos,
Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais
(OPM) do Sistema Único de Saúde (SUS), para
atendimento exclusivo dospacientes com COVID-19.

O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições, Considerando a Lei n' 13,979,
6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019.

Considerando a Portaria n° 414/GM/MS, de 18 de março de 2020, que autoriza a habilitação de leitos de
Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Pediátrico, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19: e

Considerando a necessidade de qualificar o CNES e a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses,
Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde (SUS). para identificar ações relativas ao
enfrentamento do COVID-19, resolve:

~

Art. 1° Fica atualizada a tabela de Habilitações e Leitos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
NES) e inclui procedimentos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, OPM do SUS, para identificar ações

relativas ao atendimento exclusivo dos pacientes com COVID-19.

Art. 2° Ficam incluídos, na tabela de habilitações do CNES, o código 26.12 - UTI ll Adulto - COVID-19 e o
código 26.13 - UTI ll Pediátrica - COVID-19, de registro Centralizado.

Art. 3' O processo de habilitação dos leitos citados nesta Portaria, será realizado conforme previsto na Portaria
n° 414/GM/MS, de 18 de março de 2020, que autoriza a habilitação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva
Adulto/Pediátrico, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19, sob responsabilidade da Coordenação-Geral
de Atenção Hospitalar do Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência da Secretaria de Atenção Especializada
à Saúde (CGAHD/DAHU/SAES/MS).

Art. 4° Ficam incluídos na Tabela de Leitos do CNES, Tipo 03 - Complementar, o Leito 51 - UT1 || Adulto -
COVID-19 e o Leito 52 - UT1 Il Pediátrica - COVID-19.

Parágrafo Único. O quantitativo de leitos SUS dos tipos de leitos citados no caput deste artigo será preenchido
de forma automática conforme quantidade de leitos habilitados em 26.12 - UTI || Adulto - COVID-19 e em 26.13 - UTI
|| Pediátrica - COVID- 19, respectivamente.

"7X!l\
Art 5° Ficam incluídos na Tabela de Procedimentos Medicamentos e OPM do SUS, procedimentos de Diárias

de UTI Adulto e Pediátrico para COVID-19, conforme Anexo a esta Portaria.

Art. 6° Esta Portaria entra em vigor a partir da disponibilização das versões dos sistemas que contemplem as
modifkações realizadas pelo DATASUS/SE, conforme cronograma disponível no site http://cnes.saude.gov.br.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.3.2020

ANEXO

INCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS

PROCEDIMENTO: 08.02.01.029-6 - DIÁRIA DE UT1 ll - ADULTO CORONAVIRUS -COVID19

COMPREENDE TODAS AS AÇÕES NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO DA VIDA DO
DESCRIÇÃO PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE CORONAVIRUS - COVID 19 COM O SUPORTE E

TRATAMENTO INTENSIVOS

INSTRUMENTO 04 - AIH (Proc. Especial)
DE REGISTRO

www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/PRT/Portaria n° 237-20-ms-saes.htm 1/3
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10/03/2021 Portaria n° 237-20-ms-saes

MODALIDADE DE 02 - Hospitalar
ATENDIMENTO

COMPLEXIDADE Não se aplica

TIPO DE 06- Média e Alta Complexidade (MAC)
FINANCIAMENTO

SEXO Ambos

.IDADE MÍNIMA 12 anos

IDADE MÁXIMA 130 ANOS

VALOR DO
SERVIÇO O 00
AMBULAROTIAL '
(SA)

VALOR DO
SERVIÇO R$ 686,40
HOSPITALAR
(SH)

C VALOR DO

SERVIÇO R$ 113,60
PROFISSIONAL
(SP)

TOTAL
HOSPITALAR R$ 800,00
(TH)

HABILITAÇÃO 26.12 - UTI ll Adulto - COVID-19

LEITO 51 - UTI 11Adulto - COVID-19

RENASES 147 - Tratamento Intensivo

PROCEDIMENTO: 08.02,01.030-0 - DIÁRIA UTI || PEDIÁTRICA COVIl) 19

COMPREENDE TODAS AS AÇÕES NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO DA VIDA DO
DESCRIÇÃO PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE CORONAVIRUS - COVID 19 COM O SUPORTE E

TRATAMENTO INTENSIVOS
.

INSTRUMENTO 04 - AIH (Proe. Especial)
DE REGISTRO

MODALIDADE DE 02 - Hospitalar
ATENDIMENTO

COMPLEXIDADE Não se aplica

TIPO DE 06- Média e Alta Complexidade (MAC)
FINANCIAMENTO

SEXO Ambos

IDADE MÍNIMA O meses

IDADE MÁXIMA 12 Anos

VALOR DO
SERVIÇO O 00
AMBULATORIAL '
(SA)

www.planaltagov.bdccivil_03/ponana/PRT/Portaria n' 237-20-ms-saes.htm 2/3
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VALOR DO RS 686,40
SERVIçO
HOSPITALAR
(SFI)

VALOR DO
SERVIÇO R$ 113,60
PROFISSIONAL
(SP)

TOTAL
HOSPITALAR R$ 800,00
(TH)

HABILITAÇÃO 26.13 - UTI Il Pediathca - COVID-19

LEITO 52 - UTI It Pediátrica - COVID-19

RENASES 147 - Tratamento Intensivo

'~

a

www.pIanaKo.gov.br/cdvll_03/Podarla/PRT/Portaria n' 237-20-ms-saes.htm 3/3
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 12/03/2020 l Edição: 49 I Seção: l l Página: 185

Órgão: Ministério da Saúde/Gabineté do Ministro

PORTARIA N° 356, DE 11 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do

disposto na Lei n° 13.979. de 6 de fevereiro de 2020, que

estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de

saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavírus (COVID-19).

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

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

202O,e

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde 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:

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

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

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

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

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 local.

§ 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 médico deverá ser efetuada, preferencialmente,

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

depender do estado clinico do paciente.

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

para o SARSCOV-2.

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

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

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

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

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

§ 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 fundamentada, observado o modelo previsto no Anexo ||,
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Art, 4° a medida de quarentena tem como objetivo garantir a manutenção dos serviços de

saúde em local certo e determinado.

§ 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 será adotada pelo prazo de até 40 (quarenta) dias, podendo se

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

serviços de saúde no território.

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

Centro 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 após o encerramento da
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.

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

acarretará a responsabilização, nos termos previstos em Lei.

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

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

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

serão indicadas mediante atD médico ou por profissional de saúde.

Parágrafo único. Não depende de ind icação médica ou de profissional de saúde as medidas

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

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

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

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

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 Charité). deverá passar por validação por um

dos três laboratórios de referência nacional:

l - Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/Rj):

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

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

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

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

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

§ 2° Apás a validação da qualidade, o laboratório de que trata o caput passará a integrar a Rede

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

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

Ministério da saúde.

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

identificação do coronavírus (COVID-19). bem como as medidas de biossegurança devem observar as

diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

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

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

coronavírus (COVID-19) previstas no art. 3° da Lei n° 13.979, de 2020.
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Art, 10, Para a aplicação das medidas de isolamento e quarentena deverão ser observados os

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

Contingência Nacional para Infecção Humana novo Coronavírus (Convid-19), disponíveis no sitio eletrônico
do Ministério da Saúde, com a finalidade de garantir a execução das medidas profiláticas e o tratamento

necessário,

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

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

Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19).

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

necessário e disponibilizado no sitio eletrônico do Ministério da Saúde:
https://www,saude.gov.br/vigilancia-em-saude.

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

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

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

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,

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

ao sigilo das informações pessoais.

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

LUIZ HENRIQUE MANDETTA
ANEXOI

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

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

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

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

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

as seguintes orientações:

Assinatura_,,

CRM ___ _~_______~

ANEXO ||

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

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

Data de inicio:

Previsão de término:

Fundamentação:

Local de cumprimento da medida (domicilio):

Local: ,~ Data: ,~____/_ __,__/,w,,,_ Hora: _ _____: ____ ____

Nome do profissional da vigilância epidemiológica:

Assinatura~ Matricula: ___,~,.,_____

Eu, documento de identidade ou passaporte
_______~~~~~.Aeclaro que fui devidamente informado(a) pelo agente da vigilância epidemiológica

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

consequências da sua não realização.

Local: Data: __,,,_/~,,__+1_~____ Hora: _,___ _: _~~

Assinatura da pessoa notificada:

Ou

Nome e assinatura do responsável legal: ~~.~~_.,W___.,W.,,______~,,____

Este cmteúdo nãq substitui o publicado na versão certificada,

4"^
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PORTARIA N° 1,802, DE 20 DE JULHO DE 2020

Autoriza a habilitação de novos leitos de unidade de terapia

intensiva - uti adulto COVID-19 para atendimento exclusivo dos

pacientes SRAG/COVID-19.,

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE INTERINO, no uso das atribuições que lhe conferem os

incisos l e 11 do parágrafo único do art, 87 da Constituição, e

Considerando a Lei n° 13,979, 6 de fevereiro de 2020. que dispõe sobre as medidas para

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

responsável pelo surto de 2019:

C Considerando a Portaria n° 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei n° 13.979. de 6 de fevereiro de 2020. que

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

decorrente do Coronavírus (COVID-19); e

Considerando a Portaria n° 237/SAES/MS, de 18 de março de 2020, que inclui leitos e

procedimentos na Tabela de Procedimentos. Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM)

do Sistema Único de Saúde - SUS, para o atendimento exclusivo dos pacientes SRAG/COVID-19. resolve:

Art, 1° Fica autorizada, em caráter excepcional, a habilitação temporária de novos leitos de

Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto COVID-19 para atendimento exclusivo dos pacientes

SRAG/COVID-19.

Parágrafo único. As habilitações temporárias de Leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto

COVID-19 (Código de habilitação 26.12), para atendimento exclusivo dos pacientes SRAG/COVID-19,

deverão ser solicitadas para estabelecimentos que disponham de leitos disponíveis e prontos para serem

utilizados.

Art. 2° Para pleitear a habilitação supracitada, considerando os critérios epidemiológicos e a

(yk% rede assistencial disponível nos territórios, devem ser encaminhados por meio do SAlPS - Sistema de
Apoio à Implementação de Politicas em Saúde (http://saips.saude.gov.br/). com os documentos a seguir

descritos:

l - Oficio da Secretaria Estadual de Saúde. solicitando a habilitação, assinado pelo gestor de

saúde estadual e municipal, (quando o estabelecimento estiver sob a gestão do município), constando:

a) o nome do município e seu respectivo código IBGE:

b) o nome do estabelecimento de saúde e seu respectivo código no Sistema do Cadastro

Nacional de Estabelecimento de Saúde - SCNES:

c) q número de leitos de UTI a serem habilitados, deve ser de no minimo 05 leitos por

estabelecimento.

d) informação sobre a garantia de um respirador para cada leito habilitado. equipamentos e

recursos humanos necessários, compatível com os dados atualizados do Sistema do Cadastro Nacional de

Estabelecimento de Saúde - SCNES.

Parágrafo único. Os Estabelecimentos temporários que não possuírem o CNES deverão obter as

orientações especificas do Ministério da Saúde, disponível em Wiki CNES (wiki.datasus.gov.br).

Art. 3° A habilitação e a prorrogação dos Leitos de UTI COVID-19 será condicionada à avaliação

técnica, emitida pela Coordenação-Geral de Atenção Hospitalar e Domiciliar - CGAHD/DAHU/SAES/MS,

nos seguintes itens:
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l - o estabelecimento e os leitos de UTI devem constar nos Planos de Contingência Estaduais:

|| - a necessidade dos Municípios e Estado, baseada em critérios epidemiológicos (incidência,

prevalência, letalidade da COVID-19):

Ill - rede assistencial disponível e taxa de ocupação dos leitos; e

lV - a alimentação do sistema e-sUS Notifica - Internações pelo estabelecimento hospitalaí

Art. 4" Os leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto COVID-19 habilitados para atendimento

exclusivo dos pacientes SRAG/COVID-19, serão habilitados pelo período excepcional de 90 (noventa) dias,

podendo ser prorrogados a cada 30 (trinta) dias. mediante solicitaçãc dos gestcxes do SUS, elencando os

itens descritos no art, 2° desta Portaria,

Parágrafo único. As habilitações de que trata o caput poderão ser prorrogadas, a depender da

situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19, mediante

solicitação no SAlPS.

Art, 5° As habilitações tratadas no art. 1° poderão ser encerradas a qualquer tempo caso seja

finalizada a situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

Coronavírus, nos termos do art. 4°, § 1°, da Lei n° 13.979 de 2020.

Art. 6° Quando houver solicitação de desabilitação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva
C Adulto COVID-19 para atendimento exclusivo dos pacientes SRAG/COVID-19, o recurso financeiro

,~\ repassado será restituído ao Ministério da Saúde na integralidade dos leitos desabilitados.

Art. 7° O custeio da habilitação de novos leitos de UTI COVID-19, considerará o valor do

procedimento 08.02.01.029-6 - Diária de UTI-II Adulto Covid 19, conforme definido na Portaria n°

237/SAES/MS, de 18 de março de 2020,

Art. 8° Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do

Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.122.5018.21CO.65OO - Enfrentamento da

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus.

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

Art. 10° Fica revogada a Portaria n° 414/GM/MS, de 18 de março de 2020, publicada no Diário

Oficial da União n° 55, de 18 de março de 2020, seção 1, página 149 e a Portaria n" 568/GM/MS, de 26 de

março de 2020, publicada no Diário Oficial da União n° 68, de 08 de abril de 2020. seção 1, página 65.

EDUARDO PAZUELLO

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada,

4"m,
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DECRETO N° 13.Ç08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
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D E C R E T O N' 13.608, de 20 de março do 2020

Declara Situação de Emergência no âmbito do
Município de Itabuna, afetado por Doença
Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conformo a
Instrução Normativa do Ministério da lntogração
Nacional n° 02, de 20 de dezembro do 2016, para
fins de prevenção e onfrentamento à COVID-19, e
dá outras providências.

C
'JJ'

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, no uso de suas atribuições legais;

amparado no que dispõe o art. 6°, da Lei Orgânica do Município de Itabuna - LOMI e,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,

proteção e recuperação, na forma do art. 1% da Constituição Federal:

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de

março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar

a disseminação da doença.

CONSIDERANDO os riscos da disseminação do novo coronavírus, moléstia que já

tem casos confirmados no Estado da Bahia, o paíec£LIgçniçQÁa&2s=mL!yQk&aLd£

sayd§L£ q TécniçQAQ-jmtggiçQAnfgçWggista_Eg£nmdo Hemandez RçunerQ,

CEEMEã2S2S&

CONSIDERANDO ainda, finalmente, a decisão do Governador do Estado da Bahia,

nos termos do Decreto n° 19.549, de 18 de março de 2020, de adotar medidas emergenciais

para enfrentamento da disseminação do coronavírus;

Profoitura Municipal Av, 1%hcosu 678 - Conwo Mmnislmwo Fkmúpo Atros - São Cbowno

Cen//icação DHiF"Í51YHMY4-8FY8BG8Q-jKB1FYKL-xUxUo8Az

Vêrsão e/elnônica disponiWl em: hlumwww.itaHna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP n°2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - lCP 3tasi/
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CONSIDERANDO a confirmação em 19 de março de 2020, de caso de coronavírus

em Itabuna e o risco iminente de sua disseminação:

DECRETA:

C
I

Art. 1" - Fica declarada Situação de Emergência em todo o territóíio municipal, em

virtude do desastre classificado e codificado como Doença Infecciosa Viral - COBRADE

1.5.1.1,0, conforme Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional n' 02, de 20

de dezembro de 2016, para 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 reapresentarem em até 72

horas.

Art. 5° - Fica suspenso o funcionamento e atividades de shoppings, galerias, bares,

restaurantes, academias de musculação, dança, ginástica, Clübes sociais, igrejas, eventos

sociais, politicos, congressos, convenções, seminários, festas, formaturas, comemorações,

indústrias e fábricas, cursos, atividades bancárias e do comércio em geral, incluindo o

comércio estabelecido nos bairros, a partir da primeira hora de sábado, dia 21 de março de

2020, pelo prazo de 15 dias ou até nova deliberação.
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Parágrafo-Primeiro — Ficam suspênsas as atividades internas e atendimento ao

público na sede da Prefeitura do Município de Itabuna, excetuando-se as atividades da

Secretaria Municipal de Saúde e órgãos de fiscalkação.

Parágrafo-S6 gun do - O descu mprimento çJq 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 flsica rio 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 Gúàrda Civil

Municipal a procederem a fiscalização e imputação das sanções ora estabelecidas, podendo

solicitar apoio policial.

Art. 7"- Fica excepcionado da vedação do artigo 5° deste decreto, o funcionamento

de farmácia, mercados, postos de gasolina, lojas de delivery, supermercados, padarias e

estabelecimentos de saúde,

Art. 8' - Os servidores públicos com idade superkr 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 artigo 8° não é aplicável aos Secretários e exercentes de

cargos comissionados ou de confiança, dirigentes e demais servidores públicos municipais

imprescindíveis à manutenção dos serviços públicos essenciais ou lotados nos órgãos de

combate e prevenção ao novo Coronavírus.

Art. 10 - Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a realizar processo de

dispensa de licitação, devidamente justificado, com devida demonstração da economicidade

da despesa, juntando coleta de preços e formalizando-os em atenção aos requisitos legais,

somente se por outro meio licitatório não puder satisfazer a necessidade da administração,
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com fundamento no inciso lV, art. 24 da Lei 8.666/93, diante da necessidade emergencial de

aquisição de produtos, insumos, serviços, material de limpeza e expediente, não amparados

por licitações já existentes. exclusivamente para combate ao novo Coronavírus.

Parágrafo-Único - Dever-se-á priorizar a aquisição por meio dos certames

licitatórbs já em vigor ou por meio de registro de preços, indusive com a adesão a atas de

outros entes, quando cabível,

Art, 11 — Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a promover a encampação,

ou ocupação de imóveis, bem como o confisco e requisição de medicamentos e material

penso indispensáveis ao combate ao novo Coronavírus, mediante processo administrativo,

ato expresso e justificador, para tratamento, combate e isolamento de casos suspeitos ou

confirmados, que por outra maneira não puderem ser supridos.

Art. 12 - Aplica-se este Decreto à Fundação de Atençã(j a Saúde Itabuna - FASI,

fundação publica municipal gestora do Hospital de Base LuÍs Eduardo Magalhães - HBLEM.

Art. 13 - Fica q Secretário de Segurança, Transporte e Trânsito do Município -

SESTTRAN autorizado a editar decreto para reduzir, disciplinar, retomar ao horário normal

ou paralisar parcial ou integralmente o serviço de transporte coletivo urbano.

Art. 14 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e 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°

13.607' de 19 de março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 1TABUNA, em 20 de março de 2020.

FERNANDO GOMES VJTA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

D E C R ET O N"13.609, de 21 do março d9 2020

Altera o Decreto n" 13.608, de 20 de

março d0 2020, e dá outras
providências.

C

Cm,

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, no uso de suas atribuições legais, com

fundamento no ati. 6° e 6(3, inciso XII da Lei Orgânica Municipal e,

CONSIDERANDO que foi decretado Estado de Emergência, face a confirmação de

contaminação do primeiro paciente com o COVID-19 no Municipb de Itabuna;

CONSIDERANDO a necessidade de ajustes às medidas tomadas, com q intuito de

elidir o desabastecimento e a desassistência em setores relevantes;

DECRETA:

Art. 1' - O Decreto 13.608, de 20 de março da 2020 passa a vigorar com as seguintes

modificações e acréscimos:

"Art. 5° - Fica suspenso o funcionamento e atividâdes de shoppings, galerias,

bares, reslaurantes, cinemas, academias de musculação, da nça, ginástica, clubes

sodais, igrejas, eventos sociais, pditicos, congressos, convenções, seminários,

festas, formaturas, comemorações, serviços de Call Center, Agências Bancárias e

cursos, a partir da primeira hora de sábado, dia 21 de março de 2020, pelo prazo de

15 dias ou até nova deliberação.

ParàgrafQ-Primeiro - Ficam suspensas as dividades internas e atendimento

ao público na sede da Prefeitura do Município de Itabuna, excetuando-se as

atividades da Secretaria Municipal de Saúde e órgãos essenciais, que não admitam

solução de continuidade, com funcbnamento e horário determinado pelos

secretários da pasta, mediante termo fundamentado e expedição de respectNa

Portaria.
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Parágrafo-Segundo - Fica suspensa toda e qualquer atividade de circulação

de mercadorias e prestação de serviços em estabelecimento comercial aberto ao

público, de natureza privada e de natureza nãQ essencial à manutenção da vida.

Parâgrafo-Terceiro - As indústrias e fábricas deverão funcionar com redução

de pessoal, disponibilizando álcool em gel, luvas e máscaras, apresentando plano

de desinfecção permanente do ambiente de trabalho e equipamentos manuseados

pelos trabalhadores.

Parágrafo Quarto - Permanecerão em funcionamento salas de auto

atendimento das agencias bancárias, compensação bancária, redes de cartões de

crédito e débito, caixas bancários eletrônicos e outros serviços não presenciais de

instituições financeiras tendo em vista o atendimento de aposentados, pensionistas,

beneficiários de programas sociais e a população que não poderá hear alheia a

movimentação e saques de numerários, o que poderia agravar o caos social nesse

momento de medidas restritivas de prevenção ao Covid-19.

Parágrafo Quinto - Os serviços de Call Center deverão instruir pedkio

escrito e fundamentado a Secretaria Municipal de Saúde, comprovando a natureza

essencial dos seus serviços e enquadrando-se nas medidas de segurança

biosanitárias expedkjas pela SecrèWriâ de Saúde, corno condição prévia de

funcionamento.

ParágrafoSexto - O descumprimento do ora determinãdo ensejará ao

infrator q cancelamento ou suspensão de alvará, licenças e permissões de

funcionammto, sem prejuízo de fechamento forçado e responsabilização da pessoa

jurídica e física no âmbito cível, criminal e administrativo.

Art, 7'- Fica excepcionado da vedação do artigo 5° deste decreto, o

funcionamento de farmácia, mercados, mercearias, postos de gasolina, delivery de

alimentação, supermercados, padarias, estabelêcimentos de saúde (clínicas e

hospitais), pet shops, clínicas veterinárias, lotéricas para operações financeiras e

Prafoitura Municipal Ay Lsabol, 678 - Cen» Admímstmü70 Mtmi©at RrnihO Ahm - SàQ cãcmm .
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pagamento de benefícios, cemitérbs e funerárias, distribuidores e revendedores de

gás da cozinha, distribuidores, industrias e fabricantes de produtos alimentícios e

bebidas, estabelecimentos que comercializem produtos agropecuárbs para venda

de alimentação e medicamentos de uso animal, lanchonetes, empresas que atuam

como veículos de comunicação, empresas de abastecimento de água e

saneamento, energia elétrica e telecomunicações, açougues, peixarias, granjas,

empresas de coleta de resíduos sólidos, empresas de segurança privada,

produtores ou fornecedores de bens ou de serviços essenciais à saúde à higiene,

alimentos e bebidas, revendedores de produtos médicos e hospitalares e hortifrútis,

Art. 10 - Fica a Secxetaria Munictpal de Saúde e a Secretaria Municipal de

Assistência Social autorizadas a realizar processo de dispensa de licitação,

devidamente justificado, com a devida deflagração de processo administrativo, com

demonstração da economicidade da despesa, acostando-se coletas de preços,

formalizando-os em atenção aos requisitos legais, somente se por outro meio

licitatório não se puder satisfazer a necessidade da administração, com fundamento

no inciso IV, art. 24 da Lei 8.666/93, diante da necessidade emergencial de

aquisição de produtos, insumos, SèrviçOS, não amparados por licitaçDes já

existentes, excl usivamente 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."

e Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art, 4' - Revogam-se as disposições em contrário,

.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, em 21 de março de 2020.

FERNANDO GOMES VITA
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito
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MARIA ALICE ARAÚJO PEREIRA
Secretária de Governo

C.
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DECRETO N' 13.621, de 01 do Abril de 2020

Convarte sittjação de emergência om
Estado de Calamidade Pública no
âmbito do Município do 1tabuna(BA), e
dá outras providencias.

Q
·~

C

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, no uso de suas atribuições legais, com

fundamento no inciso XV do art, 66 da Lei Orgânica Municipal e nos Decretos 13.607 e

13.608, que declarou Estado de Emergência no âmbito municipal,

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria 188 de

03,02,2020, declarou emergência em Saúdo Pública de importância nacional em

decorrência da infecção humana pelo novo coronavlms (COVID-19), por entender se tratar

de evento complexo que demanda esforço conjunto de todo o sistema único de Saúde para

identificação da etiobgia dessas ocorrêndas e adoção de medidas proporcbnais e restritas

aos riscos:

CONSIDERANDO que na data de 11 de março de 2020, a OMS - Organização

Mundial de Saúde declarou que a COVID-19, nova doença causada pelo novo coronavírus,

denominado SARS-Cov-2 é uma pandcmia;

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da portaha 454 de

20.03.2020, declarou, em todo o territóho nacional, o estado de transmissão comunitáha do

coronavírus (COVID-19):

CONSIDERANDO que o Município de 1tabuna(BA) adotou inúmeras medidas de

enfrentàmento acj novo comnavirus através dos Decretos Municipais i3.604/20, 13.607/20 e

13,608/20;

CONSIDERANDO a necèssidade de adoção de medidas mais rígidas de prevenção

de controk de riscos e de danos a saúde pública, a fim de conter a disseminação do novo

coronavírus no âmbito do território deste Municiph de Itabuna (BA);
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CONSIDERANDO que, a cada dia, tem se confirmado novos casos de pessoas

contaminadas com o COVID-19 em todo o território nacional, comprometendo

substancialmente a capacidade de resposta do poder público;

CONSIDERANDO que, no âmbito do Município de Itabuna - BA, a pandemia do novo

corona vIrus e as mrrelatas medidas de enfrentamento vem impondo isolamento de

população (preventivo) e interrupção de serviços essenciais.

CONSIDERANDO que a restrição e paralisação preventivas de atividades das mais

diversas categorias da atividade econômica, atingindo o comércio, serviços e obras,

determinados por meio do Decreto Estadual 19.549/2020 e pelos Decretos Municipais, sem

sombra de dúvida impactará negativamente de modo devastador na economia municipal, de

modo a demandar urgentemente c) incremento de ações assistenciais a população municipal

afetada;

CONSIDERANDO que, mesmo após o fim das restrições impsbas para a prevenção

ao coronavírus, perd urarão relativamente aos comerciantes, prestadores de serviço,

trabalhadores e agricultores locais, nefastos efeitos sociais e econômicos, os quais, embora

incalculáveis no momento, já são previsivelmente devastadores:

CONSIDERANDO que a sihjação se agrava em face à pardela redução significativa

da atividade econômica estadual, nacional e internaàonal e conseqüente queda já iniciada

na arrecadação da União, Estados e do Município de Itabuna (BA) que depende

significativamente das transferências obrigatórias federais e estaduais;

CONSIDERANDO que a queda da arrecadação própria, que decorre diretamente da

paralisação e crise da economia local e de transferências intergovernamentais procede-se

justamente no momenb em se avulta a necessidade de incremento em ações assistenciais

de socorro à população;

CONSIDERANDO que sobreditos impactos sociais e econômicos já são sentidos

atualmente no âmbito local e se antecipam à própria conhrmação de casos no Município de

Itabuna;

CONSIDERANDO, portanto, tratar-se de danos sociais e econômicos decorrentes de

surto epidêmico internacional (pandemia) enquadrado no COBRADE (1.5.1.1.0) classifkcado

Prefeitura Municipal av. PMwsa isnX!. 678 - Cww2 Alvos C»Qmm7

Certificação Digital: NVWXSKU5-KEMHWOKQXYHQOFF-/6ZWCOS2

Versão e/etnônica d/spon/ve/ em: httpj'/www.itabuna,ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP n°2.200-2/20Ol de 24/08/2001, que instituía infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - lCP Brasil



C3&d:2-

DIÁRIO
OFICIAL
Prefeitura Municipal de

itabuna

C

h

mm

cUE'
VO
O PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

"'="=.
entre bs desastres de grandè intensidade" nível Ill, por envolver "danos e prejuízos não são

superáveis e suportáveis pelos governos locais 0 o restabelecimento da situação de

normalidade depende da mobilização e da ação coordenada das três esferas", assim como

por abranger "isolamento de população" e "interrupção de serviços essenciais"

CONSIDERANDO a necessidade de intensificar as medidas de enfrentamento ao

novo coronavírus previstas pelos Decretos Municipais e Decretos com medidas adicionais,

em complementação e execução local das medidas determinadas pelo Estado da Bahia e

União;

CONSIDERANDO as vedações impostas nos artigos 22 e 23 da Lei de

Responsabilidade Fiscal - LRF, quando extrapolados os limites prudencial e total de

despesas de pessoal, impedin% as contratações necessárias ao reforço de equipes que

atuam no enfrentamento da pandemia:

CONSIDERANDO o disposto no art, 65 da LRF, suspendendo a contagem de prazos

e as disposições estabelecidas em seus artigos 23,31 e 70, bem como dispensando o

atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no artigo 9", na

ocorrência de calamidade pública reconhecida, enquanto perdurar a situação;

CONSIDERANDO a mensagem 93 de 18 de março de 2020 do Presidente da

República, saliàtando ao Congrèsso Nacional o rec»nhecimento do estado de calamidade

pUblica em saúde pública nos termos da LRF, o qual foi aprovado sob a forma de Decreto

Legislativo 06/2020:

CONSIDERANDO o teor do Decreto Estadual 19.54912020 da lavra do Governador

do Estado da Bahia, que declarou estado de emergência no âmbito do Estado da Bahia;

CONSIDERANDO, por fim que q governo do Estado da Bahia, se encontra em

Estado de Calamidade Pública, já reconhecido conforme deliberação da Assemblèia

Legislativa da Bahia, Decreto Legislativo 2512, na data de 23.03.2020,

DECRETA:
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Art. 1° - A çcjnversão da Situação de Emergência em "Estado de Calamidade

Pública" no âmbito de todo o território do Município de Itabuna (BA) em virtude da

emergência em saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia do

novo coronavírus,

Art. 2° - Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal adotarão as

medidas necessárias ao enfrentamento do Estado de Calamidade Pública.

C
Art. 3" - Este Decreto entrará em vigor na dala da sua publicação com vigência pelo

prazo de 180 dias para todos os fins legais, prorrogável por igual período em sendo

necessário, caso ainda perdure o Estado de Emergência declarado pelo Município, com

eficácia vinculada, na forma do art. 65 da Lei complementar 101/2000 - Lei da

Responsabilidade Fiscal, a partir do reconhecimento da situação de calamidade pública

pela Assembléia Legislativa do Estado da Bahia,

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA, em 01 de abril de 2020.

FERNANDO GOMES VITA
Prefeito em exerckio

C MARIA ALICE ARAÚJO PEREIRA
Secrefáha de Goverm
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PREFEITURA MUNICIPAL DE itA3UNA

D E C R E T O N' 14.282, do 04 do fewmiro C$o 20?1.

Declara situação do EmclgõnGio Administrativa

no MuMc/pio de Itabuna q, dá outras
pnovklências.

C

l
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O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA Estado da Bahia, ano uso das ahibuáções
qua IN são cmfehclas pela Le' Oegánim do Municipio,

CONSIDERANDO quo SituaçSo do EmeMnáa é üma constataçjo do anorma%ac$e
prtwocada por demerdôà fogem ao controle e ao planejamento da Administração
causando danos e prcjuizos que impüquum o wmptometmmo parcial da capâcidâdo ã¶c
resposta do poder pütdic'o da ente atingido.

CONSIDERANDO que, ao final de um més tia governo, sq mnstâtju que [}$
contratos adiíNados peio gQvBmo suceCido não (oram Miaemss para çatmtr a
conlinuidadé dos $CMçO5 púNms impm$cáMNei8 e q tempo cQlwümido não sei fê%aram
$u|=nm pam âdcçiÒo do providências que resçj'úatdem, pelas vi3$ p«)oeammta|$
regjWes, ao aendmento formal do pMdpio da imµssoakdadé, aíuMs d0 Ínstnjmenm
como ltcitaçãã concurso piít:licos, processos seletWs, etc

CONSIDERANDO que o atual Qovémo sb inidcu no último cita 1' de janeWcj com a
obngaçào de garantir a cmtinuidâdé dos HNiços públicos prestado$ à população.
nhmrvânda A cnnswnada. imfnenlg e potencial suspensão destes serviços. inciusm
aqueleg extnemamenW Bswnaaw,

CONSIDERANDO quo eevda ccmtrapmdt.oentc o üdtção de CXimrctos especifmos
pata áenàa geral cIe cada sitwçàQ em que verifique çurdde|üa3o Cos dglto$ da
umafclélncia danvacla Clã abrupta desmntimidaaü de serv.ços públicos em decmnáa da
SuCêSSãO munícjpal

CONSIDERANDO a neccssmce de cont'ataçáo ca mào-de-oMa peia mmimmçao
Públkaa em oonforrmd®ú com Cl dispcMo no ujCisj lX, go Ari. 37, da consmição Fedmal
Bslntameme para atencier necessidade temporána cie excepcional tmetem pübllco, sem
que haja tempo hábil para a realtzaçào de prccemj 8ektjvo, ainda quo Unj:dificado. vkaMo
utµm!u atuação rio alendimunto de saúde, limpeza pública, providências sanitâciâs e outros
seM;os essenciais

CONSIDERANDO que c) leddnlamônto ráâkzado mia AdmA|$lraçào pwa so
ave{Ouar us contralos existemos e vigen:es, demonstrou não sorom suf:cimtòs para wprir a
demanda çjçk$ serviçps essenáas, sugUMo urDèc|cin (art 24, N. IJe Lei 8.666/93) a
jus"1hcar ajnTàtações medianw pí'ocMmento de dispema do halação, ainda que Qtcclecida

- q mràter excepcKnUdacse e tumpjranedacle que a conwalaçâo dáma pressupCe,

PrM'eitura Mun bei pm a¥ te- Pmúrbo An~ - SSq Cpdmp
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~~ DECRETA:

PREFEiTURA MUNCIPPL CE ITABUNA

Art. 1" Fm aem'aracja j exmóncia de srmçào anomnâl camctonzada como
SITUAÇÃO DE EMERGENCIA ADMINISTRATIVA no àmbilo do Muntcíµo de iWbuna, polo
pram d# % (nownta) em razão da @açào d0sclonw|made na ofertá e ekecuçãô
cie NfViçi0$ públicos suspensos nos Úkunos dim do çavemc sucedido.

Parágm(o ünko. A Situação ce Emergêma ora cjeâaracla aümza a aaaçào cie
todas as medidas âdminiwativas neces$áriag à imediata cé$po$w pct parte do Poáer
Público à situaçàcj vigonte

Akt. 2". Even".üá6 amü'âljçWs, rEKjljzacja8 cmútamm'e om funçàu da emorgància ora
cieM.iradíj, devêm íjtSotar pr{)vLdò['clas simpkhcMâs cmmcj ccmção arlalj8e ce currículo,
[i|t)a,çjdaca da preços, ouM6 mando pr98ervar a provalènc a do intere6se púHico o
vanlajoNdade para Mrnimstraçâo

Art. 3" - Este Decrete entra em vigor nesta data. rwogamc·se as dispQ$iças um
mntranô.

GABINETE DO PREFEITO DE ITABUNA em 34 de faveíeu'o de 2021
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& GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Saúde do E8tado da Bahia
Superintendência de Vigilância o Proteção à Saúde

COMUNICADO DE ALERTA SESAB/SUVISA/CIEVS N' 04, 04 de março de 2021

Assunto: Alertar sobre transmissão comunitária das variantes SARS-COV-2 P.1 da
linhagem 8.1.1.28, de Manaus, e VOC 202012/01 da linhagem B.1.1.7, do Reino

Unido, no Estado da Bahia.

No dia 03 de março de 2021, o Laboratório de Virus Respiratórios e Sarampo do

Instituto Oswaldo Cruz (1OC/Fiocruz) e o Laboratório Central de Saúde Pública da

Bahia (Lacen-BA) notificaram a identificação, através de sequenciamento, de mais

casos da variante SARS-COV-2 P.1 da linhagem 8.1.1.28, de Manaus, e da variante

SARS-CoV-2 VOC 202012/01 da linhagem B.1.1.7, do Reino Unido, em amostras

provenientes do Estado da Bahia.

Estas variantes são consideradas preocupantes por causa das mutações que

apresentam, estando relacionadas a um aumento de transmissibilidade, maior

gravidade dos quadros e risco de óbito.

Após investigações, concluímos que o Estado da Bahia possui transmissão

comunitária para as duas variantes, já que não houve possibilidade de rastrear a

origem da infecção em todos os casos, indicando que o vÍrus circula entre as

pessoas, independente de terem viajado ou não para o exterior.

Até 03 de março de 2021, foram confirmados 17 casos da variante P.1 de Manaus,

no Estado da Bahia. Os casos estão relacionados com os municlpios de Salvador,

Amargosa, Itabuna, Santa Luz, Irecê, João Dourado e Lauro de Freitas.

Ressaltamos que 10 casos (58,8%) necessitaram de hospitalizações e 3 (17,6%),

evoluíram para óbito.

Em relação à VOC B.1.1.7 do Reino Unido, até o dia 03 de março de 2021, foram

notificados 09 casos, sendo 06 confirmados e 03, permanecem em análise. Estes

casos estão relacionados com os municípios de Salvador, Feira de Santana, Ilhéus,

Suparintorid6ncia de WgUãncLa 0 ProtgçãQ da Saúdo
4' Avonlda ao, Plataforma 6, I-ado B - Contro AdmlnMmtlvo da Bahia - $alvador-Bahla, cep 41.750400

Td. (71) 3115-4230. E-mdl: 8Uv|3a.a8~8audo.b&gov.br SlW: www.88udg.b&8av.br
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â""x GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia
Suporintendêncla d0 Vigllâncla e Proteção à Saúde

Itapetinga e Lauro de Freitas. Nenhum dos casos confirmados necessharam de

hospitalizações e todos estão curados.

Desta forma, solicitamos às unidades notificadoras a necessidade de fortalecer as

atividades de controle da covid-19, estando atentas aos atendimentos dos casos

suspeitos, realizando a notificação dos casos suspeitos e confirmados e o

rastreamento dos contatos de todos os casos.

Ressaltamos a necessidade de orientação à população quanto às medidas deSL
prevenção e controle como: isolamento domiciliar da pessoa que estiver com

suspeita ou em período de transmissão da doença, lavagem frequente das mãos

com água e sabão elou álcool em gel a 70%, além do uso obrigatório de máscara e

manter o distanciamento social.

Certos de contarmos com a vossa colaboração, solicitamos que esse comunicado

seja compartilhado e multiplicado a todos os profissionais dos serviços de saúde,

pois o monitoramento dessas alterações ajuda a acompanhar os casos e na tomada

de decisões referente as medidas de bloqueio da cadeia de transmissão.

Atenciosamente,

U

G,

Talita Moeira Urpia

Coordenadora CIEVS-BA

:
r

j

SuµdnWnd0ncla do Vigllâncla o ProWção da Saúdo
4' Avonlda 400, PlatMbnna 6, Lado B - Cbntro AdmjnktTatlvD da Bahfa - Salvador-Bahla,, CEP 41.750-300

Td. (71) 3115-4230. Emalt: 9uvtsamtEK©saudo.ba.gov.br SM: www.mude.bagov.br
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PREFEI1 URA MUNICIPAL DE ITABUNA

C DECRETO N" 14.331, de 10 de Março de 2021

Decreta Estadn da CMamidade Pública
no âmbito dQ Município de Itabuna em
função da pandemia do COVID-19 dá
outras provi&nc ias.

t

O PREFEITO MUNIÇ1PA1. DE ITABUNA, na uso de suã:: athhuições legais, com

fúndamento no inàso.XV do art. 66 da Lei CMgãnim MijNcipal:

CONSIDERANDO quo na data de 11 de março do 2020, a OMS - Organização

Mundtàl cIe Saúde que a C(jvid-19. nova doença causadâ pdo novo amona vírus,

dmominado SARS-COv-2 ê uma pandemia:

CONSIDERANDO a rtecesstdade (sé adoçàa de mediáat: mm tigidas de prevenção

de contnde de riscos e de cíanos a saúde pública, a iim de conter a âssemtnaçãô do novo

corona vims, rd âmbito da temtóriú desbe Município de Itabuna,

CONSIDERANDO que, a wda dia, tem se coMirmado nwos casos de pessoas

contammam com o covid-19 em todo o territór1o municipal. cumpromelendu

subsMaalmeme a capaciãade Ce resposta do poder púHico.

CONSIDERANDO que, nO âmbito do Mumcip© de Itabuna - BA, a pancjemia do novo

cotoná vírus 8 as coMatas medidas enfrentamento vem impondo isolarmnto

população e mtermpçào de serviçw:

CONSIDERANDO que a restrição e pamlisação preventivas de alNidadôs, das mais

divorsas categonas da atmdade ecanômica, atingindo q comércio, serviços e obras,

çletenninàcjos por meio de SUC"2$$iVQs decretos múnkipais e es1aduuis, irnpàctando na

ü. onomia muniàpal. do modo a damandar urgentemcnte ô tnuemmlí' de açõc35

assiskriciãis 3 população mumcipal afetada;
N

y

Prdeltura Munieípd ' Av Pnri,:m.z '""d Pamwk. çk4m> - 5,u-i Càm·no

g
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cemncação Digital: TooUsvRN-QoUvNm945xB5HYv-8Kp8UUL3

Versão eletrÔnica dispon/wl em: http:nwww.jtabuna,ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP n" 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Púb//cas Brasileira - lCP Brasil
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PREFE TURA MUN CIPAL DE ITABUNA

CONSIDERAN DO que a quedá da zImcadaçào prÓpria, que decorre ditekjmenle da

parali%açào 0 cnsc· dá otmaamm local e de W'an$[erênçia$ inwgwemâmenlais procede-se

jus\amente no momemo cm :'e: avulta a necessidah de tnaèmenlo y.:m aWes assistenaais

de $oc<ino à põµ'daçíio;

CONSIDERANDO, po(xanto, tratac-sé de danos suciàk e 4nômicos decorrewes de

esuão epdômico intemacpnal (pandomâ) enquadrado na a0$$i|i¢ação e Co'ditcaçào

Brasikira go Desiaslws - COBRADE (1.5.1,1.0) classificado entro 'os cksastCS de grande

intensicjade" Mv01 III, pOr envolver "Canos o pejulzos não são superávais e suportáveis

pelos gavamos locais e o [cMabekcimm(Q da situãção de normalidade dependc da
mjbihzação e da ação cnnnt1enada das três esfüms", assim como pqt abrângur "isolamemo

dê população" "inktmpção de sarviços essenciais"

CONSIDERANDO a neoessidMe da iniensihcar as medidas enlrentamènto ao

novo comnavims previstas patos Dacxetos Municipais e Decí'ms Estaduais aim medidas

adicionais, em complemenwção ê) execuçãa brA das medidas detemürmdas pelo Estado da

Bahia e União:

CONSIDERANDO as vedações impostas nos artigos 22 e 23 da Lei de

Responsa!jq|k!ade Ffscâ - LRF, quàndO exlràpoMas os limites prudenciál e total de

despesas de peswal, Émp#dimk] as amkataçõês nec=ácla$ ao reforço de equiµs que

aluam no en[rpn(amemrj cju µanãemia;

CONSIDERANDO o m am 65 da LRF, suspmdoMo a contagem de prazos

as dispasições eswbelecidãs em rclas artigos 23,31 e 70, bem como dispensando q

atingimento dcs resdtados fi$cai5 e a Hmiwçào de empenho µeviMa na artigo 9', na

ocorrência de cMamídade pública tmanhedda, enquanto perdurar a smaçào;

CONSIDERANDO.a Declaração dó Estado·de CalamidadO Pública em saúde em todo

o temtõrio. na ftjmía do DúCMO Estadual n" 20.048, de 07 tiO o.utubrú de 2020;

considmndo que a situação detnãnda n eínpmgo urgente de mdldã8 de provenção,

controla e contenção de $aslxj5. danos e agtavos à saúde pública, a fim de êvitâr a

dissemmção da doença,
F

p efeltura Municipiú" Ar i'mçem êmm aw* CW\Wtw : 'U
7 T '

'!r\: \Y. Q'í ,,,F'

Cert//icação tj©ita/: TODUSVRN-OOUVNXA9-/5XBWYV-8KP8UUL3

Vorsão detnSn/ca d/spon/vd em: httpV'Www.itabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP n" 2.200-2/2007 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Bras/le/ra - lCP Brasil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

C DECRETA:

Au't. r - Fica dedarmo q Estado ·de Calamidade Pública m âmbiio de 1ckjo ç)

mmtcm Chi Muniçjp|o cicz Itabuna em virtuaê da emagéncia em saúde pública de

importância mtumâcbM cimomnte da pandemk do nOvO comm virus.

AWL 2" - Os ÓrcjàQsí e entidades da Admmlraçào púàlica Muniopd adowào as

medWa.s necmsàms ao cnh,m1amenlo Clo Estado de Calamdade Púbica,

ASL 3° - Está Decreto erütaà em vigrx na data da sua publicação, oom vigêncià pelo

prazo de' 180 dias paia todos os fins legais. com eficácia viMculMa, na fama do art 65 da

Lei complementar 101/2000 - Lei dá RUponsabi%ada Fiscal, a partir cio reconhecimemo

da situação de calamidade Pública, paia Assambleia Legislativa da Estado da Bahia.

GABINETE DO PREFEITO DE ITABUNÀ am tO de março dtg 2021,

. I
h

, ..

\jt
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JOSUÉ DE SOUZA BRANDÃO JÚNIOR
Secretário de Governo
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"Z m:, ¢· '". Í

ÁLVPflO lu|ReeKre|ra SANTOS)

Mocurada/S0m| dó Município "

!t':", (
LÍVIA MARIA B FIM MENDES AGUIAR

Secretária de Saúde

Prefeitura Mumclµal An' ú78 - GmWa SMP (>útmg

Cert//ícação Digital: TODUSVRN-OOUVNXA9-/5XB5HW-8KP8UUL3

Versão eletrônica dispon/w/ em: httpV4vww./bbuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que lnstltuia Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - lCP Brasil
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PRONTO PLAN CONSTRUÇÕES E TEHRAPLENAGEN3 EMEU TERKILM BRASIL LIDA COMUNICADO CIE REDUÇÃO DE CAMTAL
CNPJ: 3¶M1122MQ142 CNPj; 07.005 ¥jQKX101j9 ARIÈL H1EAhCEHAÇÃO CE NEGÓCIOS VIA INTERNET L¶QA

CONCESSÃO CJ€ LJCENÇA AUMTORÁA AHWE nial Cnpj. 28 m T98jOQO1-3I. mdur seu cÜµul¶ 6Gdàd de RS BD QÓONm b çxnm w. mnu

PRONTO PLAN CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGENS EIRELj
m q® micrbm do t·mlnm EjbuKhjúd ckj NEA
LKAENÇA CE CK'EFUNçÁO LO M' |m4m5, «xn m 2'6 0¶1

2Ú23, pwn mmtnr m MM¢MC3 wé18 e tmmpom
mMd:.m Qq chm · çtM383 a 0 B, bom curo

¶mrl~o KXKjMMO Go ~ dmmf, Vm8 q Kitdhmm, om TODO

TERRt7ÒAO DO CSTACKJ DO RIO DE JAHELRO - TODOS OS
BAIRROS. muNdpb TCKX)S n': E©7/$cn3nnõ¶2)

id, mum

PREFEMURA MUNICIPAL DE RIO DAS QtSTRAS

Cnpj:
CONCESSÃO DE LICENÇA

PAEFEWURA hüjMICAPAL DE RXJ DAS OSTRAS tema pÚNIco cm
ao lmLluAo EüMual dc AnUün¶0 · INEA w LICENÇA D¢E

WCSTALAÇÁO u N 1bCtW8%, COm vulldBK3çj MA 26 ¢0 emomtxo dO

2¢KK), çmm do Mtrma 0 dei Üçjd Cb pmlm da BOr
a âarm. ESA me'ms dó ex1ensâ© m' 2.5 mm

mvtmo Qeck Unrurvrmo m omúmú+ om aqua com 15,0

rrmNm de ertmMo J.Q mm'm ac . çimljm ·3í¶jçlmb
Ibo 6Qtjpü 0NkXt¶, nh AY. CASTELO BRANCÇ) · KER EJCJCJA QA BAIL
ELA · CQOR[ENADA5 GEQGRÁF'ICAS nm %,38'S. 4¶%617µ0"0
(çMXUM 51RGA5?CXX1') - BOCjí DA ELAJ%UL mmkj;Nio Rio Ch·
lms (pmanmo n": E-omnjo4mnol8)

Id' n SBA U'

'.' a terniljm brasil lida. wt4 ;l'njo cud c'mc¶çn do muim
Eb|mu$: do ~¢mn · 1NEA, wm Clí'l2/7010. Rewõm
Amt9emj! Qq om Dei 20¶0 mm oçcmçákí clonfcmkmo um.

dim dm ams de ¶trnçmõ, ad's pano óçsenba'-
do carvão, çocµjo. çN mo imumos smmqku$ dí%r-
Rs 0Ljbdag$$ mm q m'mgmwmo do (30 tjçtj coqua.

6étÔr' De emM'Mõ'm wm bajdm rk caj'mh IB,®
~¢ms. urm pcnt0 dg aceno çiüm J.8 Km. dju mmmccm dr 138
KV, 6'!blMHB (Jo Emmmmo 00 hgum, uuômo ¢5 &mWm m!!| mb

tatrm Q0 aximW mmçxY1Mcum 0

Qem manutmção e bkumM que me =um ò d$mmçà0 oom qq"
BLIU m Av Jkjôq xxm, Ur? . S&rm Cnki no rmjrúclpk) dtj an
.knCa. ho penbQQ Ve 10M/2Ob¶ q 3IM/2¶J19 WR"iQ KKK (Nh
êm Wh ln1ewm n"^jN. qvo o 'demo NttN¶Q W%$m omm ¢3po-
n:lvd pe·b comum na N¥hOlôcü Do NEIA Nl Ay. t¶0 -

rw NMIM dm 9h Os i7h CPUD Os i7n30

"" Ovmnwb tO ho ü ¢> ¶{jMtNt0 bd
' RE¶Mi&mm ~Feçh0 LO. m D O diet ', 4Kjt'70¶P

TERNIUM BRA311. (.TOA
C NPj. 07,005 .19

AUMTORLA AJ48IENTAL

": A 1ERNlljh' BRASIL LTOA 1EmNN MJbhco q1n e^itmgcm muim
ÉFL>çkm¶ do Ambdenseú . NEIL nm otyt 2t2cm, RdMódo AWüoh
NrtMmUl dc nm CHI 2018 »m ¢0 smcn Wq em Usb
:n8 SOenWca tmocnm, COm coimem ¢0 5.0 mum de ttjrmt+
dm W B"fq (KATPA) e TermeNm 0 bndbrrm q'jn 0$¢0 CSLM A
dsµ»lção 08fo comum m Av Juba XXIIF, VüPN Cnú m me-

do Rio Se JImdW, m pe~ô de ¶0DIRQ\¶ Pi 3MJ¶/2010 m

NMM dm cm kl lrüjnm B'tKk. ç\n o ru'Màio
1A~m mwrh ¢!7pciw7[vM um çmrmAe na tutKRêc3 dó NEA m
Av. veneum no - $nük!0, nO KXâNi dm 9h ò} Rh e dm syíyjj
H 17^30 W: Tf sm

"' CjrN4¶&n tO rú q o" do ab
' Roçx±mm çk7v lCk m çj a ôa L1AN'7010

Câmara DE CWÊRCIO E ¢NUÚSTRLA
DO E3TADO MJ RhO DE JANEIRO . CAÊRj

Cnpj 29 52Ld73jçkX)1-16
XCLARAÇAO - ATESTADOS DE NÃO SIMILAKDADE

0 d:!UXMa no Dçktodo m q5 237 do ~j'2G15.

o!7nt8 q tjmgo t Ld m 6 9?&20¶5 ¢0 j\AY?Q¶5. declaro q«
u Ç-AERj nmllu KtMbÚtdm não #tWm»do çmtonne
Qboko:

C cKLÊLj'EmCrDAçjE . çF'j.E"qvErentE f4CM
O. , T

Rd cx] jMyMkL RJ, ¶4 çNnê"t0 m 70¶9
MARRO SCANGARELU . PtmbdonN Êxkwtm

QOFW KETAL DRA31L LTÒA
Ch pj: gsan .oTzm06m ?

CONCE suo DÊ LtCENÇA

dcrf ketal brasil ltda kym pUtjbcjo m Ckj mur.no
È£tMtm1 do AmtNmtn INEA. LJCENÇA DE CYERAÇÁO LO m'
ip«u7273. cem trA 26 00 do ?023, pOrO rmkzmr
mwi~o de tmmports rtxXMÒrb de pnxkjm dm dam

Mç» 3 Qkkhxm trAnmàvch]. ' (Yjdoín mgm6vm s çumO~

dR3 ommm 0 ~~L g bàhem
mmm Mpctmttm} e (mjbd&nc:m mrrcMvà3), 0 g (wwlhrdm o or-

7CKjO TEÁRMJRlO DO ESMOO (Xi
RK) DE JANEIRO - TCXXJS OS BAjRROS, ~Ücsm TOCXJS (~
emm m': E-07AXR jCn575é2Cl18)

Yd: l1$$àtH

SECRETARIA DE ESTADO DE TURNMQ
Comprnhb ét0 TuMmo dó Emdo ç9iO RIO do jMwtm · TURISMO

Cnpj jo.m.¶45m01.4¶
NERE JJ3%145$4]

A Cayn4m<¶'b Tíerhmo do Erado do Rho ce JMem · TURISRIO
ççmj"úm bãw9 K3çnirm avo 0 Germ Extmcmmm a
cnwcsa orQriNmmU aywcKMm um 0 lha 1¶ ¢0 WWm ck m9,

m on 13 jMYYTo 2Q¶A, 1\¶ jOMQ
rrmmrj Ck~"l do Deb

RIO jmolm. ¶1 ro ejé ?'0¶0.

PNAO %nbo
CWWtM P~kbnê0

m ttmjõ

COKPA.N'HLA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - GEME
Cfçpj m jjA52394m01·04

NIRE d. jj./ÒCÜ8T97-4
FATO RELENAXYE

A CON¢pNmLA ES1ADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
rCcmmrhg?. eémmóo &umKAem em lnWu¢00 rt 358, do Q3

µmem ds ?002. 1mríe . d3 Ccmmho de kb-
bNm6 fCVbC), vEm ô pubNco lnBmiv q (xçmo n'
37 qm txmcMH 08 muxmm m Emdo do Rb

j3nçim. mb ~T&çÓç'3 kúwrm d©$bnMU7 0 mumm

miSW) e dEcuE:3 iM0Yâ"dm d'o mdM"Atmçào

L-ürW mm cxmcúe der G~~ Emdvs'. 'HBKÈ© dn bmo de emi-
cUb do 1ÇMS bmr» qw inckbMY±j cio huxmo 'nune nO PWr
cemtm ç3ç ?% lõcn Adj' çMrtçj]. Qmwmo no Fundo ÈMerja!
Comtmtw PTjtwTLA cmgmwram sçm% ('feo"). ia moçaoo
peO oecmo

O q'ut? cIlo ch .Mm® bemfcb 0nEmmA^e em 3¶ De de-
2emltyo 00 KM, jmóemo oç3fçyw rêõth9 kmodo çX!'b a
Comçmnm nm quo núrvivn enquHmhs no MMOiO bo- '
mStjkj

EvMRM$ Moe %Fbn0'$ ~jcnakgo3 do Itma em CkiC51Xb WIRY
cwnm"¢axkje. mema©'9 e bdom!.m ¢Ijm»-

MU

RIO de j8-rm!ro, ¶1 ¢n JRtW8rtj 20'9,

Milo Cobmb MàrUU8
Dir«m M~wtmjv¶u"m~m 0 Remoem oam lmmMónm

TRANSWS5çRA A1JAH¢A DE ENERGIA ELÉTRICA SÃ.

Abom
CNPJMF 07.8$8 07moo¶ JO - HIRE 13.3 N7764J-5

MumbW0 ExtmomlMMa - Ediü¶ Fmm cs
çwnNvn ecbN%íu d8 7mmm&wn mm Emmg 9ÔUíãk S.a
CCcmmnNS ou "TAESA") pem rm.wmm om Asbem
t±EN0 Gem Extmomlrlom 0 om 25 do de 2019.
h3 ¶0Uj mm. r-a Ga Commn'm. Nnç2 CKkaç de N~mmt
2Q r wndar, 601 O CdP2. CcMm, R© do ,mnüko · Rj. mrà
U¶¢k¢b0 do ctemdcí do árMtta Mb We%rên6N wp«mçào
tmêlkj 00 mpm e «ma PdWM KG3JçjÀO dm a
Comcmpu TrOtMmM CO TrmwhOo, dij Tmmdmuo (k
Tnmmssào o d8 cemmn» de vmmmmo em cm-
Íumo ddMwwmaas TmnuNrmm', ®Me6 do LALO ka dO urm Elo-
L'emm rP 01GNj¶S, om n TAE$A pnn çcmmo cIe
Momçm do Lu'jkj am 26 ncwermjnj 3n 2010, axmqucmttmmm

ib mmkrNdo = MeM39 mçCm pum Cdcbm:janh'* q
cwrudmem d33 ajMiçôes PnOV¶$t83 rW crrdmtò, rm
lorrrm da "q"- m Mrmko (Jçl #"bgo ¶2 Crj Eetci·m SodS dt
ctmwna o m:bNsW we d¢jM*Br fue·m 'ewmon'AF m mfot1EjB
AmemtNeb Gemi mme' om pmê"m Mjp i?'6 elm Lr
6A04 00 IS ao pm:trkvm ~íwçüc5 e.dbr©o
m Mo w tmmmma çwefMvummm. n (ómmn e am] tx>-
m3 0<) !Mcio ca rmmtkt GS de lkNr1UMn dm
e·p«mk» POr imuupõ Kmmdm clkmKnrlàn& 0 cxum PEp-
cem ¢:kpeçli^ na nu» GQNem~ Gmpky8{mb cIa Cí·npüNYm,
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ATA DA ASSEMBLE|A.G,E.RAL~E,X,T,RAO,R,D,I,N,ÁR,IA

RTS RIO se

CNPJ 04.050.750/0001-29

NIRE 33.3.QQ30G?B·5

G

C

Pata,Horário e Local: Dia 22 (vinte e dois) de janeiro de 2019, às 11 (onze) horas, na
sede da Sociedade, Rua Califórnia, 426, Penha, RJ, CEP 21020-150.

ço.n.v,o,cação e Presença: Edital de convocação dos acionistas publicados nas edições
dos dias 14.01.2019, 15.01.2019 e 16.01.2019 do Diário Oficial do Estado do Rio de
janeiro e Jornal O Diã, respectivamente. Presentes os acionistas representando a
totalidade do capitâl social da Sociedade, sendo o acionista ROGÉRIO FERNEDA
regularmente representado por seu mandatário constituído pelo Sr. RAFAEL ZINATO
MOREIRA. estando, portanto, regularmente instalada.

Mesa .D,i,r,e,t,o,ra,:. Assumiu a presidência da mesa o Sr. RAFAEL ZINATO MOREIRA,
sendo o Sr. DAGNER de ABREU BON convidado a secretariar a reunião.

oRDEN!nQDIA: Deliberar sobre a eleição para composição da Diretoria, com mandato
de 03 (três) anos, conforme o parágrafo primeiro do artigo 15 do Estatuto Social da
Companhia,

Deliberações: Após discutirem a matéria constante da ordem d? dia, os acionistas, por
unanimidade e sem reservas, deliberaram:

(i) Eleger para compor a Diretoria, com mandato de 03 (três) anos, no período
compreendido entre 01/02/2019 a 31/01/2022, para o cargo de Diretor
Presidente o Sr. ROGERIO FERNEDA, brasileiro, natural do Rio Granck do Sul,
casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, RG n°
8022471241, expedida pela SPP/RS, inscrito no CPF sob o n° 497.638.300-87,
residente e domiciliado à Rua Brusque, n° 45, Itanhangá, Rio de janeiro, CEP
22641-540; e para d cargo de Diretor Financeiro, q Sr. HÉLIO RICARDO ADAMI
VIANA, brasileiro, divorciado, contador, RG n° 059,719/0-1, expedida pela
CRC/RJ, inscrito no CPF sob o n° 687.557.677-53.

(ii) Registrar que a remuneração global dos membros da Diretoria levará em
consideração as regras estabelecidas no artigo 152 da Lei n° 6.404/76, e será
posteriormente fixada em Ata de Assembleia Geral especialmente convocada.

(iii) Os acionistas representantes da integralidade do capital social da Companhia
deliberaram, em comum acordo, a inclusão na ordem do dia a proposta de
alteração da redação do Capitulo lV do Estatuto Social da Companhia para
alteração dos poderes de Administração da Companhia, as competências do
Diretor Presidente e limitação dos poderes de administração do Diretor
Financeiro, para que este apenas possa representar a Companhia sempre em
conjunto com o Diretor Presidente ou com procurador nomeado pelo Diretor
Presidente. Estando os presentes de comum acordo, restou aprovada a
alteração do Estatuto Socid da Companhia, que passará a vigorar conforme a
consolidação anexa (Anexo l)

(iv) Lavrar a presente Ata em foma de sumário das de|jberaçõ~,

4'
: junta Comercial do Estado do Rio de janeiro ""'"""""" -----""- , :
: Empresa: RTS RIO S/A r"'m .:
l NIRE: 333.0030628-5 protoçQio: 00-2019/076968-8 Data do protocolo: 08/02/2019 .J1JCEll IA,e|

: CERTIFICO (j ARQUIVAMENTO em 12/02/2019 SOB O NÚMERO 00003516118 e demais constantes do termo de Càjj "'"""="'"/ J;
l autenticação. " """ "' " " i

: Autenticação: 3205469264440c6l9lc903335E68FD556F0E6EEEc2F46l979b31D060EED48433 i
i Para validar o documento àcè3sé hcEp://~w.jucerja.rj.gQv,br/serviçQ3/chanceladigital, informe o n" de protocolo. Pag. 3/18 l
L....-_...-....._-_-.....-..__-_-.......-_-__......--_-_-.......,__—.........__..........__



,2,!S3:"

Encerramento: Nada Riais havendo a tratar, a sessão foi suspensa para lavratura da

presente Ata que lida, foi por todos assinada.

Mesa:

AEL NATO MOREIRA ' b ER DE ABREU BON

· Presidente da Mesa Secretário da Mesa

Çj

. .

e

.

l junta Comercial do Estado do Rio de janeiro i
: Empresa: RTS RIO SIA
i NIRE: 333.0030628-5 Protocolo: 00-2019/076968-8 Data do protocolo: 08/02/2019 U -JljC£¥l.tAÁ

: CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/02/2019 $ç)b O NÚMERO 00003516118 e demais constantes do termo de ji
q

: autenticação.
: AuEenticaçaç): 320546926444DC6l91ç903335E68FD556F0E6EEEC2F46l979D31D06QEED48433 :
i Para validar o documento acesse hctp://www.jucerja.rj.gov.br/3eL'vicQs/chanceladigital, informe o n° de protQçolo. Pag. 4/18 i



__ " " " l
k

)

l

P n

O

H r' ·r b t
|j,i """ ":""j': !)i )

)"i,)j
, ,,)m

"?!'i)ii:l')"ij,

fÇ',.i
. i ' ,j:",,' ' " " , jl,9" - ,' (
, ',.,'-,','.

t. ,.. . . ..-. ~~m~m~~=m==,À' 'P,

," ' 'T ESTADO DO RiO GRANDE '."g SUL

· ' ,, srcnETAR|A DA 5FX3URANÇA %ELICA
'T'UCIA CIVIL

(URAL'í9u' _ , l' 8022471241

' 'dGERIo FERNEDA I

f It IA C Â Q '" "——

ANTONIU JOSE FERNEIJA
; DORIS (3ERTRLKíES FERNEI)R

n at cm n f cata hO mscmmcí '' PORTO ALEGRE RSZ,Z "° "" |12/04/19ó5

f,ai';ô'i"/ê1 "@a .?-g'""mgs"
0 .. ,r·ntp.

Qfi,íw j
,. , , . ,. ,

' r?'
:

, 0

i

q



,çz5g

04/11/2020

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

'%.

N° do CPF: 497.638.300-87

Nome: ROGERIO FERNEDA

Data de Nascimento: 12/04/1965

Situação Cadastral: REG ULAR

Data da Inscrição: anterior a 10/11/1990

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 14:00:29 do dia 04/11/2020 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante OCDA773F.4272.0C96
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Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB n° 1 548, de 13/02/2015.)
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l C:, "=» NOTA HSCAUCDNTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA

Regime esµcia1 - procmso n' E-04/054889/11 1562997410420
ÇEE.!2,áE 2ta DA EM,S,Ã0, 14 /02 /20

ÇOMPANHLA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE MEDIçÃO VENCSMENTO
CNPJ 333$Z3G4,MQ104 Eswluu! UJ&).707
on. PresKSoN \/heu5, 2655-Ckjõds Nwa 04/2020 F 01/04/2020
CEP: 2i021(bOjO - Rio do jandro - RJ

E 1CPF-CNPj 49763830087 ORêGEM 1 ·83 MATRÍCULA%geri0 FERNEDA 1562997-4

og='

ENDEREÇODALjK3AÇÂD

RUA BRUSQUE 00045 ITANHANGA
CEP 22641-5Í0 RIO DE JANEIRO

ROTEIRO

008010570620

LEjTÜRA ANTERIOR LEITURA ATUAL

16/01/2020 14/02/2020
l 670 l 698

LEITURA PREVISTA HIDRÔMETRO

l 17/03/2020 l Y14C132492
l

ECONOMtAS POR CATEGORIA
DOM COM INO PUB

1 O O Q

N°, DE OLAS VOLUME FAT M' VOLUMEAPURADO Á'/DA ,

29 l 28.0

TIPO DE FATURAMENTO

1 . MEDIDO

PERCENTUAL DE FAT. %
DOM COM (ND P®
100 O O O

0,0866 l

VOLUME MÉDIO M3/DIA

0.9656 l

SUBCATEGORIA

l 1-DOMIC COMUM

Faixa DE TARIFA CONSUMO VAi CR LANç§ENTOS
CAJN3UMO RS F4íTURADQ RS

% : tá ,t:6f¶ lt:i ,29:?1 êm°'

VA.l_OR RS

201,32
'°i,if

C l
TUTAI. LJACONTA - TOTAL AFAGAR

RS 409,"68 l R$ 409,68
BASE DE CÁLCULO ICMS ALÍQUOTA % VALOR INCL PREÇO/ÁGUA

iS 0,00 18 0,00
r"
" 0,0 O 8 1,0 0,9 O g O 6 1,0 0,6 O 8 0,7 0.9 -8656 g
Cj

, lS: CI CI CI L-I Cl n Cl O CI CI CJ CI !
Ç-> 06119 06/19 07/18 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 4/20ã MENSAGEM IMPORTANTE
a MULTA POR ATRASO DE PAGAFfENT0 IGUAL A 2% POR DETERMINACAO LEGAL

— AS DATAS DE LEITURA DO HIDROMETRO OU DO VENCIMENTO DA SUA CONTA
P0DE¶ SER ALTERADAS POR FAVOR FIQUE ATENTO

Q A CEDA ESTA ATUALIZANDO SEU PARÓUE DE HIDRôMETROS AGUARDE. SEU
Ó HIDROHETRO PODERA SER TROCADO OU INSTALADO,

g ' "4 ' X · ..
;

Ê mK="msTEcIMÊNTõ GUAtÃÍ/Rj " Rot SETnê

c' " No de "|"Va1otc9 'le Amostras° Parametr'og -- , DetectadosConform08 apo
èj Ex1g¶da9|Anal¶g&d&s "(l) Recolata "(2)
bj

H) _--------_ "" .- ".- _- jaz:-.-.. .. oUT- " " 5 ",L_ NÂ/)
m .(ljllT) ., Qq ,_ZQ1_ ,__2~1_ RF APá C1nrn RmdllAl_LjyrÂíwglL' " -_Í9.1 "" """"" 2qq_ -L-ll " NM $f APl ica

ço'"Qm '°'í1' " pa-- AL %31 'Lã
èj Observacoe8: Tod06 os parametrog geflljem a Portaria vigente do Min78terio
" ¶a fjaude Rara água potável: "'(l) ,Va ores medios obtidos para re6u]tadog
à 1s1co-qrmlccj6 e percentual de «mQEitraS canformeF pará 06 paramewo8
ç" bact io o 7cq6' "'2) ÁjHostja6 corn dosó1o dó qual'tdade da a ua são=!i=LL±!!18adagZPo8 acoes oorr6tlva8 no $i8tem£ do

$8Ni'QO çjg atmídtn)mt3 ao C!ítw,le Tc-l . 195 ou 0U(KJ 28 2¶ 195 - DIA E NOITE www O , 2
'yjànda- AYN AYRTON SENNA 1791 BARRA DA TIJUCA 1439
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Rua Cahfórnia, 426 - Penha - Rio de Janeiro - RJ - Cep: 21.020-150
Tel/Fax: 55 21 3869-7801 - atendlmen[o@nsrio.com.br

www.rtsrio.com.br

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

OUTORGANTE

RTS RIO SIA, inscrita no CNPJ sob o n° 04.050.750/0001-29, sediada a Rua Califórnia, n' 426 - Penha - Rio
de Janeiro - RJ. CEP 21020-150, neste ato representado pelo o Diretor Presidente ROGÉRIO FERNEDA, brasileiro,
casado. portador da carteira de identidade n' 80224712-41 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o n' 497.638.300-87

, 'Es|dente à Rua Brusque, 45 - Itanhangá - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22641-540.

OUTORGADOS

ALESSANDRO PEREIRA SPIGOLON, Supervisor de Vendas e Contratos Corporativos, brasileiro. portador da
carteira de identidade n'. 50.607.091-43 SJS/ll RS, inscrito no CPF sob o n'. 968.784.870-72, residente e domiciliado
no Estado do Rio Grande do SuL

ALEX CONSENTINO DE ALMEIDA, Gerente de Produtos e Treinamento, brasileiro, portador da carteira de
identidade ri'. 2075918-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n". 283.056.508-80, residente e domiciliado no Estado São
Paulo.

CLEXANDRE BARREIROS DE SALES DA SILVA, Gestor de Contratos, brasileiro, portador da carteira de identidade
. i0.821.174-15 SSP,RS, inscrito no CPF sob o n'. 000.203.150-74, residente e domiciliado no Estado do Rio

Grande do Sul.

ALEXANDRE PEGO CONEJERO, Vendedor, brasileiro, portador da carteira de identidade ri'. 46.030.299-1 SSP/SP,
inscrito no CPF sciâj o n'. 348.629.888-73, resident-e e domic%ado no Estado de São Paulo.

ALEXANDRE ROCHA DE PAULA, Gerente de Contratos Corporativos, brasileiro, portador da carteira de identidade
n°. 1871959-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n'. 131.978.468-26. residente e domiciliado no Estado de São Paulo.

AMANDA MESSIAS FERRAZ, Vendedora, brasileira. portadora da identidade n'. 12.078.776-7 DIC/RJ, inscrita no
CPF sob o n'. 084.329.527-96. residente e domiciliada no Estado do Rio de Janeiro.

ANDERSON ANCHIETA PEÇANHA Especialista de Produtos, brasileiro, portador da carteira de identidade n'.
11.109.976-8 DIC/RJ, inscrito no CPF sob o n°. 081.572.057-27, residente e domiciliado no Estado do Rio de Janeiro.

j'
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::RTS Rua Califórnia, 426 - Penha - Rio de janeiro - RJ - Cep: 21.020-150
Td/Fax: 55 21 3869-7801 - atendimento@rtsno.com.br

www.rtsho.ccmbr

i

ANDREIA DIAS DAS NEVES, Vendedora, brasileira, portadora da carteira de identidade n'. 7038109174 SJS/ll RS,
inscrita no CPF sob o n' 590.779.990-00, residente e domiciliada no Estado do Rio Grande do Sul.

ANDRES FERNANDO ENRIQUEZ BARRIGA Vendedor, brasileiro, portador da carteira de identidade n°. W6488995
DPF, inscrito no CPF sob o n'. 016.798.878-66, residente e domiciliado no Estado São Paulo.

ANDRESSA DEPRET RENAULT VALENTINO, Especialista de Produtos, brasileira, portadora da carteira de
'. entidade n'. 28.571.228-7 SSP/SP, inscrita no CPF sob o n°. 324.386.408-98, residente e domiciliada no Estado de

"o Paulo.

ANDREZA MEDEIROS PERE|RA Vendedora, brasileita, portadora da carteiia de identidade 11°. 30.080.532-9
SSP/SP, inscrita no CPF sob o n'. 279.470.738-80, residente e domiciliada no Estado de São Paulo.

CESAR AUGUSTO COUTINHO, Vendedor, brasileiro, portador da carteira de identidade n°. 104428231-5 SSP/PC
RS, inscrito no CPF sob o n'. 689.661.300-97, residente e domiciliado no Estado do Rio Grande do Sul.

DANIEL MULLER MARTINS PARDAL, Supervisor Comercial, brasileiro, portador da identidade n°. 29.906.617-4
SSP/SP, inscrito no CPF sob o n°. 304.576.728-11, residente e domiciliado no Estado de São Paulo.

ANIEL WENTZ AGOSTINI, Especialista de Produtos, brasileiro, portador da carteira de identidade n'. 907611778-8
P/RS, inscrito no CPF sob o n°. 002.425.690-05, residente e domiciliado no Estado do Rio Grande do Sul.

DIEGO PEREIRA CARVALHO, Gerente de Serviços e Contratos, brasileiro, portador da carteira de identidade n'.
22.405.282-9 SSP/RJ, inscrito no CPF sob o n'. 123.146.067-95, residente e domiciliado no Estado do Rio de
Janeiro.

ÉRICA CHRISTINA GALVÃO CARVALHO, Supervisora Comercial, brasileira, portadora da carteira de identidade n'.
85792F CREF1TO,'RJ, inscrita no CPF sob o n°. 075.507.937-00, residente e domiciliada no Estado do Rio de Janeiro.

EUCLIDES ALVES DA SILVA NETO, Especialista de Produtos, brasileiro, portador da carteira de identidade n°.
1498536379 SSP, inscrito no CPF sob o n'. 052.074.984-79, residente e domiciliado no Estado do Rio Grande do
Norte.
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::RTS Rua Calilómia, 426 - Penha - Rio de Janeiro - RJ - Cep: 21.020-150
Tel/Fax: 55 21 3869-7801 - àtendimento@rtsno.com.br

www.rtsrio.com.br

FELIPE JOSE DA SILVA, Supervisor de Serviços, brasileiro, portador da carteira de identidade n'. 20.698.133-4
DIC/RJ. inscrito no CPF sob (j n' 111.228.367-67, residente e domiciliado no Estado do Rio de Janeiro.

GUILHERME JOPPERT MOACYR FERNEDA, Vendedor, brasileiro, portador da carteira de identidade n°.
28.237.621-9 DIC/RJ, inscrito no CPF sob o n'. 174.278.117-98, residente e domiciliado no Estado do Rio de Janeiro.

IVANETE DE SOUZA ALMEIDA, Vendedora, brasileira. portadora da carteira de identidade n°. 07.709.728-5 IFP/RJ,
'nscrita no CPF sob o n'. 893.00'8.157-68, residente e domiciliado no Estado do Rio de Janeiro.

IVO ROBERTO LOBO DE SOEIRO, Gerente de Treinamento, brasileiro, portador da carteira de identidade n'.
07.01 7.201-0 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n°. 041.225.327-52, residente e ciomiciüado no Estado do Rio de Janeiro.

JULIANA MOTA DE BORBOREMA, Gestora de Contratos, brasileira, portadora da carteira de identidade ri°.
5443665 OE, inscrita no CPF sob o n°. 946.551.112-91, residente e domiciliada no Estado de São Paulo.

LAURA DE ALMEIDA MAZZA, Especialista de Produtos, brasileira, portadora da carteira de identidade n°.
20.855.589-6 DIC/RJ, inscrita no CPF sob o n'. 104.650.987-03, residente e domiciliada no Estado do Rio de Janeiro.

LUCIANA SANTOS SOARES, Vendedora, brasileira. portadora da carteira de identidade n°. 11.718.317-8 IFP/RJ,
"iserita no CPF sob o n°. 077.100.377-39, residente e domiciliada no Estado do Rio de Janeiro.

MARCELO CARVALHO LINGER, Vendedor, brasileiro. portador da carteira de identidade n'. 11.232.6168-6 1FP/RJ,
inscrito no CPF sob o n'. 054.123.577.09, residente e domiciliado no Estado do Rio de Janeiro.

MARCUS VINICIUS DA SILVA BARBOSA, Especialista de Produtos, brasileiro, portador da identidade n1
18360990020 MTPS/RJ, inscrito no CPF sob o ii'. 043.047.427-01, residente e domiciliado liO Estado do Rio de
Janeiro.

MELRY LUCY HONORATO DOS SANTOS, Especialista de Produtos, brasileira, portadora da cmrtoira de idontidade
n°. 21.673.764-3 DIC/RJ, inscrita no CPF sob o n'. 129.490.567-84, residente e domiciliada no Estado do Rio de
janeiro.

MICHELE CAVALEIRO CAVALCANTE, Vendedora, brasileira, portadora da carteira de identidade n'. 10.275.809-1
DIC/RJ. inscrita no CPF sob o n°. 043.068.817-25, residente e domiciliada no Estado do Rio de Janeiro.
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Rua Galiíómia, 426 - Penha - Rio de janeiro - RJ - Cep: 21.020-150
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MÔNICA DO NASCIMENTO BAPTISTA FLORENTINO, Especialista de Produtos, brasileira, portadora da carteira de
identidade n°. 20.832.287-5 DIC/RJ, inscrita no CPF sob o n'. 058.069.267-10, residente e domiciliada no Estado do
Rio de Janeiro.

OLEGARIO DE OLIVEIRA AMERICO JUNIOR, Vendedor SRI, brasileiro. portador da carteira de identidade n°.
8040347752 SSP, inscrito no CPF sob o n°. 823.357.290-04, residente e domiciliado no Estado de Santa Catarina.

CAULINA FRAMBACH DE SA FREIRE, Supervisora de Contratos Corporativos, brasileira, portadora da carteira de

identidade n'. i1.588.131-0 DIC/RJ, inscrita no CPF sob o n'. 077.029.637-86, residente e domiciliada no Estado do
Rio cie Janeiro.

PAULO HENRIQUE SILVA BRITES, Vendedor, brasileiro, portador da carteira de identidade n'. 10.706.781-1
1FPiRj, inscrito no CPF sob o n'. 071 .856.157-04, residente e domiciliado no Estado do Espirito Santo.

REGIS PAZ WERLANG, Gerente Comerciai, brasileiro, portador da identidade n°. 10.024.468-3 DIC/PR, inscrito no
CPF sob o n'. 062.564.759-92, residente e domiciliado no Estado do Paraná.

ROCHELE RODRIGUES DA SILVA, Vendedora. brasileira portadora da carteira de identidade n'. 40.751.149-i1
SJSi'll RS, inscrita no CPF sob o n°. 968.221.12Q-49. residente e domiciliada no Estado do Rio Grande do Sul.

qoDRIGo RIBEIRO DE LEMOS, Especialista de Produtos, brasileiro. portador da carteira de identidade n°.

50.832.044-61 SSP/ll RS, inscrito no CPF sob o ri'. 003.348.340-07, residente e domiciliado no Estado do Rio Grande
do Sul.

RODRIGO VOLPATTO, Especialista de Produtos, brasileiro, portador da carteira de identidade n'. 90.822.880-61
SJS'll RS, inscrito no CPF sob o rj°. 005.457.060-33, residente e domiciliado no Estado do Rio Grande do Sul.

RÔMULO AUGUSTO FORTE BLOISE, Gestor de Contratos, brasileiro, portador da carteira de identidade n°.
11.333.899-0 1FP, inscrito no CPF sob o n'. 078.944.547-61. residente e domiciliado no Estado do Rio de Janeiro.

RUAN HELAN DOS SANTOS, Supervisor de Projetos de Conectividade e Integração, brasileiro, portador da carteira
de identidade n°. 111375364 SSP, inscrito no CPF sob o n°. 077.576.879-00, residente e domiciliado no Estado do
Paraná.

g
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TATIANA PASSARETE SANTOS, Especialista de Produtos, brasileira, portadora da carteira de identidade n'.
26282273-8 SSP/SP, inscrita no CPF sob o n°. 366.806.298-61, residente e domiciliada no Estado de São Paulo,

TREICI RENATA DOS SANTOS, Supervisora de Treinamento, brasileira, portadora da carteira de identidade n°.
20.957.690-9 DIC/RJ, inscrita no CPF sob o n'. 112.148.477-81. residente e domiciliada no Estado do Rio de janeiro.

VINICIUS GONÇALVES BASTOS, Especialista de Prcxiutos, brasileiro, portador da carteira de identidade n'.
G.:?::776-74 SSP/ll RS, inscrito no CPF sob o n'. 972.752.550-49, residente e domiciliado no Estado do Rio Grande

WAGNER LOCATELLI, Gerente Regiond de Veridas e Contratos Corporativos, brasileiro, portador da carteira de
identidade n'. 20.814.736-92 SJS/ll RS, inscrito no CPF sob o n'. 836.473.920-49, residente e domiciliado no Estado
do Rio Grande do Sul.

PODERES

A OUTORGANTE confere aos OUTOGARDOS poderes amplos e gerais para representá-la junto aos Órgãos
da Administração Direta, os Fundos Especiais, as Autarquias, as Fundações Públicas, as Sociedades de Economia
Mista e Privada e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios. podendo formular ofertas e lances de precos, negociar preços. assinar. retirar, incluir documentos.
impetrar recurso, interpor ou desistir de recursos, assinar livros de ata, impugnar, receber sormnte cheques nominais

e cruzados em nome da empresa outorgante. praticar todos os atos necessários para representar a outorgante rias
Citações em geral, assinar contratos e exercer outra atividade quando fizer necessário tudo como se presente fosse.

VALIDADE DO INSTRUMENTO: De 24i07/2020 a 24/07/2021, não sendo permitido o substabelecimento.

Rio de janei , 4 e" 20.

S Fão S A.
ROGÉRIO FERNEDA

DIRETOR PRESIDENTE

Í,:;, Yts 24° OFICIO DE NOTAS - José Mario p] ciro Pinto 0e$607ah¶43232

l,- .w, NenidaNmirânte Barros, 139 -C -Centro .Rio de jajjdPS (21)3553-6021 e,
"'a RECONHEÇO POR AUTENTICIDADE A(S) FIR ,0. m
Kr ROGERIO FERHEDA. F %¥$!Ez.j. . , . . . . . . . . . . r .. -R!

. , , , , , , , , , , . , . , ¢cjV Eq
r . .m

, , Valor total: 8,40 _ , e"" . "g,è ® 2i
' Rio de Janeiro, 24/07 020. ' O ;xi ' "DE i/i
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nire (0ased£ ou da rijal quando a sede for em outra up) Útimo arquivamento: órgão Calculado Pago

33.3.0030628-5 00003407205 - 23/10/2018 Junta 595,00 595,00

Tipo JUt ico NIRE: 33.3.0030628-5 DNRC 21,00 595,00
Eciedadean"àma" " ' RTS RIO S/A

Port. Empresariai' ' "' Boleto(s): 102972298

Normal Hash: 3B8A3E3A-5CBF-4518-8D41-6E5A416B02F7

Nome TERMO DE AUTENTICA O

RTS RIO S/A

CódWo Ato Eventos

rõõn Cód Qtde. Descrição do Ato l Evento

999 1 ta de Assembleia Geral Extraordinária l Sem Eventos (Empresa)

XXX XX xxxxxxxxuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXX XX XUXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXWXXXXXXX

XXX XX XXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXX

XXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ANTÔNIO MELKI JUNIOR, RONALD AMARAL SHARP JÚNIOR E SÉRGIO GARCIA DOS SANTOS SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE l Arquivamento CNPJ Endereço l Endereço completo no exterior Bairro Munldplo Estado
., .,,,_C ,00003516118 04.050.750/0001-29 Rua CALIFORNIA 0426. Penha Rio dejaneiro RJ l

XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX XX.XXX. XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX XX,XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX XX.XXX,XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX"XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
C

XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX XX.XXX,XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

:XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

Bt.!.,,,t.,g.~.n,..
Deferido em 12/02/2019 e arquivado em 12/02/2019

mmi||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nq de Páginas Capa Nq págjrw3

18 1/1

SECRETÁRIO GERAL 00-2019/076968-8

Observação:

: Junta Comercial do Estado do Rio de janeiro

: Empresa: RTS RIO SIA
l NIRE: 333.0030628-5 Protocolo: 00-2019/076968-8 Data do protocolo: 08/02/2019
l certifico o arquivamento em 12/02/2019 SOB O NÚMERO 00003516118 e demais constantes do termo de

: aueenticação.

: Autenticação: 3205469264440C619lC903335E68FD5S6E0E6EEEC2F461979D31D060EED48433
r: Para validar o documento acès3è http://www.jucerja.rj.gov.br/$ervicos/chanceladigital, informe o n° de
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e Pre$ldÕncip do RepÚblica

5ecrewri» de Miao e Pequem Emp"eba

SecteKM de RodondhaQo e SimMado

Dopmmmemo de RogMro Empmsariol e lntegmção

junu Comerüol do Emdo do Rbo de jiDMWD

m {QA SEDEOU OAFUA1 QUANDO A sux FOREM QUTAA m

33.3.0030628-5

00-2019/07
JUCUUA
Úklmo Arquhommro;

00003407205 · 23/!0/2018

NIRE: 33.3,003062&$

RTS MO SIA

6968-8 08/02/20194S28:47

Órg6o Colathdo Pep

' JÚnt· 59S,00 595,01

DRU 2!, 00 595,0)

C

C

Bdêto(Q: 102972298
Wo NM@ Hg»h: 3B&A3E3A-SCU4S18SD414E$A416802F7

' Sociedade anÔnima

jllI||ll!|l)i|l|I|)|!l|j)|i|IlI|ll||lijjj)j|'||!!i
Normal

REQUERIMENTO

limo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

RTS RIO S/A

requer a v. sã o deferimento do seguinte ato:

Código Código ' . .
do Ato Evento Qtde. Descrição do ato l Descrlçao do evento

"007 999 l = Asye;Si=era| Eàraord'lnária j'Ãta de Asse;"úeà'Gera| Extraordinárla

XXX XXX mcKmaocxxxxxxxxxxxx)axxxxjçxxKxxxKxxx)cxKxxxxxxxxxmUcjoocKxxxxxxxxKxxxxxxxxxmcxxxx
XXX XXX xxxxxxjUUuo(xxxxj«xxxjUc]UUUUUo(xxxxxxxKKjUocKj¢xxxxKmUUcKxxxxxxKxxxxjocxxxxxmoooocxm

l m

XXX XXX

XXX XXX

Representante legal da empresaK:à cLj " N,m,,

Loca Eac¢l Z 1jj/Â tc' e

mQLLU . 2::::::2:contato: (S!L&à1:aiL"
'"" E-mail: 12=AAoAEue^kDA LM£L/2^44 U.

Tipo de documento: Híbrido

Data de criação: 07/02/2019

Data da lá entrada:

.,

' S "" 'l ,1 || I ll Ill l ll Il ' "."

. .
, 00-2019/076968-8 . "

0

l '

P
,

k

U

: junta Camrcíaí do Estado do Rio de janeiro " " '"" :
l Empresa: RTS RIO sia r'y ' '

l NIRE: 333.0030628-5 Protocolo: 00-2019/076968-8 Data do protocolo: 08/02/2019 :]ljcej"171a}1

: CERTIFICO o ARQUIVAMENTO em 12/02/2019 SOB O NÚMERO 00003516118 e demais constantes do termo de La l:
: autentÍcaçã3. :
l Autenticação: 3205469264440c6191C903335E68FD556F0E6EEEC2F46l979D31D060EED48433 :
l Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicoUchanceladigitaL informe o n° de protocolo. Pag. 2/18 i
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e MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RTS RIO SIA
CNPj: 04.050.750/0001-29

C

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN,
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins
de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento 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 n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:40:56 do dia 15/10/2020 "hora e data de Brasilia".
Válida até 13/04/2021.
Código de controle da certidão: 9137.81A6.F582.2C27
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

C

1/1
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CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N°: 12-2020/689104

Código de verificação de autenticidade: ba5af387aed4e2a1750f2cbd7e2d2711

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA- CPN

IDENTlFICAçÃO DO REQUERENTE

CPFl CNPj: 04.050.750/0001-29 CAD-ICMS: Ativo

NOME/ RAZÃO SOCIAL: RTS RIO SIA

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data,
CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, porém com exigibilidade
suspensa, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dividas de sua responsabilidade, que

C vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 14/12/2020 ÀS 14:19:36

VÁLIDA ATÉ: 14/03/2021

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAçÕES

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Divida Ativa, emitida pelo órgão próprio da
Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER n" 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-
FiscoFaci|/pub|ico/autenticidadeHashCertidao/consu|taAutenticidadeHash.xhtm|).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de
estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação
apenas ilustrativa.

" O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS:
ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO
- estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação
deveráser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.tj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de
Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo l da
Parte || da Resolução SEFAZ n° 720/2014.



14/12/2020 Certidão de Situação Fiscal dolSS
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PREFBTURA DA CIDADE DO RIO DEJANBRO No AUTENTICAÇÃO 8655676405

j:. SECRETARIA MUNICIPAL CE FAZBWJA
à" f:j S órgão HSUBTHCIS-1
?: ?' SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

;.jj' COORDENADORIA DO ISS E TAXAS CONTROLE 73017/2020

NOME l RAZÃO SOCIAL l ENDEREÇO

RTS RIO SA

RUA CALIFORNIA 000426

PENHA RIO DE JANEIRO 21020-1 50 RJ

CNPJ INSCRIçÃO MUNICIPAL

04.050.750/0001-29 0.302.099-1

. , _J

C CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA- Modelo 1

CERTIFICArSE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de

lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento

integral, ou débito escriturado em liwo hscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos, Fica, entretanto,

assegurado ao MkinicIpio o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no

que diz respeito às penalidades cabíveis preústas na legislação em àgor. A presente certidão, válida para todas as

inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPFacima,

serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.
fi

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição-

Certidão expedida com base na Resolução SMF n° 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro,14 de dezembro de 2020. HORA 14:18:02

CV
DispensMa a esinatura do Fiscd deRenrks, ccmyTrgart. Sp-à ck Rwdução SMF N" 1 897.

OBSERVAçÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda, na

internet, no endereço (http://www.rio.rj.gov.brMeb/sm f).

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serúços de Qualquer Natureza

declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições

deàdos pelas Mcroempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha

sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente cerüdão de«rá ser complementada por

cerüdão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

www2.rio.rj.g ovbdsrrMbrm/imp-cert,asp 1/1
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Divida Ativa, referente ao pedido 140676/2020 , que no período de 1977 até
30/11/2020 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: rts rio s.a

CNPj: 04.050.750/0001-29 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77.21567.0

A certidão negativa de Divida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando
apresentadas em conjunto.

C A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço http://www.dividaativa.rj.gov.br.

CÓDIGO CERTIDÃO: 78N0.5210.7T60.0534

Esta certidão tem validade até 29/05/2021 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em 30/11/2020
às 15:18:21.3 , conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Divida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 01/12/2020 às 09:53:45.6

€J
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12/0312021 Consulta RegularidMedo Errpregado'

Voltar Imprimir

l

I
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l

l
J

j

C

C

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS- CRF

Inscrição: 04.050.750/0001-29

Razão Social: rts rio s a
Endereço: r costa rica 294 fundos l penha l rio de janeiro l rj l 21020-340

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da
Lei 8.036, de 11 de rrão de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima

identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Sêmico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições elou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

' Validade:03/03/2021 a 01/04/2021

Certificação Número: 2021030305012148250307

Informação obtida em 12/03/2021 16:04:59

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 //consdta-crf.càiH go\mc=Ldtacrf/Nes/cmsdtaEnpregado.jsf 1/1
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Página 1 de l

PODER jUDICIÁRIC)

jUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

©

©

Nome: RTS RIO S/A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPj: 04.050.750/0001-29

Certidão n°: 29084183/2020

Expedição: 11/11/2020, às 11:57:43

validade: 09/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que RTS rio S/A (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ

sob o n° 04.050.750/0001-29, NÃO consta do Banco Nacional de

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

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados 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 Hiblico do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

>.ividas e sugestões: cndtÜEst . juz'.br



SERVIÇO REGISTRAL - RIO DE JANEIRO - CAPITAL
FINALIDADE EXCLUSIVA declarada pelo requerente:

LICITACAO.

,_,?-'"1
1]/')2,"2'|:Z!>](·,,'|:l2/':2::lZ] [54

202129725076-001/001

Iq Oficio do Registro de Distribuição
RUA DO OUVIDOR, 63 - 2' ANDAR - CENTRO - RJ

Delegatário: Lélio Gabriel Heliodoro dos Santos

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS
O REGISTRADOR DO 1° OFICIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E

COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C E R T I F l C A
com referência aos assuntos abaixo mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Serviço os livros e,"ou

assentamentos das distribuições em curso ou andamento relativos a:
A) FALÊNCIAS, CONCORDATAS, INSOLVÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DISTRIBUIDAS A UMA DAS

VARAS EMPRESARIAIS.

DESDE OITO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E UM ATÉ OITO DE FEVEREIRO DE DOIS
CMIL E VINTE E UM(08/02/2001 ATÉ 08/02/2021), dele(s) *******************

* *_*_*_*_*_*_*_NADA,_ÇONSTA_*_*_*_*_*_*_*_*
Relativamente ao nome de RTS RIO S/A - CNPj: 04 .050.750/0001-29********

Rio de janeiro, Capital em 22/02/2021. QUALIFICAÇÃO conf . o requerido.
Emolumentos Tab.01. Ato 01: R$ 43,70, Tab.04-Ato 08: R$ 44, 65, LEI 6.37
O Art.2 §4: R$ O, 89, FETj: R$ 17,67, FUNDPERj: R$ 4, 41, FUNPERj: R$ 4,4
1, FUNARPEN: R$ 3, 53, ISS: R$ 4, 70. TOTAL: R$ 123, 96. EU, RICARDO DA CO
STA MEIRELES (Mat. 94/1867) ,Oficia1 Substituto a assino digitalmente.

_ _ _CERTIDÃO ESPECIAL - (ART.21, § 1°, IV CNCGJERJ)
ESTA CERTIDÃO REFERE-SE ÚNICA E

EXCLUSIVAMENTE AO ASSUNTO REQUERIDO.

_ _ _

C

- A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Central Eletrônica de Registros
Públicos - ANOREG RJ (http:l/validador.e-cartoriorj.com br).

.

®, ·" ®
UPoder Judcsáno - TJERJ . A certidão eletrõnca estará dispomvel para download pelo período de 90 (noventa) dias após a sua

Corregedoria Geral da Justiça . ST
EDRL 9384'0 UAJ emissão.

Consulte a validade do selo em: " Para a vaikjação deste documento através do OR Code deverá ser utilizado somente o aplicativo
https:hwww3.qrj.jus.br/sitepub|ico validador e-cartoriorj, disponível na apple store ou Google Play. ·

- Provimento CGJ n°89/2016, regulamenta a êmissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços
extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.

CERP: F8B84D30-873F-4CEC-97D7-DB4B9FBOB346 Página 1 de 1
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20. Oficio do Registro de Distribuição
RUA DA ASSEMBLÉIA, 19 - 70. ANDAR - CEP 20011-020

CERP: 30b7407b-3112-4276-ad33-al95eea662db

REQUERIDA EM: 11/02/2021

MODELO(C)>> CERTIFICA A a B <<

PARA FINS DE: LICITACAO

944878
01/53 Pag: 0001

C

Ronaldo Cramer Moraes Veiga - Oficial Registrador
Jorge Constancio Cassas - Substituto

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 20. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRlBUlçÃO DA CIDADE E COMARCA

DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C ER T/F/ CAeDÁFÉ
QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

A - Ações de Falência ou Concordata distribuídas as Varas Competentes, bem como, Inquéri-
tos judiciais Falimentares ou Falências Dolosas as varas Criminais ou outras (art.186
da Lei de Falências) , Recuperações judiciais;

B - Interdições previstas pela Lei no. 6024 desde 13/03/1974, que trata da intervenção e
Liquidação Extra judicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central,do Brasil ou
Ministério da Fazenda, desde:

NOVE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E UM ATÉ NOVE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E U
M (09/02/2001 a 09/02/2021) dele(s).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

. - .- . - . - . - . - . - .NADA CONSTA. - . - . - . - . - . -. -
Relativamente ao Nome de RTS RIO S/A Qua1ífícação : 04050750000129
(conforme requerido) . — . — . — . — . — . — . — . — . — . — . — . - . — . — . — . — . — . - . - . - . - . — . - .

EMITIDA EM: 12/02/2021, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL
EU REGISTRADOR ASSINO. T OT A L R$:123.96
EMOL RS: 88.35 · PMCMV(2%)R$: 0.89 - FETj(20%)R$: 17.67 . FUNDPEAj(5%)R$: 4.41 - FUNPERj(5%)R$: 4.41 - FUNARPEN(4%)R$: 3.53 - ISS(5%)R$: 4.70

Poder judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico

EDQV20979-GRU
Consulte a validade do selo em:

https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Provimento CGj 89/2016 regulamenta a emLssão e uso de certidões eletrSnicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de janeiro

A autenticidade desta certFdào deverá ser confirmada na página da Centràl Eletrônica de Registros E'úblícos-ANOREG/Rj (http;//valLdador.e-cartpriorj.combr}

a certidão eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (navema) dias após a sua erxã8são.



czS"
Requerida em 11/02/2021 8166796/2021—1.00
Finalidade declarada FINS NEGOCIAIS l coNcoRRÊNcIAMode|o ESPECIAL folha 01

3° Ofício do Registro de Distribuição da Capital 0903029827
Av. Erasmo Braga, 227 - Grupo 201 - CEP: 20020-902

CERTIDÃO DO REGISTRO DE DlSTRIBUlçÃO
DE FEITOS AJUIZADOS

C

® Y® CERP: 1b4M4eO-811d-4952-8292-6c967e706d54

% "- A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Central Eletrômca de Registros Púbhcos ANOREG RJ
. (http:/Na|idador.e-cartor|o.çom.br)

" - A certidão eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão

- Para a validação deste documento através do QR Code deverá ser utilizado somente o aphcativo validador e-cartonorj,
' disponível na Apple Store ou no Google Play

- Provimento CGJ n'89/2016, regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrõmcas pelos serviços extrajudiciais do Estado

® " . " ' do Rio de janeiro

O REGISTRADOR DO 3° OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, AO VERIFICAR OS LIVROS E/OU ASSENTAMENTOS DE SEU OFÍCIO RELATIVOS A FEITOS EM ANDAMENTO NO PERÍODO

REQUERIDO E NO QUE CONCERNE AOS ASSUNTOS ABAIXO DISCRIMINADOS, CERTIFICA E DÁ FÉ

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas,
declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
C) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1° e 3° do artigo 33 da
Consolidação Normativa da CGJ, desde
NOVE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL UM ate NOVE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM (09/02/2001 ate
09/02/2021) deles CONSTA contra o nome de: RTS RIO SIA, qualificacao: CNPJ 04.050.750/(XX)1-29 (conforme
requerido) , o seguinte:

Ao Juízo da 6° VARA EMPRESARIAL, Processo 0479314-97.2015.8.19.0001, EXECUTADO ,
ENDEREÇO: RUA COSTA RICA 294/2 PENHA RIO DE JANEIRO 21020340 , distribuído em
29/01/2016. Classe: Execucao de Titulo Extrajudicial; Assunto: Execucao de Obrigacao de Fazer -
Não Fazer; a reg. de ENDO SUL COMERCIO E REP DE MAT CIRURGICO LTDA
Emitida em: 11/02/2021 Rio de Janeiro, RJ. OBS: Demais requisitos obrigatórios previstos na Lei 1 1.971/09: NÃO
CONSTAM.
EMOLUMENTOS R$88,35 (Tabi, Atol e Tab4, AtO8) + R$ 0.89 (Lei 6.370/2012) + R$ 17.67 (FETJ) + R$ 4.41
(FUNDPERJ) + R$ 4.41 (FUNPERJ) + R$ 3.53 (FUNARPEN) + R$ 4.70 (LEI 7128/2015) valor total R$123,96

C Cert Proe. pI LUIZ/LUIZ

Poder judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico

EDQT77363 UPZ
Consulte a validade do selo em:
httpsy/www3.tj'j.jus.br,'sitepub|ico
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DATA DA CERTIDÃO: 11/02/2021

N° SEDE: 0903029827 l 8166796/2021

RECIBO: 352799/2021 FUNCIONARIO: LUIZ

N° E-CARTORIO: 202129725076

Valores detalhados do Ato

N° ATO SELO SERVIçO EMOLUMENTOS LEI 6.370'2012 FETj FUNDPERJ FUNPERJ FUNARPEN LEI 7.128QQ15

m12!922448T9 EDQT 077X3 UPZ C RS 88,35 RS 0,89 RS 17,67 RS 4,41 RS 4,41 RS 3,53 RS 4,70

Valor Certidão: RS 123,96

C

C



"["JERJ - consulta - Descrição
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http:hwww4mju$br/t(msultaproccsmwd)v2/pompacho.jsp?tip...
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P,o,,,,o no, M793\4·-97 2015.8.19.0001
l

Tipo do Movimento: Sentença

Descrição: O presente feiro foi julgado exumo pcm sentença pMerída nos autos 0U3972-56.20i6.8 19 0001, a
qual Homdogcm o acordo a que chegatam as partes . em audiêncm realizada em 25,/07/2016,

confome cQpíâ Waskdada dos aulos e juntada a fis. 1885/1889 -

lmprimw Fechar

C

C

l de ! 02/01/2017 15:30
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Estaio (jo Rio de jancro Pockr júm»o
Tribunal de Justiça
Ccmarca cia Caµtai
Cartório da ET Vara E rrpresMal
Av Erasmo Bríg!ja, 1 15 Lna Cwitrat 720CEP 20020-903 - Centro- Rio de jmeuo - RJ Té,: 3133-3541 email:

cM6vemp@Wju$.br

~~. '":>"'"" \,
1"{"" j"; 'y

1·

,

Pl

EW~::""

FIs.

Processo: 0479314-97.2015.8.19.0001

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Execução de Titulo Extraudicjd - cpc - Execução de Obrigação de Fazer - Não
Fazer
Exequente: ENDO SUL COMERCIO E REP DE MAT CIRURGICO LTDA
Representante Legal: VOLNEI LUIZ ORTIGARA
Executado: RTS RIO S.A.

Nmta clata, faço os autos conclusos ao MM. Dr. juiz
Marta Cristina de Brito Lima

Em 26/07/2016

Sentença

O presente feito foi julgado extinto por sentença proferida nos aulos 0043972-56.2016.8.19.0001,
a qual Homologou o acordo a que chegaram as partes , em audiência realizada em 25/07/2016,
conforme cópia trasladada dos autos e juntada a fis. 1885/1889 .-

Rio de Janeiro, 26/07/2016.

Maria Cristina de Brito Lima - juiz Thular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Mana Cnstina de Brito Lima

Em l l"

t

Código de Autenticação: 4J6R.3BA2.4L1U.K9WF
Este ccXkgo pode ser ~kcack) em: _-

!1Q MARC1A,ARAUJO
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CERTIDÃO MODELO ESPECIAL DE 2021292244880
FALÊNCIA

. j7" Emolumentos:Tab 16 Item 01 R$43,70Tab 19 Item 08DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A >r R$44,65 (FETJ) R$:17,67 (FUNPERJ) R$:4,41
LICITACAO >r (FUNDPERJ) R$:4,41 (FUNARPEN) R$: 3,53 (CG -

PORTARIA 17/13) R$:0,89 (I.S.S.Q.N.) R$:4,70 =
Total R$:123,96

4oOficio do Registro de Distribuição
L___!Lua do Carmo_8 - 3'

Hermes Valverde da Cunha Vasconcellos Filho Hermes Valverde da Cunha Vasconcelks Netto

Titular SubstitutodoTitular

O 0F1CIALREGISTRADOR D04'0FÍC10 DO REGISTRODE DISTR1BUIÇÂODACIDADE DO RIO DEJANEIRO,
CAPITALDO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOMEADO NA FORMADA LEI,

RAFAELLL '. . · folha : 1

' °' E t F l C A """"11/02/2021 " DQH88118

e DÁ FÉ QUE, ao verificar os livros elou assentamentos de seu Serviço Registral, relativos a feitos em curso ou andamento, no período . .

requerido, no que concerne aos assuntos abaixo: Ê
I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com S É

competência Empresariais; " ê
II Inquéritos Judiciais Falimentares ou falências dolosas as varas criminais ou outras (art 186 da Lei de Falências); :3
III - INTERDIÇÃO elou INDISPONIBILIDADE de BENS, previstas pela lei n° 6024 de 13/03/1974, que trada da intervenção e liquidação 8 g
extrajudicial de instituições financeiras pelo Banco Central do Brasil ou Ministério da Fazenda;

mIV - INVENTARIOS, TESTAM ENTOS, ARROLAMENTOS, ARRECADAÇOES, ADMINISTRAçÕES PROVISORIAS, TUTELAS, INTERDIÇOES,
CURATELAS, DECLARAÇÕES de AUSÊNCIA e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões b $?

afetos a este Ofício,
V - Ações distribuídas às varas da infância, da juventude e do idoso, mencionadas no parágrafo primeiro e terceiro do artigo 33 desta q l

Consolidação, desde: í
O m

DEZ DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E UM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ate g x
DEZ DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ü
que dele (s ) NADA CONSTA contra o ( S) nome (s ) de u
RTS RIO S/A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX=XXXXX : °

CNPj:04.050.750/0001-29/////////////////////////////////////////////// 6'5
REQUERIDA E EMITIDA EM 11/02/2021, RIO DE JANEIRO. Ill l // ///1 // // // Ill // u

" »FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE :LICITACAO. // l // l // l // l l l // // l l l // ÊÊ

i?

- A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página
https:/ /validador.e-cartoriorj.com.br

Poder Judiciário - TJERJ - A certidão eletrônica estará disponível para download no site
Corregedoria Geral da Justiça https://e-cartoriorj.com.br pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

Selo de Fiscalização Eletrônico ® - Para a validação deste documento através do QR Code deverá ser utilizado somente

EDQH88118 ZGD o aplicativo validador e-cartoriorj, disponível na apple store ou Google Play., . ' - Provimento CGJ n°89/2016 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas
Consulte a validade do selo em: ' ' pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de janeiro.

hnps:nwww3.tjrj.jus.br/sitepublico lá , .
® . .

N e

CONFERIDO POR:
9212574807473001 cerp: 33b660dO-cfcf-4316-83f9-04b7276787c4 Marcos da silva Goncalves

Para baixar o recibo acesse https://www.4distribuidor.com.br/#recibo e informe o código: 4DOC69CEA65BEBC89DFF836DOHB61EC
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RTS
Rua Califórnia, 426 - Penha - Rio de janeiro - RJ - Cep: 21.020-150

TeVFax: 55 21 38'69-7801 - atendimento@rtsrio.com.br
www,rtsrio.com.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

SMS ITABUNA - BAHIA

DECLARAÇÃO SOBRE TRABALHO DE MENQRES

A empresa RTS RIO S/A inscrita no CNPJ sob o n° 04.050,750/0001-29, por intermédio de seu

C
representante legal o Sra, Trelei
20,957,690-9, expedida pelo DIC/RJ
Inciso V do artigo 27 da Lei Federal

Renata dos Santos, portador da Carteira de Identidade n9
e do CPF n9 112.148.477-81, DECLARA, para fins do disposto no

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27
de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não empresa menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. ( X )

Rio de janeiro, 12 de março de 2021.

: 1 i
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Treici Renata dos Santos
Supervisora de Treinamento

RG. 20.957.690-9 DIC/RJ
CPF n" 112.148.477-81 %)50.750 /0001-isq

RTS RIO SIA
·· N·'rn" Rua california, 426

Penha - CEP 21020-150
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

g

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 045-S/2021

' ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 012-S/2021

SITUAÇÃO DE EMERGENCIA - CALAMIDADE PUBLICA

OBjETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE GESTÃO INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PARA 10
LEITOS DE UTI'S - TIPO ll, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS,
GERENCIAMENTO TÉCNICO, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSUMOS E

C\cessórios necessários para o funcionamento dos equipamentos a serem

ESTRUTURADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID·19.

DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA



Prefeitura
%0 Municipal

à'== deltabuna

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Q:!L+

CNPj:08.218.991/0001-95

S. ífià Municipal de Saúde - 10/03/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Número

N° 045-S/2020

Responsável

Geanne Magalhães D. de Carvalho.

Ao Sra.
Elisabete Avelino da C de Souza
Chefe de Contabilidade

Após análise do Processo Administrativo, que tem como objeto: Contratação de Gestão integrada de
equipamentos para leitos de UTI's - Tipo ll, conforme dispensa de licitação n° 012- s/2021para
atendimento ao Hospital ae Campanha para enfretamento do Covid-19, verificamos que o mesmo
atende as exigências de razoabilidade, Para tanto, solicitamos do setor de contabilidade a verificação
de dotação e saldo orçamentário para o mesmo.

. .

Diretoria Financeira e Administrativa

Secretaria Municipd| de Saúde
Endereço: Av.: Princesa Isabel n°678, Bairro Banco Raso- ltabuna-Ba

CEP:45607-291
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Secretaria de Saúde de Itabuna

~ CNPj: 08.218.991/0001-95

c,?eS'

Secretaria Municipal de Saúde de ltabuna10/03/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO-045-S/2021

Número

Cl-044/2021

Responsável

Elizabete Avelino da C, de Souza

Ao Sr. Nadilson Francisco Alves Esteves
Controlador Interno

C
Em resposta a CI n°11/2021 do Setor financeiro desta Secretaria de Saúde, relativo

ao Processo Administrativo N° 045-S-2021 a que se refere, contratação de gestão integrada
de equipamentos para leitos de UTI'S -Tipo II, conforme dispensa de licitação n°012-s /2021
para atendimento-HOSPITAL DE CAMPANHA, para enfrentamento do COVID-19,
verificamos que o mesmo atende as exigências de razoabilidade da Secretaria Municipal de
Saúde, em obediência ao fluxo de instrução normativa 01/2021,que estabelece o fluxo da

despesa.

Dotação Orçamentária

Dotação Orçamentária Valor

"; 'í' S ADE 1019 Fundo Municipal de Saúde

,..· ,,, .'[.,.·.'5 '7,.' 2389 MAC GESTÃO PLENA

C ' =,: '"',,?$':AT|V|DADE

..-' . m" ' · · t ,' ,"·"5'",, s'EÊLEMENTO 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE
y ERCEIRO PJ

14% ransferência Recursos 14% $ 1.008.000,00:'- = 'Bi:,: FONTE
. .- r :'ã'

, L

j',: 02/% ransferência de recurso 02%
" ' "" ' "' $ 432.000,00

Adequações

Sem Ade pa "': SOLICITO RESERVA
l

Chefe " C tabilidade

" \,\Á.
r \

Elizabete Avelino da C. Souza

Secretaria Municipal de Sáude
Endereço: Av. Princesa Isabel. 678, Bairro Banco Raso - ltabuna/Ba

CEP: 45 607-291
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=—-="., NOTA DE PRÉ EMPENHO N° 0000032/2021 - LIBERADA

Exercício : 2021 Ftcha' 0000207
Determino o Pré Empenho da forma abaixo

' Da'a: 10/03/2021 Data Ref.: 10/03/2021 Valar: 432.000,00

Órgão : 10 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unida& Orçamentária : 1019- FMSI-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA
Função : 10 - Saúde

Subfúnção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa :0025 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

Projeto'Atividade : 2.389 - MAC GESTÃO PLENA- Assistência Hospitalar Especializada
Elemento Despesa : 33903900000 - Outnos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte dc Recurso : 02 - RECEITA DE IMPOSTOS SAÚDE - 15%

Favorecido : CNPJICPF :

Eknrro : Cidade :

Endereço: TJF :

Histórico : Reeferme a contratação de gestão integrada de equipamentos para leitos UTI's Tipo 11 para o HOSPITAL DE CAMPANHA

0
Saldo Anterior Ficha 432.000,00 Valor Pré Empenho 432.000,00 Saldo DispcmWd 0,00

(quatrocentos e trinta e dois mil neais )

N" Requisição :

N° PNcesso :

Modalidade : Dispensa
1

Objeto :
j

SUBELEMENTO

3390399%XX) - Outros Serviços de Terceiras - Pessoa Jurídica 4nI)||I.).¢!L:

LANçAMENTO:

IT Débito VMot Crédito Valor

Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes
432.QOO,OO 62212020(XXXX)Q - CREDITO PRE-EMPENHADO ""'"'" ' 432.000,00

O 1 6221101030OOQQ - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 432.000,00 62291010000000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR 432.000 00

LocaUData/Assinaturas
C, . ITABUNÁ 10 de março de 2021

Fiáui
k$$?rk

JOAO PEREIRA XAVIER NETO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E ORçAMENTO
SUPERVI DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTO

020.619.975-97

E&L CcmtàbiMade Pública Eletrônica /S/ Page l ofl E&L FhMicçües db SçyMsine LTDA
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' _ -_ FUNDO MUNICIPAL DE SAIJDE DE ITABUNA
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O 0 BAHIA
0 08.218.991/0001-95

'~~ NOTA DE PRÉ EMPENHO N" 0000031/2021 - LIBERADA'.Sew"

Exmício' 2021 Ficha: 0000208
Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Da'a: 10/03/2021 Data Ref: 10/03/2021 Valor: 1.008.000,00
Órgão : 10 - secretaria DE SAÚDE

Unidade Orçamentária : 1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA

Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência HQspita]ar e Ambulatarial
PKWama : 0025 -ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

Projeto/Atividade : 2.389 - MAC GESTÃO PLENA - Assistência Hospitalar Esµcidizada

Elemento Despesa : 33903900000 - Ckitros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recutso : 14 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMAUNICO DE SAÚDE- SUS

Favorecido : CNPJ/CPF :

Bairro: Cidade :

Endereço: UF :

Histórico : Rceferente a contratação de gestão integrada dc equipamentos para léim UTI's Tipo Il para o HOSPITAL DE CAMPANHA

!

Saldo AjnteriQr Ficha 1.045.500,00 Valor Pré Empenho LOO8.000,00 Saldo Disponivd 37.500,00

(um milhão oito mil TEãÍs )

N° Requisição :

N" Processo :

Modalidade : Disµnsa

oKi¢to :

)
SUBELEMENTO

339ü3999KNi - Outms Serviçns de Terceiros - Pessaa Jurídica '. ,'$2n!).)í)·;, lj

I..ANç.'tMENTO: i

N" Débito Valot Crédito \ al,,, l

Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Remrva De Dotação - Outras Despesas Correntes
O 1 522910100000OÔ - PRE-EMPENHOS EMITIDOS ' "'T"jQ8 000,00 62212020000000 - CREDITO PRE-EMPENHADO 1,008,000,00
O _1 62211010300000 - OUTRAS DESPESAS CORREN.TES l 1.G0&000,00 62291010000000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR 1,008,000,00

l_ Loc'à'Data/Assinaturas
C 1.,_ ITABUNA, 10 de março de 2021

l

i Fláii as
u

~

i
JO PEREIRA XAVIER NETU D ' A MENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTO

SUPERVISOR IX) D ARTAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTO
020,619.975-97

E&L Contabüidade Rública Ektrõnica /S/ Page I qfl E&L Proahções de S~e LTDA
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Prefeitura Municipal de Itabuna 1|
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

'|l PROCESSO ADMINISTRATIVO l L_N° 045-S/2021

Lxr|gem: departamento de média e alta complexidade :

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 012-S/2021

SITUAÇÃO DE EMERGENCIA - CALAMIDADE PUBLICA

OBjETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE GESTÃO INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PARA 10

LEITOS DE UTI'S - TIPO ll, COMPREENDENDO A LOCAçÃO DOS EQUIPAMENTOS,
GERENCIAMENTO TÉCNICO, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSUMOS E
ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM

, ESTRUTURADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.

PARECER DA CONTROLADORIA

_9b _ . —
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
ESTADO DA BAHIA
CONTROLADORIA GERAL
CNPj: 08.218,991/0001-95

Y.P

PARECER CGM N°. 147 /2021 Itabuna - Ba, 10 de Março de 2021

D,. EMERSON OLIVEIRA DA SILVA LÍVIA MARIA BOMFIM AGUIAR
Supervisor de Controle Interno Para: Secretaria de Saúde

Após análise detida do processo administrativo 045-S. Dispensa

Licitação 012-S.2021, que tem como objeto, Contratação emergencial de

empresa de gestão integrada de equipamentos para 10 leitos de UTI's -

Tipo II, com locação de equipamentos, com manutenção preventiva e

corretiva, insumos e acessÓrios para o hospital de campanha. Para

enfrentamento ao covid-19.

Esta Controladoria observou que o mesmo seguiu o trâmite de despesa,

de modo que se encontra dentro das formalidades legais, conforme parecer

jurídico datado de 10 de Março de 2021, sem impedimentos para que a

Comissão Permanente de Licitações proceda com o processo licitatório

visando a contratação do objeto pretendido. o referido processo foi

regularmente formalizado e encontra-se instruído com os seguintes

documentos, no que importa à presente análise:

C

a) Atuação do processo administrativo

b) Ofício motivador de implantação do Hospital de Campanha

C) Justificativas e portaria que define os critérios para implantação

de unidades temporárias de saúde

d) Cotações e propostas de preço

e) Decretos de estado de Emergência devidamente publicados

f) Parecer jurídico

g) Documentos de habilitação de entidades

h) Dotação orçamentária

Vale salientar q ue a presente manifestação toma por base,

exclusivamente, os elementos constantes dos autos até a presente data.

Ainda em sede inicial, é importante delimitar a principal legislação de

regência, que orientará a elaboração desta manifestação: Lei n° 8.666/93. In,



" ' " , 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

0 0 ESTADO DA BAHIA
0 CONTROLADORIA GERAL

-=—= CNPJ 08,218,991/0001-95
Encaminho a Vossa Senhoria o referido processo administrativo para ser

direcionado à Comissão Permanente de Licitações,

É o nosso parecer.

S.M.J
EMERSON O VEIRA DA SILVA
Supervisor Controle Interno

pREFÊ\IÜRÁ |pkLOE|TÀBUM
Emerson Oli\'eira da Silva

SUpervisor Cont. lntemo
porwia n' 9,43912021 "::ií;,ii::'i;:'í,:

)

C
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T" Prefeitura "M:ici:"de Itabuna

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 045-Sl2021

l ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 012-S/2021

SITUAÇÃO DE EMERGENCIA - CALAMIDADE PUBLICA

OBjETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE GESTÃO INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PARA 10
LEITOS DE UTI'S - TIPO ll, COMPREENDENDO A LOCAçÃO DOS EQUIPAMENTOS,
GERENCIAMENTO TÉCNICO, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSUMOS E
ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM

' ESTRUTURADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO



Secretana de
Sà'jóê

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

C.N.P.J. N° 08.218.991/0001-95

Cl n° 221/2021 /SMS/ITB/GAB Itabuna, 10 de Março de 2021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Número: 045-S.2021 Responsável: lívia maria bomfim mendes aguiar

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE GESTÃO
INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PARA 10 LEITOS DE UTI"s - TIPO Il, COM

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA. PARA

ENFRENTAMENTO AO COVID-19.

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, considerando a
existência de previsão orçamentária suficiente para AUTORIZAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE GESTÃO INTEGRADA DE
EQUIPAMENTOS PARA 10 LEITOS DE UTI"s - TIPO II, COM LOCAÇÃO DE

. EQUIPAMENTOS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSUMOS ECv ACESSÓRIOS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA. PARA ENFRENTAMENTO AO

COVID-19, conforme discriminação do serviço e quantitativos constantes neste processo
AUTORIZA a conclusão do processo, que atenda a determinação legal e ao interesse
público.

"i;í!9 í:
\LÍVIA MARIA BOM IM MENDES AGUIAR

Secretária Municipal de Saúde
Prefeitura MunicipalAv. 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

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 045-Sl2021

" ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 012-S/2021

SITUAÇÃO DE EMERGENCIA - CALAMIDADE PUBLICA )

OBjETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE GESTÃO INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PARA 10
LEITOS DE UTI'S - TIPO II, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, '

GERENCIAMENTO TÉCNICO, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSUMOS E
CíCESSÓRlOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM

ESTRUTURADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID·19.

MINUTAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CGC/CNPj: 08.218.99110001-95

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. O12-S/2021

Nome do Contratado:

RTS RIO/SA
CNPJl CPF Insc. Est. n°

04.050.750/0001-29
Endereço (Rua, Av., Praça, etc.)

Rua Califórnia, n° 426
BA|RRO: MUNIC PIO UF:

Penha Rio de janeiro-Rj RJ
CONTA BANCARIA

Banco: gência: Conta Corrente:

°'j"'°·' CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE GESTÃO INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PARA 10 LEITOS DE

' 'S - TIPO ll, COMPREENDENDO A LOCAçÃO DOS EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO TÉCNICO, COM
Hnutenção corretiva e preventiva, insumos e acessórios necessários para o
FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ESTRUTURADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA

ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
alor: R$ 1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais)

Caracterização da emergência ou razão da escolha do fornecedor e justificativa do preço:

A Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna efetivará contrato com a empresa RTS RIO/SA, para
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE GESTÃO INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PARA 10 LEITOS DE UTI'S

IPO ll, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO TÉCNICO, COM

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSUMOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O
FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ESTRUTURADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA, PAR

ENFRENTAMENTO AO COVID-19, fato notório o esgotamento quase permanente de novas vagas tanto na

rede municipal, quanto na estadual e em quase todos os municípios do Estado, impossibilitando a regulaçã

para outras cidades, especialmente nesta nova "onda" de contágio.
Resta clara, também, a impossibilidade da abertura novos leitos na rede municipal de saúde, tend

em vista a inexistência de imóveis públicos ou particulares com capacidade física de instalação de

C,ipamento médico-hospitalar,
Tendo em vista a situação de calamidade, já devidamente justificada nos autos através do Decret

14.331/2021, informo que para esta contratação e DIPENSÁVEL a licitação, nos termos do Artigo 24, incis
IV da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993.

Dotação Orçamentária
Unidade Gestora l fonte l Projeto/Atividade l Elemento de Despesa '"

02 3390391019 14 2389

BASE LEGAL
ARTIGO 24, INCISO IV, DA LEI N° 8.666 DE 21/06/93.

Unidade Solicitante: Diretor:

DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE ADRIANA PEIXOTO SILVA

DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
COMISSAO DE LICITAÇÃO - JUSTIFICATIVA l DATAI ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS

Na forma da justificativa apresentada pelo DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, no
presente termo de dispensa de licitação, a contratação encontra em amparo no Artigo 24, Inciso lV, da Lei
8.666/93, que fundamenta e autoriza, com Dis ensa de Licita ão.

Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CGC/CNPj: 08.218.99110001-95

Comissão de LICITAÇÃO - justificativa

comissão de licitação informa que a contratação foi realizada em caráter emergencial, haja vista
necessidade de imediata dos referidos produtos, devido ao cenário atual de pandemia mundial do
coronavírus.

Des acho Final do Ordenador da Despesa - Homolo ação
Data

De ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO. 12/03/2021

LIVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR
Secretária Municipal de Saúde

C

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE ITABUNA

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 012-S/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 045-S/2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO N°. 025-S/2021

Contratação emergencial de gestão integrada de equipamentos
para 10 leitos de UTI'S - Tipo II, compreendendo a locação dos
equipamentos, gerenciamento técnico, com manutenção corretiva

e preventiva, insumos e acessórios necessários para o
funcionamento dos equipamentos a serem estruturados no
Hospital de Campanha, para enfrentamento ao COVID-19, entre si
celebram a Secretaria Municipal de Saúde Itabuna e a empresa RTS

RIO/AS

L

'~

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, Inscrição
Estadual n° 71371383, com sede na Avenida Amélia Amado, n° 05, Centro, nesta cidade de ltabuna-BA,
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, a
senhora LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR, brasileira, casada, Médica, portadora da cédula de

identidade n° 83.814.95-70, SSP/BA, e do CPF n° 823.280.725-34, residente e domiciliada nesta cidade de
ltabuna-BA, e, de outro lado, à empresa RTS RIO/SA, inscrita no CNPJ sob o n° 04.050.750/0001-29, sediada
na Rua Califórnia, n° 426, Penha, Rio de janeiro-Rj, adiante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr. ROGERIO FERNEDA, brasileiro, casado, RG: 80.224.712-41, SSP/RS, e do CPF:

497.638.300-87, residente e domiciliada NA Rua Brusque, 45, Itanhangá, no Estado do Rio de janeiro,
doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE LOCAÇÃO, adiante

denominado CONTRATADO, onde a CONTRATANTE, utilizando suas prerrogativas legais, com base no Art.
24, IV, da Lei Federal n° 8.666/93 e demais alterações, para casos de DISPENSA DE LICITAÇÃO, de acordo

com processo administrativo n° 045-S/2021 resolvem e acordam na celebração do presente INSTRUMENTO
CONTRATUAL conforme Art. 55, mediante as cláusulas e condições seguintes:

l - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

§ 1° - O presente instrumento tem por objeto a contratação emergencial de gestão
INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PARA 10 LEITOS DE UTI'S - TIPO Il, COMPREENDENDO A
LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO TÉCNICO, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E
PREVENTIVA, INSUMOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS

EQUIPAMENTOS A SEREM ESTRUTURADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA
ENFRENTAMENTO AO COVID-19, em conformidade com o termo de referência e cotação apresentada da
qual decorre este termo contratual.

VALOR
UNITÁRIO VALOR DOS VALOR

10 LEITOS TOTAL DOITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. POR LEITO MENSAL CONTRATO

MENSAL
' kit leito de UTI- adulto de alta

complexidade contendo os

, 01 equipamentos mínimos necessários
Leito 10 24.000,00 240.000,00 1.440.000,00

conforme termo de referência, e
' orientações do Ministério da Saúde.

VALOR TOTAL .................................... R$ 1.440.000,00 (um milhão quatrocentos e quarenta mil reais)

l

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

l

§ 2° - O kit com os 10 leitos de UTI será composto pelos equipamentos abaixo relacionados:

'"" mmmNm~~mN&mg quant.
':"ê *CAMÃ"FOWLER - Comandos elétricos, embutidos nas grades laterais (interno e externo),

1 mecanismo anti-cisalhamento que evite que o quadril do paciente deslize durante a 10elevação da cabeceira; tamanho: 220 cm; ativação elétrica de Trendelenburg; grades
laterais nos padrões internacionais EN 60601-2-52, carga de trabalho segura de 205 Kg.
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - possui tela com 12.1 'LED sensível ao toque, possui
nível de proteção IPX1, design de gabinete à prova de líquidos; várias configurações do
display: Standard e fontes grandes, 9 Derivações de ECG; tendências gráficas e tabulares
de 120 horas; visualização de até 1000 registros de NIBP; visualização de até 500 eventos

2. de alarme; derivação (l, Il, Ill, aVR, aVL, aVF, V); Frequência Cardíaca, Temperaturap 10Frequência Respiratória, PNI, PI, SpO2, Capnografia.
Itens de reposição
Sensor de SpO2 - 1 por semestre
Sensor de Temperatura de Pele - 1 por semestre
Braçadeira para PA - 2 por semestre
VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO - ventilador eletrônico micro
processado indicado para o uso em terapia intensiva, para pacientes neonatal, pediátricos
e adultos (300g a 300kg), com monitor colorido TFT de 15"; exibição de curvas de pressão,
fluxo, volume, e os loops de ventilação, modalidades, as tendências e os parâmetros de
ventilação, equipado com gatilho de fluxo e pressão, capaz de fornecer as mais avançadas
modalidades de ventilação; bateria interna de 90 min; pode ter baterias adicionais de
backup que atuam em até 9h; Modos Ventilatórios tipo ventilação com ciclos
Assistido/Controlados (NC) e SIMV"OS, com Volume Controlado (VCV): Ventilação com
Pressão Controlada (VCP); DuaPAP (BILEVEL), Pressão Regulada com Volume
Controlado (PRVC) para pacientes pediátricos e adultos, Volume Garantido (VG) para
pacientes neonatais; Modos Espontâneos: Pressão de Suporte (PSV e CPAP); Modos de
Ventilação Não Invasiva (VNl): Pressão Positiva em Dois Níveis (Bi/eve/), Pressão Positiva

3. Continua nas Vias Aéreas com Backup (CPAP); Modo de espera (stand by); ciclo de 10
backup para apneia com atuação nas modalidades espontâneas; apresentação: curvas
pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, com diferenciação de cores para as fases
inspiratórias e expiratórias, loops pressão x volume e fluxo x volume (apresentação de até
três curvas simultaneamente) e permissão de congelamento de gráficos; apresentação de
gráficos com as tendências para PEEP, pressão de pico, frequência respiratória, FiO2,
volume corrente, volume minuto, resistência e complacência; armazenamento de histórico
dos últimos eventos e alarmes ocorridos; disposição de alarmes visuais e sonoros de baixa,
média e alta prioridade, classificados de acordo com a urgência requerida na tomada de
ação por parte do operador.
Itens de reposição
CIRCUITO ADULTO REUTILIZÁVEL - 1 por semestre
FILTRO HME - 10 por mês
BOMBA INFUSORA - Suporta todos os conjuntos de infusão em conformidade com os
padrões internacionais, mediante calibração prévia da bomba para o equipo (via
fabricante/distribuidor), ajuste automático da precisão da infusão, vários modos de infusão;

4. infusão precisa, confiável e segura, mecanismo de porta motorizada; mecanismo de fluxo 30
anti-livre motorizado, tela touch screen.
Itens de reposição
EQUIPO PARENTERAL SIMPLES - 10 por bomba/mês
EQUIPO PARENTERAL UNIVERSAL FOTOSSENSÍVEL - 02 por bomba/mês

BOMBA INFUSORA - bomba enteral com sistema automático de anti-oclusão, fácil
manuseio com tela touch screen de 4", possui acurácia de ±5%, pode reduzir irritações no

5. trato gastrointestinal, função Smart Prime e anti-oclusão automática. 10
Itens de reposição
Equipo - 20 por bomba/mês
CARRO DE EMERGÊNCIA - carro de emergência, com rodizio, sistema de freio, puxador

6. escamoteável, para facilitar o direcionamento do carrinho; trava única em aço inox e 1
sistema integrado de fechamento total de todos os compartimentos; composto por 2
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l gavetas de 3' e 1' gaveta de 6', sendo uma delas com divisórias removíveis e ajustáveis
para até 25 divisões/compartimentos; com braço da bandeja para colocação do
desfibrilador em aço inox, suportando peso aproximado de 15 kg; com tábua para
massagem cardíaca em polímero 8mm cristal; compartimento superior com tampa em
acrílico cristal e trava em aço inox; divisória para materiais em polímero com 12
compartimentos e suporte para cilindro de oxigênio integrado ao corpo do carrinho.
CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - Desfibrilador, Cardioversor, modo DEA (adulto e
infantil), função marca-passo, monitorização (ECG de 3, 6 derivações, SpO2, ETCO2);
carregamento de menos de 4 segundos, 200J com alimentação AC ou com uma bateria
totalmente carregada; linha de base do ECG de recuperação em 3 segundos após

7. desfibrilação; tela LCD de 6,5 polegadas colorida, alta potência retro iluminada, análise de 1
arritmia (ec1) avançada.
Itens de reposição
Papel termossensível 03 por ECG/mês
Pás descartáveis - 01 unidade
ELETROCARDIÓGRAFO - aparelho compacto e portátil para utilização em consultórios
médicos, unidades de emergência, unidades de internação, pronto-atendimentos e
unidades de terapia intensiva, operação no modo manual e automático, peso 1,7kg,
software de interpretação ECAPS 12C, capaz de analisar, simultaneamente, 12 derivações
de ECG com, no mínimo, 200 achados clínicos em 5 categorias de julgamentos, tela de
cristal liquido LCD de 4,8': registro gráfico do sinal de ECG e visualização simultânea das
12 derivações na tela do eletrocardiógrafo, sinal de calibração 1 mV; resposta de
frequência: 0,05 a 150HZ; impedância de entrada: z 50 M ohm em 10HZ; filtros de ruídos e

8, tremores musculares; identificação automática de todas as derivações; proteção contra 1
descarga do desfibrilador, aquisição digital e simultânea de até 12 derivações; sensibilidade
padrão: 10 mm/mV, ±2%; possibilidade de realização de ECG em pacientes pediátricos de
baixo peso até adultos obesos; canais de registro: 1, 2 e 3 canais (12 derivações), correção
automática de linha de base e de interferência, velocidade de impressão 25 e 50 mm/s,
sensibilidade: 5, 10, 20 mm/mV, bateria interna recarregável de níquel-hidreto metálico;
capacidade de realização de, no minimo, 120 minutos de monitorização, sem necessidade
de recarga; memória interna de até 40 arquivos, bi-Volt com 60HZ automático.
Itens de reposição
Papel de registro, 10un/pct- 3 por semestre

9. OXÍMETRO DE PULSO COM SENSOR - oxímetro de Pulso com sensor 5
ASPIRADOR PORT TIL - bomba de sucção polivalente para hospitais, clinicas,
homecare e ambulâncias, silencioso e portátil; sistema de coleta reutilizável ou descartável;
capacidade de aspiração de 181jMIN; dotado de regulador de vácuo, conjunto de
segurança para evitar contaminação do equipamento, luz Indicativa de stand-by (LED),

10. funcionamento através de energia elétrica ou bateria recarregável, devendo chegar até - 2
80kpa/-600 mmHg, peso:4,2kg; dimensões: Altura: 380mm; Largura: 170mm;
Profundidade: 285mm.
Itens de reposição
Kit aspiração reutilizável - 2 unidadespor aspirador

II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a
seguir especificada:

Dotação Orçamentár|a """

Unidade Gestora Fonte l Projeto/Atividade Elemento de Despesa

02 ' 2389 3390391019 14
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III - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

§ 1° - O Valor mensal do presente contrato é de RS 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) perfazendo
o Valor Global de R$ 1.440.000,00 (um milhão quatrocentos e quarenta mil 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 instrumento.

§ 3" - O pagamento será efetuado mensalmente através de Ordem Bancária nominal ao contratado ou crédito
em conta corrente, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura/Eletrônica e
devidamente atestada a entrega definitiva do objeto contratado. Deverão apresentar juntamente com a
Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhistas.

§ 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) A instalação dos equipamentos deverá ser feita imediatamente após a ordem de serviço, e entregue
devidamente instalada em até 10 (dez) dias corridos.
b) O presente Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua assinatura, podendo ser
prorrogado em atendimento às necessidades e conveniência das partes envolvidas.
C) A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor designado pela Secretaria de Saúde.
d) O material deverá ser instalado no Hospital de Campanha na área do Hospital de Base Luís Eduardo
Magalhães, situado na Avenida Fernando Gomes de Oliveira, sIn, Bairro Nossa Senhora das Graças, em
Itabuna-BA.
e) Correrão por conta da Contratada todas as despesas inerentes ao cumprimento do contrato.
f) Os bens serão recebidos, provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, e serão analisados por uma equipe
técnica para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo

de Referência e na proposta.
g) Os bens deverão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos imediatamente, a contar da
notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
h) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
i) Os eventuais componentes, manuais ou acessórios, mesmo que não constantes na descrição, deverão
ser entregues ao gestor do contrato no momento da entrega do objeto.

V - CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES

5.1 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das determinações contidas no termo de referência, que aqui se consideram
literalmente transcritas, bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:

a) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, no próprio
instrumento e na proposta, assumindo, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
b) Realizar O(S) serviço(s) e fornecer O(S) produto(s), rigorosamente, de acordo com as especificações
constantes neste Elemento Técnico, não se admitindo procrastinação em função de pedido de revisão de
preço.
C) Cumprir todas as normas pertinentes ao funcionamento de UTI.
d) Entregar à Contratante o serviço inteiramente concluído e estabelecido, com equipamentos instalados em
pleno funcionamento, tudo em conformidade com as normas vigentes.
e) Responsabilizar-se pelo transporte do(s) produto(s) de seu estabelecimento até o local determinado, bem
como pelo seu descarregamento até o interior do local de entrega, observando as regras para manutenção
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da sua qualidade.
f)Garantir a boa qualidade do(s) serviço(s) e produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer deterioração,

substituindo sempre que for o caso.
g) Executar os serviços conforme especificações deste instrumento e de sua proposta, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, ficando a seu cargo todos os ônus e encargos

decorrentes da execução.
h) Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento registrado, tais como tributos, fretes,

embalagem e demais encargos.
i) Responder, integralmente, pelos danos causados ao Município ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, não
reduzindo ou excluindo a responsabilidade o mero fato de a execução ser fiscalizada ou acompanhada por
parte da Secretaria e dos participantes.
j) Garantir a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer deterioração, substituindo
sempre que for o caso.
k) Substituir, reparar e corrigir, no prazo fixado de 72 (setenta e duas) horas, o objeto com avarias ou defeitos,
sem qualquer ônus para o Município, contados a partir do recebimento dos produtos.
l) Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.
m) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas neste instrumento.
n) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do instrumento
contratual.
O) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
responsável pela fiscalização do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
p) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14
e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigido no processo, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos.
q) Os equipamentos deverão ser entregues com os devidos laudos de calibração, quando aplicáveis, e laudo
de conformidade de funcionamento (manutenção preventiva).
r)Deverão ser fornecidos equipamentos médico-hospitalares novos ou em perfeito estado de conservação e
funcionamento.
s) A Contratada deverá realizar manutenção gratuita nos materiais e equipamentos durante todo período da
contratação, incluindo manutenção corretiva com substituição de peças, caso necessário, e manutenção
preventiva conforme recomendação do fabricante.
t) O prazo de primeiro atendimento será de até 2 (duas) horas contadas da abertura do chamado via telefone
ou e-mail, desconsiderando finais de semana e feriados, e o conserto ou substituição deverá ser efetuado em
até 72 (setenta e duas) horas úteis, salvo comprovação de impossibilidade, reconhecida pela Contratante.
u) Não haverá limites de chamados corretivos.
v) A manutenção deverá ocorrer no local onde estiverem instalados os equipamentos. Caso não seja
possível, a remoção do equipamento se dará sem qualquer ônus para a Contratante, mediante substituição
do equipamento por outro equivalente ou de melhor qualidade durante o período de conserto do equipamento
substituído.
w) O Atendimento Técnico disponível em horário comercial.
X) Em caso de necessidade de retirada do equipamento para manutenção, será necessária a substituição do
item no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas por um equipamento reserva, quando aplicável;

5.2. - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas no instrumento convocatório por
determinação legal, obriga-se a:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta.
b) Indicar os locais e horários em que deverão ser executados os serviços.
C) Autorizar o pessoal da Contratada, acesso ao local dos serviços, desde que observadas às normas de

segurança.
d) Rejeitar no todo ou em parte, o serviço realizado em desacordo com as obrigações assumidas pelo
fornecedor.
e) Garantir o contraditório e ampla defesa.
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f) Efetuar o pagamento à Contratada nas condições estabelecidas neste Elemento Técnico.
g) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Elemento Técnico, bem como atestar na nota
fiscal/fatura a efetiva execução do objeto.
h) Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução
do instrumento contratual, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
i) Garantir infraestrutura necessária para montagem dos leitos de UTI.
j) Considerando a necessidade de implantação de 10 leitos de UTI no Hospital de Campanha do Município de
Itabuna, para atendimento especifico de pacientes portadores do vÍrus COVIl)- 19, a Contratante deverá
dispor de ambiente adequado conforme pontos críticos que seguem listados:
k) Disponibilização de pontos de gases medicinais (oxigênio, ar comprimido e vácuo) para cada leito;
1)Tendo em vista a quantidade de equipamentos necessários para instalação de todos os aparelhos
pertinentes, disponibilização de 8 tomadas (pontos elétricos) por leito, bem como, área disponível para cada
leito objetivando comportar todos os equipamentos necessários para prestação de assistência;

VI- CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

§ 1° - O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão
ou entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou a CONTRATADA às seguintes sanções prevista na
Lei Federal n° 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:

a) Advertência:
b) Declaração de idoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com
órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e
Municípios por prazo de até 05(cinco) anos;
ç) Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Itabuna pelo mesmo prazo
previsto na alínea anterior;
d) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do objeto não entregue;
e) Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia
subsequente ao trigésimo.

§ 2° - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou
de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
§ 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°:
Quern, 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 - 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.

VIII - CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

§ 1'. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
§ 2°. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
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§ 3°. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em

parte.
§ 4°. Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis
com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos
e as disposições do Direito Privado.
§ 5°. A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução
dos serviços objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da
CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado à CONTRATANTE no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
§ 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.

lX -CLÁUSULA NOVA- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUçÃO DA CONTRATAÇÃO E OS CASOS

OMISSOS (art. 55, inciso XII).

A legislação aplicável a execução deste contrato e os casos omissos serão resolvidos com base nas
disposições constantes das Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93 e legislação posteriores, nos princípios de
direito público e, subsidiariamente, com base em outras leis que prestem a suprir eventuais lacunas.

X - CLÁUSULA DECIMA - 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 a Sra. ADRIANA PEIXOTO — Função:
COORDENADORA DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, 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.

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA VINCULAÇÃO

O presente contrato é vinculado ao termo de dispensa constante no processo administrativo e a ficha de
programação orçamentária da contratada.

XII -CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e as
previstas na Lei n° 8.666/93.
§ 1'. A Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos
incisos l a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.

§ 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.
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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, 12 de março de 2021

C
MUNICÍPIO DE ITABUNA - CONTRATANTE

LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR
Secretária Municipal de Saúde

RTS RIO/SA
ROGERIO FERNEDA

O
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1. OBJETO
1.1*niãíação emergencial de serviço de gestão integrada de 10 leitos de UTI'S - Tipo ll, por preço
global, compreendendo a locação dos equipamentos, gerenciamento técnico, com manutenção e insumos
necessários para o funcionamento dos equipamentos a serem estruturados no Hospital de Campanha, para
enfrentamento ao COVID-19, da Secretaria de Saúde de Itabuna.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. Considerando o Decreto n°. 13.607 de 19 de março de 2020 que declara situação de emergência no
âmbito da saúde pública no município de Itabuna, em razão da confirmação de pandemia do COVID-19;
2.2. Considerando o Decreto n°. 13.608 de 20 de março de 2020 que declara situação de emergência no
âmbito da saúde pública no município de Itabuna, em razão da confirmação de pandemia do COVID-19 e

suas alterações;
2.3. Considerando o Decreto n°. 13.621 de 01 de abril de 2020 que converteu a situação de emergência em
Estado de Calamidade pública no âmbito do município de Itabuna;
2.4. Considerando a pandemia mundial pelo Coronavírus decretada pela Organização Mundial de Saúde
em 11/03/2020;
2.5, Considerando o Decreto n°. 14.176 de 18 de janeiro de 2021 que dispõe sobre a retomada da comissão
de enfrentamento e prevenção ao covid-19 no âmbito do município de Itabuna;
2.6. Considerando a urgência de planejamento estratégico para assistência intensiva por se tratar de uma
área sensível no fluxo assistencial;
2.7. Considerando a necessidade de promover ações que mitiguem o risco e os danos secundários:
2.8. Considerando a necessidade de ampliação emergencial de leitos dedicados a assistência ao paciente
critico estável e instável;
2.9. Considerando a transmissão exponencial do vÍrus COVID-19;
2.10. Considerando as fragilidades para a ampliação imediata dos leitos de UTI dedicados a assistência ao
paciente grave infectado pelo Coronavírus;
2.11. Decreto n° 14.282, de 04 de fevereiro de 2021, que declara situação de emergência Pública no
Município de Itabuna, bem como estabelece as medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública
decorrente do Coronavírus (COVID-19) no âmbito do município de Itabuna.
2.12. No âmbito dessa municipalidade, as ações de enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus SARS-
COV-2 tem ordenado ao Poder Público exercício célere das suas atividades, onde após diversas medidas
sanitárias já adotadas e estudos realizados, foi evidenciada a exaustão da capacidade instalada de toda rede
hospitalar, própria e contratualizada, conforme taxa de ocupação de 100% de leitos clínicos e de UTI Adulto
disposta pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia/SUREGS.
2.13. Nesse contexto de esgotamento de recursos. que caracteriza todo o pais, bem como este município,
aponta para a necessidade de manutenção da existência da oferta de leitos de clinica médica e de terapia
intensiva adulta, no sentido de atender em tempo oportuno à demanda de sua população por meio da
estratégia de organização e ampliação dos leitos com a implantação de Hospital de Campanha, em
atendimento a Portaria 1.514 de 15 de junho de 2020, Art. 3°, Inciso || que dispõe:

Art. 3° Para de/inir a estratégia de organização e ampliação dos leitos por meio da implantação de
Hospitais de Campanha, os gestores estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios podem levar em
consideração as seguintes estratégias anteriores:
l - priorizar a estruturação dos leitos clínicos e de UTI em unidades hospitalares existentes e
permanentes da rede assistencial,'
1/ - ampliar os leitos clínicos e de UTI nas unidades hospitalares existentes e permanentes, aproveitando
áreas não assistenciais e assistenciais com menor utilização em relação ao enfrentamento da COV/D-
19, de preferência, tornando essas áreas exclusivas para esse tipo de atendimento, otimizando as
medidas de isolamento e proteção dos pro/ks/onais da saúde e a segurança dos demais profissionais
e pacientes:

3. DAS ESPECIFICAÇÕES

3.1. A prestação dos serviços objeto do presente instrumento deve contemplar a contratação dos
equipamentos de Unidade de Terapia Intensiva, iniciando pelo fornecimento da área pela Contratante e tendo
prosseguimento pela montagem e instalação de todo material pela Contratada, seguindo as seguintes etapas:
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3.1,1. Fornecimento (locação) de equipamentos médico-hospitalares conforme legislação vigente (RDC n°
07/2010) e necessidade da Contratante (Anexo l):
4,2. A prestação dos serviços, assim como efetivação do pagamento deverá ocorrer por disponibilidade de
leito pela Contratada, independente da ocupação destes, haja vista a natureza da necessidade do serviço,
objeto do presente Elemento Técnico.

4. DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

4,1, O critério de aceitabilidade da proposta será o de Menor Preço Global, desde que atendidos os requisitQs
deste Elemento Técnico e a qualidade dos produtos e serviços especificados.
4.2. A proposta deverá ser cadastrada com o menor PREÇO GLOBAL e também o PREÇO UNITÁRIO POR
LEITO, referente ao período ora definido no presente Elemento Técnico, com no máximo duas casas
decimais, sendo desprezadas as restantes.
4.3. O valor proposto deverá ser elaborado com todas as despesas relativas ao objeto contratado, bem como
com os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, fretes, remunerações, despesas fiscais e financeiras e
quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta competição.
4.4. O orçamento deverá incluir a garantia com cobertura completa de manutenção, de todo o sistema, com
manutenção preventiva e corretiva com substituição de peça dos equipamentos médicos.
4.5. O encaminhamento da proposta implica no integral conhecimento e atendimento às exigências previstas
no ato convocatório,
4.6. A Proposta comercial deverá ser elaborada, e deverá conter obrigatoriamente prazo de validade da
proposta não inferior a 90 (noventa) dias e preço fixo;
4.7. Os preços deverão ser ofertados em moeda corrente nacional, considerando os encargos sociais,
tributos, preços públicos, transportes, descarregamentos, embalagens, frete, seguros e outros que por
ventura possam recair sobre o objeto da Seleção de Fornecedores

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

5.1. O contratante está sujeito as penalidades por inexecução contratual de acordo com os arts. 86, 87, 88 e
97 da Lei 8666/93.

6. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E EXECUçÃO DOS SERVIÇOS
6.1. O prazo de entrega e inicialização do serviço é de até 10 (dez) dias após à emissão da ordem de

serviço.
6.2. O presente Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua assinatura, podendo ser
prorrogado em atendimento às necessidades e conveniência das partes envolvidas.

7. DO PAGAMENTO
7.1 A contratante pagará ao contratado, em moeda corrente, após o recebimento definitivo do objeto, em
parcelas mensais, de acordo com as quantidades requisitadas, em até 20(vinte) dias contatados da
apresentação da NOTA FISCAL ELETRÔNICA, após atesto do responsável competente, pela conferência e
recebimento do objeto.
7.2. As Notas Fiscais/Faturas serão obrigatoriamente instruídas, contendo todas as discriminações
necessárias, devendo ser atestadas pelo órgão recebedor, que encaminhará as mesmas à Seção de
S uprim entos;
7.3. Toda Nota Fiscal tem que estar devidamente acompanhada com Nota Eletrônica e conter o n° do contrato
ou autorização de fornecimento, e todas as certidões negativas.
7.4. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
7.5. Caso o FORNECEDOR seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, desde que não haja vedação legal para tal
opção em razão do objeto executado, a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura,
a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação
em vigor.
7,6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será
devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a prefeitura.
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7.7. Caso seja aplicada a penalidade de multa prevista, o valor correspondente poderá ser descontado do

pagamento devido ao contratado.

8. DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE
8.1. Exigir o cumprimenÃ==s as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas

contratuais e os termos de sua proposta.
8,2. Indicar os locais e horários em que deverão ser executados os serviços.
8.3. Autorizar o pessoal da Contratada, acesso ao local dos serviços, desde que observadas às normas de

segurança.
8.4. Rejeitar no todo ou em parte, o serviço realizado em desacordo com as obrigações assumidas pelo

fornecedor,
8,5. Garantir o contraditório e ampla defesa.
8.6. Efetuar o pagamento à Contratada nas condições estabelecidas neste Elemento Técnico.
8.7. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Elemento Técnico, bem como atestar na nota

fiscal/fatura a efetiva execução do objeto.
8.8. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na
execução do instrumento contratual, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
8.9. Garantir infraestrutura necessária para montagem dos leitos de UTI.
8.10. Considerando a necessidade de implantação de 10 leitos de UTI no Hospital de Campanha do
Município de Itabuna, para atendimento especifico de pacientes portadores do vÍrus COVID- 19, a Contratante
deverá dispor de ambiente adequado conforme pontos críticos que seguem listados:
8.10.1. Disponibilização de pontos de gases medicinais (oxigênio, ar comprimido e vácuo) para cada leito;
8.10.2. Tendo em vista a quantidade de equipamentos necessários para instalação de todos os aparelhos
pertinentes, disponibilização de 8 tomadas (pontos elétricos) por leito, bem como, área disponível para cada
leito objetivando comportar todos os equipamentos necessários para prestação de assistência;

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1, A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, no próprio
instrumento e na proposta, assumindo, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
9.2, Realizar O(S) serviço(s) e fornecer O(S) produto(s), rigorosamente, de acordo com as especificações
constantes neste Elemento Técnico, não se admitindo procrastinação em função de pedido de revisão de

preço.
9.3. Cumprir todas as normas pertinentes ao funcionamento de UTI.
9.4. Entregar à Contratante o serviço inteiramente concluído e estabelecido, com equipamentos instalados
em pleno funcionamento, tudo em conformidade com as normas vigentes.
9.5. Responsabilizar-se pelo transporte do(s) produto(s) de seu estabelecimento até o local determinado,
bem como pelo seu descarregamento até o interior do local de entrega, observando as regras para
manutenção da sua qualidade.
9.6. Garantir a boa qualidade do(s) serviço(s) e produto(s) fomecido(s), respondendo por qualquer
deterioração, substituindo sempre que for o caso.
9.7. Executar os serviços conforme especihcações deste instrumento e de sua proposta, com a alocação
dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, ficando a seu cargo todos os ônus e
encargos decorrentes da execução.
9.8. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento registrado, tais como tributos, fretes,
embalagem e demais encargos.
9.9. Responder, integralmente, pelos danos causados ao Município ou a terceiros, por sua culpa ou dolo,
não reduzindo ou excluindo a responsabilidade o mero fato de a execução ser fiscalizada ou acompanhada
por parte da Secretaria e dos participantes.
9.10. Garantir a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer deterioração,
substituindo sempre que for o caso.
9.11. Substituir, reparar e corrigir, no prazo fixado de 72 (setenta e duas) horas, o objeto com avarias ou
defeitos, sem qualquer ônus para o Município, contados a partir do recebimento dos produtos.
9.12. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.
9.13. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas neste instrumento.
9.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do instrumento
contratual.
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9,1 5. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
responsável pela fiscalização do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
9.16. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada
a descontar da garantia, caso exigido no processo, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos.
9.17. Os equipamentos deverão ser entregues com os devidos laudos de calibração, quando aplicáveis, e
laudo de conformidade de funcionamento (manutenção preventiva).
9.18. Deverão ser fornecidos equipamentos médico-hospitalares novos ou em perfeito estado de

conservação e funcionamento.
9.19. A Contratada deverá realizar manutenção gratuita nos materiais e equipamentos durante todo período
da contratação, incluindo manutenção corretiva com substituição de peças, caso necessário, e manutenção
preventiva conforme recomendação do fabricante.
9.20. O prazo de primeiro atendimento será de até 2 (duas) horas contadas da abertura do chamado via
telefone ou e-mail, desconsiderando finais de semana e feriados, e q conserto ou substituição deverá ser
efetuado em até 72 (setenta e duas) horas úteis, salvo comprovação de impossibilidade, reconhecida pela

Contratante,
9.21. Não haverá limites de chamados corretivos.
9.22. A manutenção deverá ocorrer no local onde estiverem instalados os equipamentos. Caso não seja
possível, a remoção do equipamento se dará sem qualquer ônus para a Contratante, mediante substituição
do equipamento por outro equivalente ou de melhor qualidade durante o período de conserto do equipamento
substituído.
9.23. O Atendimento Técnico disponível em horário comercial.
9,24. Em caso de necessidade de retirada do equipamento para manutenção, será necessária a substituição
do item no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas por um equipamento reserva, quando aplicável;

10. CONTROLE DA EXECUçÃO
10.1 Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666/93, no contrato será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
11. DA RESCISÃO

11.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades previstas neste instrumento;
11.2 O Contrato poderá ser rescindido pela contratante a qualquer tempo, na hipótese do não cumprimento
pela Contratada de quaisquer das cláusulas e condições pactuadas, previstas nos arts. 77 e 78 da Lei
8.666/93, ficando ressalvado que a rescisão, nesse caso acarretará as consequências previstas no art. 80
dessa mesma Lei;
11.3 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos ii a XI e XV do art. 78 da Lei Federal n°.8.666/ 93, não
cabe ao Contratado direito a qualquer indenização;
1 1.4 A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do contrato, deverá ser precedida de justificativa
fundada, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
12.1 A inobservância das normas deste Termo de Referência e das especihcações técnicas implicará na não
aceitação total ou parcial dos materiais, devendo a empresa contratada proceder a entrega dos materiais de
acordo com este Termo de Referência.
12.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto do presente Termo de Referência, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos
ou subordinados
12.3 O presente Termo de Referência segue para o Setor de Compras da Secretaria de Saúde para que seja
dado o devido prosseguimento.
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Visando a composição de 10 (vinte) leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto, são apresentadas
as relações de equipamentos médico-hospitalares necessários para funcionamento da unidade.

Para montagem dos leitos de UTI, as legislações vigentes devem ser seguidas (RDC 07 de 2010), assim

como especificidades da Contratante.

Materiais e equipamentos - Unidades intensivas

ITEM , DESCRIÇÃO QUANT.

CAMA FOWLER - Comandos elétricos, embutidos nas grades laterais (interno e externo),
1, mecanismo anti-cisalhamento que evite que o quadril do paciente deslize durante a 10

elevação da cabeceira; tamanho: 220 cm; ativação elétrica de Trendelenburg; grades
laterais nos padrões internacionais EN 60601-2-52, carga de trabalho segura de 205 Kg.
MONITOR MU LTIPARAMÉTRICO - possui tela com 12.1 "LED sensível ao toque, possui
nível de proteção lPX1, design de gabinete à prova de líquidos; várias configurações do
display: Standard e fontes grandes, 9 Derivações de ECG: tendências gráficas e tabulares
de 120 horas: visualização de até 1000 registros de NIBP: visualização de até 500 eventos

2 de alarme; derivação (l, ||, Ill, aVR, aVL, aVF, V); Frequência Cardíaca, TemperaturaF 10
' Frequência Respiratória, PNl, PI, SpO2, Capnografia.

Itens de reposição
Sensor de SpO2 - 1 por semestre
Sensor de Temperatura de Pele — 1 por semestre
Braçadeira para PA - 2 por semestre
VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO - ventilador eletrônico micro
processado indicado para o uso em terapia intensiva, para pacientes neonatal, pediátricos
e adultos (300g a 300kg), com monitor colorido TFT de 15"; exibição de curvas de pressão,
fluxo, volume, e os loops de ventilação, modalidades, as tendências e os parâmetros de
ventilação, equipado com gatilho de fluxo e pressão, capaz de fornecer as mais avançadas
modalidades de ventilação: bateria interna de 90 min; pode ter baterias adicionais de
backup que atuam em até 9h; Modos Ventilatórios tipo ventilação com ciclos
Assistido/Controlados (A/C) e SIMV"OS, com Volume Controlado (VCV): Ventilação com
Pressão Controlada (VCP); DuaPAP (BILEVEL), Pressão Regulada com Volume
Controlado (PRVC) para pacientes pediátricos e adultos, Volume Garantido (VG) para
pacientes neonatais; Modos Espontâneos: Pressão de Suporte (PSV e CPAP); Modos de
Ventilação Não Invasiva (VNl): Pressão Positiva em Dois Níveis (Bi/eve/), Pressão Positiva

3. Continua nas Vias Aéreas com Backup (CPAP); Modo de espera (stand by); ciclo de 10
backup para apneia com atuação nas modalidades espontâneas; apresentação: curvas
pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, com diferenciação de cores para as fases
inspiratórias e expiratórias, loops pressão x volume e fluxo x volume (apresentação de até
três curvas simultaneamente) e permissão de congelamento de gráficos; apresentação de
gráficos com as tendências para PEEP, pressão de pico, frequência respiratória, FiO2,
volume corrente, volume minuto, resistência e complacência; armazenamento de histórico
dos últimos eventos e alarmes ocorridos; disposição de alarmes visuais e sonoros de baixa,
média e alta prioridade, classificados de acordo com a urgência requerida na tomada de
ação por parte do operador.
Itens de reposição
CIRCUITO ADULTO REUTILIZÁVEL - 1 por semestre

FILTRO HME - 10 por mês
BOMBA INFUSORA - Suporta todos os conjuntos de infusão em conformidade com os
padrões internacionais, mediante calibração prévia da bomba para o equipo (via
fabricante/distribuidor), ajuste automático da precisão da infusão, vários modos de infusão;

4. infusão precisa, confiável e segura, mecanismo de porta motorizada; mecanismo de fluxo 30
anti-livre motorizado, tela touch screen,
Itens de reposição
EQUIPO PARENTERAL SIMPLES - 10 por bomba/mês
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EQUIPO PARENTERAL UNIVERSAL FOTOSSENS VEL - 02 por bomba/mês
BOMBA INFUSORA - bomba enteral com sistema automático de anti-oclusão, fácil
manuseio com tela touch screen de 4", possui acurácia de ±5%, pode reduzir irritações no

5. trato gastrointestinal, função Smart Prime e anti-oclusão automática. 10
Itens de reposição
Equipo - 20 por bomba/mês
CARRO DE EMERGÊNCIA - carro de emergência, com rodizio, sistema de freio, puxador
escamoteável, para facilitar o direcionamento do carrinho; trava única em aço inox e
sistema integrado de fechamento total de todos os compartimentos; composto por 2
gavetas de 3' e 1 gaveta de 6', sendo uma delas com divisórias removíveis e ajustáveis

6. para até 25 divisões/compartimentos; com braço da bandeja para colocação do 1
desfibrilador em aço inox, suportando peso aproximado de 15 kg; com tábua para
massagem cardíaca em polímero 8mm cristal; compartimento superior com tampa em
acrílico cristal e trava em aço inox; divisória para materiais em polímero com 12
compartimentos e suporte para cilindro de oxigênio inteqrado ao corpo do carrinho.
CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - Desfibrilador, Cardioversor, modo DEA (adulto e
infantil), função marca-passo, monitorização (ECG de 3, 6 derivações, SpO2, ETCO2):
carregamento de menos de 4 segundos, 200J com alimentação AC ou com uma bateria
totalmente carregada; linha de base do ECG de recuperação em 3 segundos após

7. desfibrilação; tela LCD de 6,5 polegadas colorida, alta potência retro iluminada, análise de 1
arritmia (eel ) avançada.
Itens de reposição
Papel termossensível 03 por ECG/mês
Pás descartáveis - 01 unidade
ELETROCARDIÓGRAFO - aparelho compacto e portátil para utilização em consultórios
médicos, unidades de emergência, unidades de internação, pronto-atendimentos e
unidades de terapia intensiva, operação no modo manual e automático, peso 1,7kg,
software de interpretação ECAPS 12C, capaz de analisar, simultaneamente, 12 derivações
de ECG com, no minimo, 200 achados clínicos em 5 categorias de julgamentos, tela de
cristal liquido LCD de 4,8'; registro gráfico do sinal de ECG e visualização simultânea das
12 derivações na tela do eletrocardiógrafo, sinal de calibração 1 mV; resposta de
frequência: 0,05 a 150HZ; impedância de entrada: z 50 M ohm em 10HZ; filtros de ruídos e

8. tremores musculares; identificação automática de todas as derivações; proteção contra 1descarga do desfibrilador, aquisição digital e simultânea de até 12 derivações; sensibilidade
padrão: 10 mm/mV, ±2%; possibilidade de realização de ECG em pacientes pediátricos de
baixo peso até adultos obesos: canais de registro: 1, 2 e 3 canais (12 derivações), correção
automática de linha de base e de interferência, velocidade de impressão 25 e 50 mm/s,
sensibilidade: 5, 1 O, 20 mm/mV, bateria interna recarregável de níquel-hidreto metálico;
capacidade de realização de, no mínimo, 120 minutos de monitorização, sem necessidade
de recarga; memória interna de até 40 arquivos, bi-Volt com 60Hz automático.
Itens de reposição
PaRe| de registro, 10un/pct- 3 por semestre

9. OXIMETRO DE PULSO COM SENSOR - oxímetro de Pulso com sensor 5
ASPIRADOR PORT TIL - bomba de sucção polivalente para hospitais, clinicas,
homecare e ambulâncias, silencioso e portátil: sistema de coleta reutilizável ou descartável;
capacidade de aspiração de 18L/MIN; dotado de regulador de vácuo, conjunto de
segurança para evitar contaminação do equipamento, luz Indicativa de stand-by (LED),

10. funcionamento através de energia elétrica ou bateria recarregável, devendo chegar até - 2
80kpa/-600 mmHg, peso:4,2kg: dimensões: Altura: 380mm; Largura: 170mm;
Profundidade: 285mm.
Itens de reposição
Kit aspi'ação reutilizável — 2 unidadespor aspirador

14
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 045-Sl2021

' ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 012-Sl2021

SITUAÇÃO DE EMERGENCIA - CALAMIDADE PUBLICA

OBjETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE GESTÃO INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PARA 10 i

LEITOS DE UTI'S - TIPO Il, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS,
GERENCIAMENTO TÉCNICO, COM MANUTENçÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSUMOS E

,~ .CESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM

ESTRUTURADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID.19,

SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO

l
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

CNPJ N° 08.218.991/0001-95
,Ç> {jgç'

Da: Comissão de licitação.
Para: Procuradoria jurídica.

Prezado Senhor,

Estamos remetendo a esta procuradoria o Processo Administrativo n° 045-S/2021,

€ relativo à Dispensa de Licitação n° 012-S/2021, no qual tem como objeto contratação

EMERGENCIAL DE GESTÃO INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PARA 10 LEITOS DE UTI'S - TIPO ll,
COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO TÉCNICO, COM

MANUTENçÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSUMOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O

FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ESTRUTURADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA,

para enfrentamento ao covid-19, em atendimento à manifestação do Gabinete da

Secretária, para emissão de parecer jurídico acerca da contratação através de Dispensa de

Licitação.

Na certeza de que obteremos êxito em nossa solicitação, externamos nossas

considerações e apreço.

4~ Itabuna, 11 de março de 2021.

NA NNE SILVA LIMA
Comissão de Licitação-

Prefeitura Municipal Av, Princesa Isabel, 678, São Caetano -- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 045-S/2021

'" ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 012-S/2021

SITUAÇÃO DE EMERGENCIA - CALAMIDADE PUBLICA

OBjETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE GESTÃO INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PARA 10 '
LEITOS DE UTI'S - TIPO ll, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, i,
GERENCIAMENTO TÉCNICO, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSUMOS E '

CtCESSÓRlOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM

ESTRUTURADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.

PARECER JURÍDICO
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 045-S/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 012-S/2021

PARECER JURÍDICO

C
EMENTA: CONTRATAÇÃO
EMERGENCIAL DE EMPRESA DE
GESTÃO INTEGRADA DE
EQUIPAMENTOS PARA 10 LEITOS
DE UTI'S - TIPO ll, COM
LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS,
GERENCIAMENTO TÉCNICO,
COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA

E CORRETIVA, INSUMOS E
ACESSÓRIOS PARA O HOSPITAL
DE CAMPANHA. CONTRATAÇÃO

DIRETA - DISPENSA DE
LICITAÇÃO - CALAMIDADE
PÚBLICA - POSSIBILIDADE

I - RELATÓRIO:

€
Instado pelo Presidente da Comissão de Licitação para

apreciação técnico-jurídica dos aspectos de legalidade que norteiam à

solicitação da Secretaria de Saúde, objetivando a "contratação por dispensa

conforme previsão no ant. 24, lV da Lei 8. 666/93, bem como no art. 4.° da Lei

Federal n.° 13.979/20 de empresa de gestão integrada de equipamentos

para 10 leitos de UTI'S - TIPO ||, com locação dos equipamentos,

gerenciamento técnico, com manutenção preventiva e corretiva, insumos e

acessórios para o hospital de campanha", cuja urgência na contratação é

manifestada nas solicitações da lavra da Secretária de Saúde, emitimos, nos

termos abaixo, nosso parecer.

't
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Por força do art. 38, parágrafo único, do Estatuto das

Licitações, as minutas de editais e de seus anexos, dentre eles, a minuta do

contrato, devem ser submetidas obrigatoriamente a exame da Procuradoria

Jurídica, a fim de verificar se os requisitos descritos da norma se encontram

plenamente integrados, de modo a validar a produção dos efeitos

pertinentes.

Em relação aos demais anexos, sobeja ilustrar quanto às

especificações do objeto que se pretendem adquirir, que despiciendos se

mostram comentários nesse sentido, haja vista, que as características,

especificações e quantitativos contidos no procedimento in casu são de

inteira responsabilidade da autoridade solicitante, não cabendo, assim,

qualquer manifestação desta Procuradoria no particular.

II - FUNDAMENTAçÃO:

A licitação é procedimento regra para a Administração Pública

direta ou indireta quando se busca contratar com o particular, por força do

que dispõe a Constituição Federal em seu art. 37, XXI. A licitação, da forma

como é intentada pelo legislador, visa obter a melhor proposta seguindo

critérios objetivos e racionais, culminando na escolha da proposta que lhe

apresente melhor custo-beneficio.

A Lei Federal n° 8.666/93, que rege os contratos e as licitações

da Administração Pública, estabelece, em seu artigo 2°, a necessidade do

processo licitatório antes de se contratar com terceiros. Explicita, ainda, em

seu artigo 3°, caput, que:

"A licitação destina-se a garantir a observância do
principio constitucional da isonomia e a selecionar a
proposta mais vantajosa para a Administração e será
processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são
correlatos. "

C b'
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Assim, tanto para a aquisição de bens quanto para a prestação

de serviços, é exigida da Administração Pública a observância da regra da

obrigatoriedade das licitações como pressuposto dos contratos.

Entretanto, a regra da compulsoriedade das licitações não é

absoluta. O Estatuto das Licitações, em alguns casos, dá ao administrador a

faculdade de se licitar ou não. Prevê, ainda, casos em que o próprio

legislador dispensa ou recon hece a inexigibilidade daq uelas. Essas

situações, todas em caráter excepcional, estão previstas nos artigos 17, 24 e

25 da Lei n° 8.666/93, e deverão observar, obrigatoriamente, o disposto no

artigo 26.

Não obstante a obrigatoriedade de licitar quando se pretende

adquirir, contratar serviços, a administração pode dispensá-la nos casos

enumerados no art. 24 da Lei 8.666/93.

Nesse sentido, a dispensa de licitação prevista no artigo 24 da

norma de regência, especificamente no inciso lV, é a que se amolda ao caso

in concreto, vejamos:

"Art. 24. É dispensável a /icitação(...)

lV - nos casos de emergência ou de calamidade
pública, quando caracterizada urgência de atendimento
de situação que possa ocasionar prejuízo ou
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou
particulares... "

Nessa senda, o art. 26, em seu parágrafo único, inciso l, da Lei

n° 8.666/93, preceitua que:

"l - caracterização da situação emergencial, calamitosa
ou de grave e iminente nisco à segurança pública que
justifique a dispensa, quando for o caso,' que o
processo de dispensa será instruído com a
caracterização da situação emergencial ou calamitosa
que justifique a dispensa, quando for o caso. "

b
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Segundo o doutrinador Marçal Justen Filho':

"A emergência consiste em ocorrência fática que
produz modi/ícação na situação visualizada pelo
legislador como padrão... No caso especifico das
contratações diretas, emergência signih'ca necessidade
de atendimento imediato a certos interesses. Demora
em realizar a prestação produziria risco de sacrifício de
valores tutelados pelo orde,n,a,m,e,n,to jurídico. Como a
licitação pressupõe certa demora para seu trâmite,
submeter a contratação ao processo licitatório
propiciaria a concretização do sacrifício a esses
valores. "

Com efeito, o sentido da palavra emergência deve estar

relacionado diretamente com o tempo necessário à realização da licitação.

O inciso lV do artigo 24 pressupõe, ainda, a urgência no

atendimento das situações em questão. Essa urgência, segundo o Tribunal

de Contas da União, em sua Decisão n" 1130/2019, Primeira Câmara:

"...cabe ao gestor demonstrar a impossibilidade de esperar o tempo

necessário à realização de procedimento licitatório, em face de nisco de

prejuízo ou comprometimento da segurança de pessoas e de bens públicos

ou particulares, além de justificar a escolha do fornecedor e o preço

pactuado. "

Segundo Jorge Ulisses jacoby em "A Contratação Urgente na

Lei de Licitações e Contratos" in Revista Fórum de Contratação e Gestão

Pública: vol.4, ano 1, abr. 2002; editora Fórum:

"... é permitida a contratação direta diante da análise de
uma determinada situação que, pelas suas dimensões,
não atinge toda uma comunidade, mas apenas uma
área de atividade da Administração, órgão ou entidade,
num círculo bem mais restrito, independentemente de
qualquer ato formal de reconhecimento da situação".

Diante do exposto, observa-se que o conceito de emergência é

' "Comentários à Lei de licitações e contratos administrativos", 8' edição, Editora . -
Dialética

, L
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restrito e se aproxima do conceito de calamidade pública, uma vez que seu

reconhecimento se faz por um ato administrativo formal. Embora possa,

valendo-se da analogia, utilizar-se desse conceito para auxiliar a

caracterização da situação de emergência, não se deve, pelos

entendimentos anteriormente mencionados, limitar a aplicação de dispensa

de licitação do art. 24, lV, àquelas situações estabelecidas no referido

Decreto. Dependerá de cada caso, a demonstração da urgência no

atendimento da situação e o risco de prejuízo à comunidade, obras, serviços

ou bens, que deverão ser justificados e comprovados pelo gestor.

Entretanto, inobstante a discricionariedade da conceituação de

urgência, o Tribunal de Contas da União - TCU, vem mantendo uníssono

posicionamento no sentido de que considerar-se-á como situação

emergencial, asseguradora da regular dispensa de licitação, aquela que

precisa ser atendida com urgência, objetivando a não ocorrência de

prejuízos, não sendo comprovada a desídia do Administrador ou falta de

pIa nejamento.

Jessé Torres Pereira Júnior, ao comentar o referido

dispositivo, cujo entendimento é compartilhado pela doutrina dominante,

afirma que:

"Já na vigência da Lei n° 8.666/93, o Tribunal de
Contas da União definiu que: 'além da adoção das
formalidades previstas no art. 26 e seu parágrafo único
da n° Lei n° 8.666/93, são pressupostos da aplicação
do caso de dispensa preconizados no art. 24, inciso /\t
da mesma lei:

a. l) que a situação adversa, dada como de
eme{qência ou de calamidade pública, não se tenha
oriqinado_total ou_j2arcialmente da falta de
Êganeiamento, da desídia administrativa ou da má
gestão dos recursos disponíveis, ou seja, que ela não
possa, em alguma medida, ser atribuída à culpa ou
dolo do agente público que tinha o dever de agir para
prevenir a ocorrência de tal situação;

a.2) que exista urgência concreta e efetiva do
Ü'
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atendimento a situação decorrente do estado
emergencial ou calamitoso, visando afastar nisco de
danos a bens ou à saúde ou à vida das pessoas;

a.3) que o nisco, além de concreto e efetivamente
provável, se mostre iminente e especialmente gravoso;

a.4) que a imediata efetivação, por meio de contratação
com terceiro, de determinadas obras, serviços ou
compras, segundo as especificações e quantitativos
tecnicamente apurados, seja o meio adequado, efetivo
e eficiente de afastar o risco iminente detectado' ".2

Ainda sobre o tema, em outra obra, também relevante, e

configurando o entendimento majoritário esposado pelo TCU, o eminente

parecerista suso mencionado, ainda argumenta que o estado de emergência

deve caracterizar uma situação imprevisível, que exige um atendimento

imediato, e não uma ausência de planejamento e de gestão administrativa.

Senão veja-se:

"Então, muitas vezes, a solução de emergência
esconde uma imprevidência, uma falta de
planejamento, uma improvisação, um defeito de
gestão. Não é só uma questão de legalidade, é uma
questão também de gestão. Cada vez que um gestor
admite quebrar o galho do defeito do serviço com a
emergência, está dando asas a permanente
improvisação. Nada jamais será feito com
planejamento, com antecedência, nada jamais terá o
custo levantado oportunamente, terá estudos técnicos
prévios de viabilidade, porque tudo se resolve de
improviso, argüindo-se que é emergência, e vamos ter
sempre um serviço mal gerido, mal prestado, mal
gerenciado. E serviços, nessas circunstâncias,
provavelmente, estão lesando o Erário, porque vão
custar mais caro, é evidente. Tudo em cima da hora
fica mais caro e não sai bem feito. " 3

' PEREIRA JÚNIOR, jessé Torres. Comentários à Lei de Licitações e Contratações da
Administração Púb/ica.Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2002. p. 267
' PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Contratações diretas por dispensa e inexigibilidade.
BLC- Boletim de Licitações e Contratos. São Paulo: Editora NDJ, jan. 2005. p. 8. )y ifi
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Nesse sentido, em outro julgado, o Tribunal de Contas da

União assim se manifestou:

Prestação de contas. Dispensa de licitação. Situação
emergencial. Falta de planejamento [ACÓRDÃO] 1.5.
Determinações: 1.5.1.ao Núcleo Estadual do Ministério
da Saúde em Alagoas que: [...] 1.5.1.4. observe que a
contratação com base no art. 24, lV, da Lei n° 8.666/93,
aplica-se aos casos em que a situação adversa, dada
como de emergência ou de calamidade pública, não se
tenha originado, total ou parcialmente, da falta de
planejamento, da desídia administrativa ou da má
gestão dos recursos disponíveis, ou seja, que ela não
possa, em alguma medida, ser atribuída à culpa ou
dolo do agente público que tinha o dever de agir para
prevenir a ocorrência de tal situação; Informações AC-
3754-24/09-1 Sessão: 21/07/09 - Relator: Ministro
VALMIR CAMPELO - TOMADA E PRESTAÇÃO DE
CONTAS.

Em suma, deve existir da administração, absoluto controle,

acompanhamento e planejamento de suas ações administrativas, com fim

precípuo de não promover descontinuidade de serviços públicos. Demais

disso com o advento da Lei 10.520/2002 fora instituída a modalidade pregão,

que possui características de celeridade e competitividade aptas a atender

as necessidades mais prementes do Poder Público.

É importante perceber que a permissão para dispensa de

licitação, em casos de emergência ou calamidade, é para permitir uma

pronta resposta da Administração a situações imprevisíveis, desse modo

fora de controle do gestor; mas limitada no tempo. Além desses requisitos,

imprescindível a objetividade em salvaguardar pessoas e bens. Em

determinadas circunstâncias, como no caso vertente, impossível o

planejamento, considerando as peculiaridades do caso.

É cediço o momento pandêmico em que se vive o mundo.

Nessa esteira, fora decretado pelo Governo Federal Estado de Calamidade

Pública, reconhecida pelo Congresso Nacional através do Decreto legislativo

n.° 02/2020. Em face de tal reconhecimento, foi instituído pela Emenda

)L
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Constitucional 106/2020 regime extraordinário fiscal, financeiro e de

contratações para enfrentamento de calamidade pública nacional decorrente

da pandemia.

Nesse trilhar fora editada a Lei Federal 13.979/2020, a qual

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde

pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável

pelo surto de 2019.

Em seu art. 4.° a referida lei dispões que "Art 4° É dispensável

a licitação para aquisição ou contratação de bens, serviços, inclusive de

engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de

saúde pública de importância internacional de que trata esta Lei. (Redação

dada pela Lei n° 14.035, 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 importância internacional

decorrente do coronavírus."

Cumpre salientar, que o art. 4.°-B prevê algumas condições

que se presumem comprovadas. No caso vertente, amolda-se perfeitamente

ao quanto exigido pela lei. Houve a situação de emergência, plasmada na

referida lei, bem como no Decreto Estadual n.° 19.549, de 18/03/2020; nos

Decretos Municipais n.° 13.608, de 20/03/2020, 13.609, de 21/03/2020,

13.621, de 01/04/2020 (convertendo o Estado de Emergência em

Calamidade Pública); 14.282, de 04/02/2021 (Emergência Administrativa) e,

por fim o Decreto 14.331, de 10/03/2021 (Calamidade Pública em função da

Pandemia do COVID-19).

Com efeito, é cediço o avanço da Pandemia, com um aumento

expressivo do índice de letalidade, chegando a morrer em 10 de março do

corrente ano 2.286 pessoas em apenas 24horas. Demonstrando um

aumento no número de contaminados em curva ascendente, em virtude da

variante P.1. A mesma possui uma maior taxa de transmissibilidade, j;r Y
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gravidade dos casos e risco de óbito, situação externada no comunicado de

alerta SESAB/SUVISA/CIES N.° 04, de 04 de março de 2021.

Tal situação exige uma pronta resposta e essa situação de

emergência, exigindo dos setores competentes a tomada de ações rápidas e

assertivas, visando controlar a disseminação do virus.

Outrossim, percebe-se do ofício anexo ao presente

procedimento da lavra da Supervisora do Departamento de Média e Alta

Complexidade da Secretaria de Saúde, que o sistema no município de

atendimento aos pacientes com Coronavírus está em vias de colapsar,

faltando leitos clínicos e de UTIs. Consta no referido oficio uma taxa de

ocupação dos leitos de 81%, sendo 71% referente a taxa de ocupação de

leitos clínicos e 96% de leitos de UTI. Sem dúvidas, tal situação traz

verdadeiros riscos à segurança das pessoas, ainda mais considerando ser

Itabuna o principal polo regional de atendimento a pacientes acometidos

pela grave doença que rapidamente pode evoluir para o óbito.

Nessa senda, a contratação de empresa para gestão integrada

de equipamentos para 10 leitos de UTI'S - Tipo ||, compreendendo a locação

dos equipamentos, gerenciamento técnico, com manutenção corretiva e

preventiva, insumos e acessórios necessários para o funcionamento dos

equipamentos a serem estruturados no hospital de campanha, para

enfrentamento da Pandemia do COVIl) -19, se revela necessário, limitando-

se, por óbvio, ao atendimento da situação de emergência.

Forçoso dizer que a capacidade de ação do Poder Público

Municipal está comprometida, situação evidenciada no Decreto n.° 14.331,

de 10/03/2021 que instituiu o Estado de Calamidade pública.

Importante dizer que a Administração deve, não obstante o

cenário de superlotação atentar ao quanto preceituado na Lei 8.666/93.

Nesse sentido cumpre colacionar alguns julgados do TCU sobre o tema,

visando aclarartal situação:

\^
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Nas contratações diretas fundadas em emergência
(art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993), cabe ao
gestor demonstrar a impossibilidade de esperar o
tempo necessário à realização de procedimento
licitatório, em face de risco de prejuízo ou
comprometimento da segurança de pessoas e de
bens públicos ou particulares, além de justificar a
escolha do fornecedor e o preço pactuado.
Acórdão 1130/2019-Primeira Câmara Relato:
BRUNO DANTAS

A dispensa de licitação, em casos de emergência
ou calamidade pública (art 24, inciso IV, da Lei
8.666/1993), apenas é cabível se o objeto da
contratação direta for o meio adequado, eficiente
e efetivo de afastar o risco iminente detectado.
Acórdão 1987/2015-PIenário Relator: BENJAMIN
ZYMLER

Para caracterizar situação emergencial passível de
dispensa de licitação, deve restar evidente que a
contratação imediata é a via adequada e efetiva
para eliminar iminente risco de dano ou de
comprometimento da segurança de pessoas,
obras, serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares, restringindo-se ao
estritamente necessário ao atendimento da
situação calamitosa. Deve-se divisar a conduta
dos agentes públicos que concorreram para
originar a situação emergencial da ação daqueles
que apenas atuaram para elidir o risco de dano.
Acórdão 1217/2014-PIenário Relator: ANA
ARRAES

A caracterização de situação emergencial, que
autoriza o procedimento de dispensa de licitação,
deve estar demonstrada no respectivo processo
administrativo, evidenciando que a contratação
imediata é a via adequada e efetiva para eliminar
iminente risco de dano ou de comprometimento
da segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou
particulares. Não se presta a esse fim a presença
de pronunciamento técnico apontando a
existência de graves problemas estruturais, se a
interdição do local, por si só, suspenderia
eventual risco à segurança dos frequentadores, e
descaracterizaria a situação de urgência,

l

:,1
Y

\



(D,!f1 Gl

Zitaana

C

C

possibilitando a realização do devido
procedimento licitatório. Acórdão 1162/2014-
Plenário Relator: JOSÉ JORGE

Sem dúvidas agindo assim poderá a Administração buscar

socorrer-se de meio materiais que possam salvar mais vidas no município, in

casu com a contração da estrutura necessária para equipar o Hospital de

Campanha, de modo que se possa dá vazão á demanda por leitos clínicos e

de UTI'S.

sobeja ilustrar quanto às especificações do objeto que se

pretendem contratar, que despiciendos se mostram comentários nesse

sentido, haja vista, que as características, especificações e quantitativos

contidos no procedimento licitatório são de inteira responsabilidade da

autoridade solicitante, não cabendo, assim, qualquer manifestação desta

procuradoria no particular.

Por oportuno, recomenda-se a juntada da Autorização da

Autoridade Competente para instauração do Processo, bem como a razão

da escolha técnica do fornecedor, através de atestados de capacidade

técnicas ou outros documentos hábeis a demonstrar, além do menor preço,

ser a empresa a mais capacitada para prestação dos serviços, em

conformidade com o art. 26, || da Lei 8.666/93.

No que tange às certidões de regularidade fiscal, todas foram

juntadas ao Processo Administrativo n.° 045-S/2021.

Nesta esteira, considerando ser necessário dever de cautela

quando da realização de procedimentos deste jaez, em defesa do erário, ao

que se percebe, as razões por ora formuladas em sede de processo

administrativo induzem a reconhecer que a prorrogação do prazo de

vigência do contrato se coaduna ao disposto na Lei n° 8.666/1993, tendo em

vista os motivos que corroboram à pretensão in casu.

Ill - CONCLUSÃO Y
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Diante do exposto, uma vez considerada tal hipótese do

referido Procedimento, pelas razões suso mencionadas, atendendo,

rigorosamente, aos requisitos legais aplicáveis à espécie, com o efetivo e

inescusável cumprimento aos princípios basilares da administração pública,

previstos nos caput do art, 37 da Constituição da República, além do

respeito a integralidade dos preceitos normativos insculpidos na Lei n°

8.666/93, inferimos pela regularidade procedimental aventada alhures, para

fins de contratação direta mediante dispensa (art. 24, lV), a despeito da

apresentação do menor orçamento apresentar uma maior vatajosidade para

a Administração Pública, com o efetivo e inescusável atendimento, pela

administração, da integralidade dos preceitos normativos insculpidos na Lei

8.666/93 suscitados. É como opinamos.

É o parecer.

S.M.J. l
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CLAÚDIO LUI " "4eida
SUBPR ADOR-GERAL

DECRETO N° 13.986
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MARCE OÍÍÉ DÁ S L:A ARAGÃO

PR CUR@OR MUNICIPAL
DECRETO N° 14.080
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

C

l PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 045-S/2021
l
q

" ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 012-S/2021

l SITUAÇÃO DE EMERGENCIA - CALAMIDADE PUBLICA )

OBjETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE GESTÃO INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PARA 10

LEITOS DE UTI'S - TIPO ll, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS,
GERENCIAMENTO TÉCNICO, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSUMOS E

C6CESSÓR|OS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM

ESTRUTURADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID·19.

TERMO DISPENSA
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CGCICNPj: 08.218.991/0001-95

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. O12-S/2021

Nome do Contratado:

RTS RIO/SA
CNPJl CPF Insc. Est. n°

04,050.750/0001-29
Endereço (Rua, Av,, Praça, etc.)

Rua Califórnia, n° 426

BA|RRO: MUNIC PIO UF:
Penha Rio de janeiro-Rj RJ

CONTA BANCÁRIA

Banco: gência: Conta Corrente:

0'/"'0' CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE GESTÃO INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PARA 10 LEITOS DE
"' "l'S - TIPO II, COMPREENDENDO A LOCAÇÃ,0 DOS EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO TÉCNICO, COM
wiANUTENçÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSUMOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O
FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ESTRUTURADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA
ENFRENTAMENTO AO COVID-19.

alor: R$ 1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais)

Caracterização da emergência ou razão da escolha do fornecedor e justificativa do preço:

A Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna efetivará ojntrato com a empresa RTS RIO/SA, par
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE GESTÃO INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PARA 10 LEITOS DE UTI'S
TIPO II, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO TÉCNICO, COM

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSUMOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O

FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ESTRUTURADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA

ENFRENTAMENTO AO COVID-19, fato notório o esgotamento quase permanente de novas vagas tanto na

rede municipal, quanto na estadual e em quase todos os municípios do Estado, impossibilitando a regulaçã

para outras cidades, especialmente nesta nova "onda" de contágio.

Resta clara, também, a impossibilidade da abertura novos leitos na rede municipal de saúde, tendo

em vista a inexistência de imóveis públicos ou particulares com capacidade física de instalação de

" Apamento médico-hospitalar.

Tendo em vista a situação de calamidade, já devidamente justificada nos autos através do Decret
14.331/2021, informo que para esta contratação e DIPENSÁVEL a licitação, nos termos do Artigo 24, incis

lV da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993.

DOTAçÃO ORÇAMENTÁR|A

Unidade Gestora l fonte l Projeto/Atividade ! Elemento de Despesa , '

1019 02 2389 33903914
BASE LEGAL

ARTIGO 24, INCISO lV, DA LEI N° 8.666 DE 21/06/93.

Unidade Solicitante: Diretor: Adri(ln(l ?eixoto Si:". i

DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA %:7:::"a'° "'%?d";:;
COMPLEXIDADE n· 1 nj2021ADRIA ÍA PEIXOTO SILV

DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO - JUSTIFICATIVA l DATA l ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS

Na forma da justificativa apresentada pelo DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, no

presente termo de dispensa de licitação, a contratação encontra em amparo no Artigo 24, Inciso lV, da Lei
8.666/93, ue fundamenta e autoriza, com Dis ensa de Licita ão.

Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CGCICNPj: 08.218.991/0001-95

Comissão de LICITAÇÃO - justificativa
comissão de licitação informa que a contratação foi realizada em caráter emergencial, haja vista a

necessidade de imediata dos referidos produtos, devido ao cenário atual de pandemia mundial do

coronavírus.
Despacho Final do Ordenador da Despesa - mo|ogação

Data \r

De ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO. 12/03/2021
L|V|A MARÁ BOMFIM MENDES AGUIAR

Secretária Municipal de Saúde

qj

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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Prefeitura Municipal de Itabuna i
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 045-S/2021

'" ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 012-S/2021

l SITUAÇÃO DE EMERGENCIA - CALAMIDADE PUBLICA

' OBjETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE GESTÃO INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PARA 10 '

LEITOS DE UTI'S - TIPO ll, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, '
GERENCIAMENTO TÉCNICO, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSUMOS E

G\CESSÓR1OS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM

ESTRUTURADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.

CONTRATO
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIP1O DE ITABUNA

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 012-S/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 045-S/2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO N°. 025-S/2021

Contratação emergencial de gestão integrada de equipamentos
para 10 leitos de UTI'S - Tipo ll, compreendendo a locação dos
equipamentos, gerenciamento técnico, com manutenção corretiva
e preventiva, insumos e acessórios necessários para o
funcioname rito dos eg uipame ritos a serem estruturados no
Hospital de Campanha, para enfrentamento ao COVID-19, entre si
celebram a Secretaria Municipal de Saúde Itabuna e a empresa RTS

RIO/AS

C
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, Inscrição

Estadual n° 71371383, com sede na Avenida Amélia Amado, n° 05, Centro, nesta cidade de ltabuna-BA,
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, a

senhora LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR, brasileira, casada, Médica, portadora da cédula de

identidade n° 83.814.95-70, SSP/BA, e do CPF n° 823.280.725-34, residente e domiciliada nesta cidade de

ltabuna-BA, e, de outro lado, à empresa RTS RIO/SA, inscrita no CNPJ sob o ri° 04.050.750/0001-29, sediada

na Rua Califórnia, n° 426, Penha, Rio de janeiro-Rj, adiante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr. ROGERIO FERNEDA, brasileiro, casado, RG: 80.224.712-41, SSP/RS, e do CPF:

497,638.300-87, residente e domiciliada NA Rua Brusque, 45, Itanhangá, no Estado do Rio de Janeiro,
doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE LOCAÇÃO, adiante

denominado CONTRATADO, onde a CONTRATANTE, utilizando suas prerrogativas legais, com base no Art.
24, IV, da LeiFederal n° 8.666/93 e demais alterações, para casos de DISPENSA DE LICITAÇÃO, de acordo

com processo administrativo n° 045-S/2021 resolvem e acordam na celebração do presente INSTRUMENTO

CONTRATUAL conforme Art. 55, mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cw I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

§ 1° - O presente instrumento tem por objeto a contratação EMERGENCIAL de gestão
INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PARA 10 LEITOS DE UTI'S - TIPO ll, COMPREENDENDO A
LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO TÉCNICO, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E
PREVENTIVA, INSUMOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS

EQUIPAMENTOS A SEREM ESTRUTURADOS NO HOSPITAL DE CAM PAN HA, PARA
ENFRENTAMENTO AO COVID-19, em conformidade com o termo de referência e cotação apresentada da
qual decorre este termo contratual.

VALOR VALOR DOS VALOR

ITEM DESCRIÇÃO UNO QUANT. UNITÁRIO 10 LEITOS TOTAL DOPOR LEITO MENSAL CONTRATO
MENSAL

' kit leito de UTI- adulto de alta
complexidade contendo os

01 equipamentos mínimos necessários Leito 10 24,000,00 240,000,00 i 1.440.000,00

conforme termo de referência, e
orientações do Ministério da Saúde.

i VALOR TOTAL .................................... R$ 1.440.000,00 (um milhão quatrocentos e quarenta mil reais)

B., r.,

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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§ 2° - O kit com os 10 leitos de UTI será composto pelos equipamentos abaixo relacionados:

ITEM DESCRIÇAO QUANT.
d

CAMA FOWLER - Comandos elétricos, embutidos nas grades laterais (interno e externo),

1, mecanismo anti-cisalhamento que evite que o quadril do paciente deslize durante a 10elevação da cabeceira; tamanho: 220 cm; ativação elétrica de Trendelenburg; grades
laterais nos padrões internacionais EN 60601-2-52, carga de trabalho segura de 205 Kg.
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - possui tela com 12.1 "LED sensível ao toque, possui
nível de proteção lPX1, design de gabinete à prova de líquidos; várias configurações do
display: Standard e fontes grandes, 9 Derivações de ECG: tendências gráficas e tabulares
de 120 horas; visualização de até 1000 registros de NIBP; visualização de até 500 eventos

2 de alarme: derivação (l, ||, Ill, aVR, aVL, aVF, V); Frequência Cardíaca, Temperatura¶ 10Frequência Respiratória, PNl, PI, SpO2, Capnografia.
Itens de reposição
Sensor de SpO2 - 1 por semestre
Sensor de Temperatura de Pele - 1 por semestre
Braçadeira para PA - 2 por semestre

L VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO - ventilador eletrônico micro
processado indicado para o uso em terapia intensiva, para pacientes neonatal, pediátricos
e adultos (300g a 300kg), com monitor colorido TFT de 15"; exibição de curvas de pressão,
fluxo, volume, e os loops de ventilação, modalidades, as tendências e os parâmetros de
ventilação, equipado com gatilho de fluxo e pressão, capaz de fornecer as mais avançadas
modalidades de ventilação; bateria interna de 90 min; pode ter baterias adicionais de
backup que atuam em até 9h; Modos Ventilatórios tipo ventilação com ciclos
Assistido/Controlados (A/C) e SIMV+OS, com Volume Controlado (VCV); Ventilação com
Pressão Controlada (VCP); DuaPAP (BILEVEL), Pressão Regulada com Volume
Controlado (PRVC) para pacientes pediátricos e adultos, Volume Garantido (VG) para
pacientes neonatais; Modos Espontâneos: Pressão de Suporte (PSV e CPAP); Modos de
Ventilação Não Invasiva (VNI): Pressão Positiva em Dois Níveis (Bi/eve/), Pressão Positiva

3. Continua nas Vias Aéreas com Backup (CPAP); Modo de espera (stand by); ciclo de 10
backup para apneia com atuação nas modalidades espontâneas; apresentação: curvas
pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, com diferenciação de cores para as fases
inspiratórias e expiratórias, loops pressão x volume e fluxo x volume (apresentação de até
três curvas simultaneamente) e permissão de congelamento de gráficos; apresentação de
gráficos com as tendências para PEEP, pressão de pico, frequência respiratória, FiO2,
volume corrente, volume minuto, resistência e complacência; armazenamento de histórico

l dos últimos eventos e alarmes ocorridos; disposição de alarmes visuais e sonoros de baixa,
Yw média e alta prioridade, classificados de acordo com a urgência requerida na tomada de

ação por parte do operador.
Itens de reposição
CIRCUITO ADULTO REUTILIZÁVEL - 1 por semestre

FILTRO HME - 10 por mês
BOM BA INFUSORA - Suporta todos os conjuntos de infusão em conformidade com os
padrões internacionais, mediante calibração prévia da bomba para o equipo (via
fabricante/distribuidor), ajuste automático da precisão da infusão, vários modos de infusão;

4, infusão precisa, confiável e segura, mecanismo de porta motorizada; mecanismo de fluxo 30
anti-livre motorizado, tela touch screen.
Itens de reposição
EQUIPO PARENTERAL SIMPLES - 10 por bomba/mês
EQUIPO PARENTERAL UNIVERSAL FOTOSSENSÍVEL - 02 por bomba/mês
BOMBA INFUSORA - bomba enteral com sistema automático de anti-oclusão, fácil
manuseio com tela touch screen de 4", possui acurácia de ±5%, pode reduzir irritações no

5. trato gastrointestinal, função Smart Prhne e anti-oclusão automática. 10
Itens de reposição
Equipo - 20 por bomba/mês
CARRO DE EMERGÊNCIA - carro de emergência, com rodizio, sistema de freio, puxador

6. escamoteável, para facilitar o direcionamento do carrinho: trava única em aço inox e 1
sistema integrado de fechamento total de todos os compartimentos; compostojpor 2

n
2

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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gavetas de 3' e 1 gaveta de 6', sendo uma delas com divisórias removíveis e ajustáveis
para até 25 divisões/compartimentos; com braço da bandeja para colocação do
desfibrilador em aço inox, suportando peso aproximado de 15 kg; com tábua para
massagem cardíaca em polímero 8mm cristal: compartimento superior com tampa em
acrílico cristal e trava em aço inox; divisória para materiais em polímero com 12
compartimentos e suporte para cilindro de oxigênio integrado ao corpo do carrinho.
CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - Desfibrilador, Cardioversor, modo OEA (adulto e
infantil), função marca-passo, monitorização (ECG de 3, 6 derivações, SpO2, ETCO2);
carregamento de menos de 4 segundos, 200J com alimentação AC ou com uma bateria
totalmente carregada; linha de base do ECG de recuperação em 3 segundos após

7. desfibrilação; tela LCD de 6,5 polegadas colorida, alta potência retro iluminada, análise de 1
arritmia (ec1) avançada.
Itens de reposição
Papel termossensível 03 por ECG/mês
Pás descartáveis - 01 unidade
ELETROCARDIÓGRAFO - aparelho compacto e portátil para utilização em consultórios
médicos, unidades de emergência, unidades de internação. pronto-atendimentos e

(b. unidades de terapia intensiva, operação no modo manual e automático, peso 1,7kg,
software de interpretação ECAPS 12C, capaz de analisar, simultaneamente, 12 derivações
de ECG com, no mínimo, 200 achados clínicos em 5 categorias de julgamentos, tela de
cristal liquido LCD de 4,8'; registro gráfico do sinal de ECG e visualização simultânea das
12 derivações na tela do eletrocardiógrafo, sinal de calibração 1 mV; resposta de
frequência: 0,05 a 150HZ; impedância de entrada: z 50 M ohm em 10HZ; filtros de ruídos e

8, tremores musculares; identificação automática de todas as derivações: proteção contra 1descarga do desfibrilador, aquisição digital e simultânea de até 12 derivações; sensibilidade
padrão: 10 mm/mV, ±2%; possibilidade de realização de ECG em pacientes pediátricos de
baixo peso até adultos obesos; canais de registro: 1, 2 e 3 canais (12 derivações), correção
automática de linha de base e de interferência, velocidade de impressão 25 e 50 mm/s,
sensibilidade: 5, 10, 20 mm/mV, bateria interna recarregável de niquei-hidreto metálico;
capacidade de realização de, no mínimo, 120 minutos de monitorização, sem necessidade
de recarga; memória interna de até 40 arquivos, bi-Volt com 60Hz automático.
Itens de reposição
PaRe| de registro, iOun/pct- 3 por semestre

9. OXIM ETRO DE PULSO COM SENSOR - oxímetro de Pulso com sensor 5
ASPIRADOR PORT TIL - bomba de sucção polivalente para hospitais, clínicas,
homecare e ambulâncias, silencioso e portátil; sistema de coleta reutilizável ou descartável;
capacidade de aspiração de 18L/MIN; dotado de regulador de vácuo, conjunto de

C segurança para evitar contaminação do equipamento, luz Indicativa de stand-by (LED),

10. funcionamento através de energia elétrica ou bateria recarregável, devendo chegar até - 2
80kpa/-600 mmHg, peso:4,2kg: dimensões: Altura: 380mm; Largura: 170mm;
Profundidade: 285mm.
Itens de reposição
Kit aspiração reutilizável - 2 unidadespor aspirador

Il - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a

seguir especificada:

, DOTççAO ORÇAMENTÁR|A ,.,, .. ,,,

Unidade Gestora Fonte Projeto/Atividade Elemento de Despesa

l '°" ) S l "" l )'

,Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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III - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

§ 1° - O Valor mensal do presente contrato é de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) perfazendo

o Valor Global de R$ 1.440.000,00 (um milhão quatrocentos e quarenta mil 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 instrumento.

§ 3° - O pagamento será efetuado mensalmente através de Ordem Bancária nominal ao contratado ou crédito
em conta corrente, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura/Eletrônica e
devidamente atestada a entrega definitiva do objeto contratado. Deverão apresentar juntamente com a
Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhistas.

§ 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.

C lV - CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES PARA A ENTREGA DO PRODUTO E
VIGÊNCIA DO CONTRATO

a) A instalação dos equipamentos deverá ser feita imediatamente após a ordem de serviço, e entregue
devidamente instalada em até 10 (dez) dias corridos.
b) O presente Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua assinatura, podendo ser
prorrogado em atendimento às necessidades e conveniência das partes envolvidas.
C) A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor designado pela Secretaria de Saúde.
d) O material deverá ser instalado no Hospital de Campanha na área do Hospital de Base Luís Eduardo
Magalhães, situado na Avenida Fernando Gomes de Oliveira, sIn, Bairro Nossa Senhora das Graças, em

ltabuna-BA.
e) Correrão por conta da Contratada todas as despesas inerentes ao cumprimento do contrato.
f) Os bens serão recebidos, provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, e serão analisados por uma equipe
técnica para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo

de Referência e na proposta.
g) Os bens deverão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos imediatamente, a contar da

notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
h) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos

C prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
i) Os eventuais componentes, manuais ou acessórios, mesmo que não constantes na descrição, deverão

ser entregues ao gestor do contrato no momento da entrega do objeto.

V . CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES

5.1 . OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das determinações contidas no termo de referência, que aqui se consideram
literalmente transcritas, bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:

a) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, no próprio
instrumento e na proposta, assumindo, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
b) Realizar 0(S) serviço(s) e fornecer o(s) produto(s), rigorosamente, de acordo com as especificações
constantes neste Elemento Técnico, não se admitindo procrastinação em função de pedido de revisão de

preço.
c) Cumprir todas as normas pertinentes ao funcionamento de UTI.
d) Entregar à Contratante o serviço inteiramente concluído e estabelecido, com equipamentos instalados em
pleno funcionamento, tudo em conformidade com as normas vigentes.
e) Responsabilizar-se pelo transporte do(s) produto(s) de seu estabelecimento até o local det rminado, bem
como pelo seu descarregamento até o interior do local de entrega, observando as regras p r manutenção
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da sua qualidade.
f) Garantir a boa qualidade do(s) serviço(s) e produto(s) fomecido(s), respondendo por qualquer deterioração,

substituindo sempre que for o caso.
g) Executar os serviços conforme especificações deste instrumento e de sua proposta, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, ficando a seu cargo todos os ônus e encargos

decorrentes da execução.
h) Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento registrado, tais como tributos, fretes,

embalagem e demais encargos.
i) Responder, integralmente, pelos danos causados ao Município ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, não
reduzindo ou excluindo a responsabilidade o mero fato de a execução ser fiscalizada ou acompanhada por

parte da Secretaria e dos participantes.
j) Garantir a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer deterioração, substituindo

sempre que for o caso.
k) Substituir, reparar e corrigir, no prazo fixado de 72 (setenta e duas) horas, o objeto com avarias ou defeitos,
sem qualquer ônus para o Município, contados a partir do recebimento dos produtos.
l) Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.

C. m) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas ascondições de habilitação e qualificação exigidas neste instrumento.
n) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do instrumento

contratual.
o) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
responsável pela fiscalização do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
p) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14
e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigido no processo, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos.
q) Os equipamentos deverão ser entregues com os devidos laudos de calibração, quando aplicáveis, e laudo
de conformidade de funcionamento (manutenção preventiva).
r)Deverão ser fornecidos equipamentos médico-hospitalares novos ou em perfeito estado de conservação e

funcionamento.
S) A Contratada deverá realizar manutenção gratuita nos materiais e equipamentos durante todo período da
contratação, incluindo manutenção corretiva com substituição de peças, caso necessário, e manutenção
preventiva conforme recomendação do fabricante.
t) O prazo de primeiro atendimento será de até 2 (duas) horas contadas da abertura do chamado via telefone
ou e-mail, desconsiderando finais de semana e feriados, e o conserto ou substituição deverá ser efetuado em

C até 72 (setenta e duas) horas úteis, salvo comprovação de impossibilidade, reconhecida pela Contratante.
u) Não haverá limites de chamados corretivos.
v) A manutenção deverá ocorrer no local onde estiverem instalados os equipamentos. Caso não seja
possível, a remoção do equipamento se dará sem qualquer ônus para a Contratante, mediante substituição
do equipamento por outro equivalente ou de melhor qualidade durante o período de conserto do equipamento

substituído.
w) O Atendimento Técnico disponível em horário comercial.
x) Em caso de necessidade de retirada do equipamento para manutenção, será necessária a substituição do
item no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas por um equipamento reserva, quando aplicável;

5.2. -OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

determinação legal, obriga-se a:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta.
b) Indicar os locais e horários em que deverão ser executados os serviços.
C) Autorizar o pessoal da Contratada, acesso ao local dos serviços, desde que observadas às normas de

segurança.
d) Rejeitar no todo ou em parte, o serviço realizado em desacordo com as obrigações assumidas pelo

tfornecedor.
e) Garantir q contraditório e ampla defesa.

5

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde

\



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CCZm3 ,'

f) Efetuar o pagamento à Contratada nas condições estabelecidas neste Elemento Técnico.
g) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Elemento Técnico, bem como atestar na nota
fiscal/fatura a efetiva execução do objeto.
h) Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução
do instrumento contratual, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
i) Garantir infraestrutura necessária para montagem dos leitos de UTI.
j) Considerando a necessidade de implantação de 10 leitos de UTI no Hospital de Campanha do Município de
Itabuna, para atendimento especifico de pacientes portadores do vÍrus COVID- 19, a Contratante deverá
dispor de ambiente adequado conforme pontos críticos que seguem listados:
k) Disponibilização de pontos de gases medicinais (oxigênio, ar comprimido e vácuo) para cada leito;
1)Tendo em vista a quantidade de equipamentos necessários para instalação de todos os aparelhos
pertinentes, disponibilização de 8 tomadas (pontos elétricos) por leito, bem como, área disponível para cada
leito objetivando comportar todos os equipamentos necessários para prestação de assistência;

VI- CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

§ 1° - O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão

C ou entidade promotor da licitação, sujeitará q licitante ou a CONTRATADA às seguintes sanções prevista naLei Federal n° 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:

a) Advertência;
b) Declaração de idoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com
órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e
Municípios por prazo de até 05(cinco) anos;
C) Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Itabuna pelo mesmo prazo
previsto na alínea anterior;
d) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do objeto não entregue:
e) Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia
subsequente ao trigésimo.

§ 2° - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou
de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
§ 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.

C § 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 -COBRANÇA JUDICIAL

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de
créditos, sempre que possível.

VIII -CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

§ 1". A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
§ 2". A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital,
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§ 3'. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em

parte.
§ 4°. Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis
com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos
e as disposições do Direito Privado.
§ 5°. A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução
dos serviços objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da
CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado à CONTRATANTE no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
§ 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.

Ç § 7°. A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, noDiário Oficial do Município, conforme Lei Federal 8.666/93.

lX -CLÁUSULA NOVA- DA LEGISLAçÃO APLICÁVEL À EXECUçÃO DA CONTRATAÇÃO E OS CASOS

OMISSOS (art. 55, inciso XII).

A legislação aplicável a execução deste contrato e os casos omissos serão resolvidos com base nas
disposições constantes das Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93 e legislação posteriores, nos princípios de
direito público e, subsidiariamente, com base em outras leis que prestem a suprir eventuais lacunas.

X - CLÁUSULA DECIMA - 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 a Sra. ADRIANA PEIXOTO - Função:
COORDENADORA DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, como Gestor do contrato

a ser gerado.

§ 1° O Gestor de contrato deverá:
C

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.

XI- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA VINCULAçÃO

O presente contrato é vinculado ao termo de dispensa constante no processo administrativo e a ficha de
programação orçamentária da contratada.

XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 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 q respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos
incisos l a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.

§ 2°. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos || a XI e XV do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, não
cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenizaçã"

, . ,
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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.

4J

Itabuna, 12 de março de 2021

l
l

MUNIC PIO DE ITABUN - CONTRATANTE
LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

Secretária Municipal de Saúde
Digitally signed by ROGERIOROG ERIO FERNEM49763830087
ON: c=8R o=1CP·BtasiL ou·AutMdade

FERNEDA:497638 qu AC $OLUTIMukipk, qu=23Q$B534QQO174,
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ROGERIO FERNEDA
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ANEXO DO CONTRATO

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. Contratação emergencial de serviço de gestão integrada de 10 leitos de UTI'S - Tipo II, por preço
global, compreendendo a locação dos equipamentos, gerenciamento técnico, com manutenção e insumos
necessários para o funcionamento dos equipamentos a serem estruturados no Hospital de Campanha, para
enfrentamento ao COVID-19, da Secretaria de Saúde de Itabuna.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. Considerando o Decreto n°. 13.607 de 19 de março de 2020 que declara situação de emergência no
âmbito da saúde pública no município de Itabuna, em razão da confirmação de pandemia do COVID-19:

2,2, Considerando o Decreto n°. 13.608 de 20 de março de 2020 que declara situação de emergência no
âmbito da saúde pública no município de Itabuna, em razão da confirmação de pandemia do COVID-19 e

suas alterações;
2.3. Considerando o Decreto n°. 13.621 de 01 de abril de 2020 que converteu a situação de emergência em

C Estado de Calamidade pública no âmbito do município de Itabuna;
2.4. Considerando a pandemia mundial pelo Coronavírus decretada pela Organização Mundial de Saúde
em 11/03/2020; , ,
2.5, Considerando o Decreto n°. 14.176 de 18 de janeiro de 2021 que dispõe sobre a retomada da comissão
de enfrentamento e prevenção ao covid-19 no âmbito do município de Itabuna;
2.6. Considerando a urgência de planejamento estratégico para assistência intensiva por se tratar de uma
área sensível no fluxo assistencial;
2.7. Considerando a necessidade de promover ações que mitiguem o risco e os danos secundários;
2.8. Considerando a necessidade de ampliação emergencial de leitos dedicados a assistência ao paciente
crítico estável e instável;
2.9. Considerando a transmissão exponencial do vÍrus COVID-19:
2.10. Considerando as fragilidades para a ampliação imediata dos leitos de UTI dedicados a assistência ao
paciente grave infectado pelo Coronavírus;
2.11, Decreto n° 14.282, de 04 de fevereiro de 2021, que declara situação de emergência Pública no
Município de Itabuna, bem como estabelece as medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública
decorrente do Coronavírus (COVID-19) no âmbito do município de Itabuna.
2.12. No âmbito dessa municipalidade, as ações de enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus SARS-
coV-2 tem ordenado ao Poder Público exercício célere das suas atividades, onde após diversas medidas
sanitárias já adotadas e estudos realizados, foi evidenciada a exaustão da capacidade instalada de toda rede
hospitalar, própria e contratualizada, conforme taxa de ocupação de 100% de leitos clínicos e de UTI Adulto

C disposta pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia/SUREGS.
2.13. Nesse contexto de esgotamento de recursos, que caracteriza todo o pais, bem como este município,
aponta para a necessidade de manutenção da existência da oferta de leitos de clínica médica e de terapia
intensiva adulta, no sentido de atender em tempo oportuno à demanda de sua população por meio da
estratégia de organização e ampliação dos leitos com a implantação de Hospital de Campanha, em
atendimento a Portaria 1.514 de 15 de junho de 2020, Art. 3°, Inciso || que dispõe:

Art. 3° Para de/inir a estratégia de organização e ampliação dos leitos por meio da implantação de
Hospitais de Campanha, os gestores estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios podem levar em
consideração as seguintes estratégias anteriores:
l - priorizar a estruturação dos leitos clínicos e de UTI em unidades hospitalares existentes e
permanentes da rede assistencial,'
//- amp/iaros leitos clínicos e de UT/ nas unidades hospitalares existentes e permanentes, aproveitando
áreas não assistenciais e assistenciais com menor utilização em relação ao enfrentamento da COV/D-
19, de preferência, tornando essas áreas exclusivas para esse tipo de atendimento, otimizando as
medidas de isolamento e proteção dos profissionais da saúde e a segurança dos demais profissionais

e pacientes;

3. DAS ESPECIFICAÇÕES

3.1. A prestação dos serviços objeto do presente instrumento deve contemplar a contratação dos
equipamentos de Unidade de Terapia Intensiva, iniciando pelo fornecimento da área pela Contratante e tendo
prosseguimento pela montagem e instalação de todo material pela Contratada, seguindo as segui es etapas:
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3.1.1, Fornecimento (locação) de equipamentos médico-hospitalares conforme legislação vigente (RDC n°
07/2010) e necessidade da Contratante (Anexo l);
4.2. A prestação dos serviços, assim como efetivação do pagamento deverá ocorrer por disponibilidade de
leito pela Contratada, independente da ocupação destes, haja vista a natureza da necessidade do serviço,
objeto do presente Elemento Técnico.

4. DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

4.1. O critério de aceitabilidade da proposta será o de Menor Preço Global, desde que atendidos os requisitos
deste Elemento Técnico e a qualidade dos produtos e serviços especificados.
4.2. A proposta deverá ser cadastrada com o menor PREÇO GLOBAL e também o PREÇO UNITÁRIO POR
LEITO, referente ao período ora definido no presente Elemento Técnico, com no máximo duas casas
decimais, sendo desprezadas as restantes.
4,3. O valor proposto deverá ser elaborado com todas as despesas relativas ao objeto contratado, bem como
com os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, fretes, remunerações, despesas fiscais e financeiras e
quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta competição.
4.4. O orçamento deverá incluir a garantia com cobertura completa de manutenção, de todo o sistema, com
manutenção preventiva e corretiva com substituição de peça dos equipamentos médicos.

C 4.5. O encaminhamento da proposta implica no integral conhecimento e atendimento às exigências previstas

no ato convocatório.
4.6. A Proposta comercial deverá ser elaborada, e deverá conter obrigatoriamente prazo de validade da
proposta não inferior a 90 (noventa) dias e preço fixo;
4.7. Os preços deverão ser ofertados em moeda corrente nacional, considerando os encargos sociais,
tributos, preços públicos, transportes, descarregamentos, embalagens, frete, seguros e outros que por
ventura possam recair sobre c) objeto da Seleção de Fornecedores

5. DAS SANçÕES ADMINISTRATIVAS

5,1, O contratante está sujeito as penalidades por inexecução contratual de acordo com os arts, 86, 87, 88 e
97 da Lei 8666/93.

6. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1. O prazo de entrega e inicialização do serviço é de até 10 (dez) dias após à emissão da ordem de

serviço.
6.2. O presente Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua assinatura, podendo ser
prorrogado em atendimento às necessidades e conveniência das partes envolvidas.

i" 7. DO PAGAM ENTO
7.1 A contratante pagará ao contratado, em moeda corrente, após o recebimento definitivo do objeto, em
parcelas mensais, de acordo com as quantidades requisitadas, em até 20(vinte) dias contatados da
apresentação da NOTA FISCAL ELETRÔNICA, após atesto do responsável competente, pela conferência e

recebimento do objeto.
7.2.As Notas Fiscais/Faturas serão obrigatoriamente instruídas, contendo todas as discriminações
necessárias, devendo ser atestadas pelo órgão recebedor, que encaminhará as mesmas à Seção de
Suprimentos;
7,3. Toda Nota Fiscal tem que estar devidamente acompanhada com Nota Eletrônica e conter o n° do contrato
ou autorização de fornecimento, e todas as certidões negativas.
7.4. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
7.5. Caso o FORNECEDOR seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, desde que não haja vedação legal para tal
opção em razão do objeto executado, a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura,
a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação
em vigor.
7.6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será
devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a prefeitura.
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7.7. Caso seja aplicada a penalidade de multa prevista, o valor correspondente poderá ser descontado do

pagamento devido ao contratado.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas

contratuais e os termos de sua proposta.
8.2. Indicar os locais e horários em que deverão ser executados os serviços.
8.3. Autorizar o pessoal da Contratada, acesso ao local dos serviços, desde que observadas às normas de

segurança.
8.4. Rejeitar no todo ou em parte, o serviço realizado em desacordo com as obrigações assumidas pelo

fornecedor.
8.5. Garantir o contraditório e ampla defesa.
8.6. Efetuar o pagamento à Contratada nas condições estabelecidas neste Elemento Técnico.
8,7, Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Elemento Técnico, bem como atestar na nota

fiscal/fatura a efetiva execução do objeto.
8.8. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na
execução do instrumento contratual, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

, 8.9. Garantir infraestrutura necessária para montagem dos leitos de UTI.L, 8.10. Considerando a necessidade de implantação de 10 leitos de UTI no Hospital de Campanha do
Município de Itabuna, para atendimento especifico de pacientes portadores do vÍrus COVID- 19, a Contratante
deverá dispor de ambiente adequado conforme pontos críticos que seguem listados:
8,10.1. Disponibilização de pontos de gases medicinais (oxigênio, ar comprimido e vácuo) para cada leito;
8.10.2. Tendo em vista a quantidade de equipamentos necessários para instalação de todos os aparelhos
pertinentes, disponibilização de 8 tomadas (pontos elétricos) por leito, bem como, área disponível para cada
leito objetivando comportar todos os equipamentos necessários para prestação de assistência;

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9,1, A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, no próprio
instrumento e na proposta, assumindo, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
9.2. Realizar O(S) serviço(s) e fornecer O(S) produto(s), rigorosamente, de acordo com as especificações
constantes neste Elemento Técnico, não se admitindo procrastinação em função de pedido de revisão de

preço.
9.3. Cumprir todas as normas pertinentes ao funcionamento de UTI.
9.4. Entregar à Contratante o serviço inteiramente concluído e estabelecido, com equipamentos instalados
em pleno funcionamento, tudo em conformidade com as normas vigentes.
9.5. Responsabilizar-se pelo transporte do(s) produto(s) de seu estabelecimento até o local determinado,

C, bem como pelo seu descarregamento até o interior do local de entrega, observando as regras para
manutenção da sua qualidade.
9.6. Garantir a boa qualidade do(s) serviço(s) e produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer
deterioração, substituindo sempre que for o caso.
9.7. Executar os serviços conforme especificações deste instrumento e de sua proposta, com a alocação
dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, ficando a seu cargo todos os ônus e

encargos decorrentes da execução.
9.8. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento registrado, tais como tributos, fretes,
embalagem e demais encargos.
9.9. Responder, integralmente, pelos danos causados ao Município ou a terceiros, por sua culpa ou dolo,
não reduzindo ou excluindo a responsabilidade o mero fato de a execução ser fiscalizada ou acompanhada
por parte da Secretaria e dos participantes.
9.10. Garantir a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s). respondendo por qualquer deterioração,
substituindo sempre que for o caso.
9.11. Substituir, reparar e corrigir, no prazo fixado de 72 (setenta e duas) horas, o objeto com avarias ou
defeitos, sem qualquer ônus para o Município, contados a partir do recebimento dos produtos.
9,12. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.
9.13. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas neste instrum ento.
9.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento instrumento
contratual.
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9.15. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
responsável pela fiscalização do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
9.16. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada
a descontar da garantia, caso exigido no processo, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor

correspondente aos danos sofridos.
9,17. Os equipamentos deverão ser entregues com os devidos laudos de calibração, quando aplicáveis, e
laudo de conformidade de funcionamento (manutenção preventiva).
9.18. Deverão ser fornecidos equipamentos médico-hospitalares novos ou em perfeito estado de

conservação e funcionamento.
9.19. A Contratada deverá realizar manutenção gratuita nos materiais e equipamentos durante todo período
da contratação, incluindo manutenção corretiva com substituição de peças, caso necessário, e manutenção

preventiva conforme recomendação do fabricante.
9.20. O prazo de primeiro atendimento será de até 2 (duas) horas contadas da abertura do chamado via
telefone ou e-mail, desconsiderando finais de semana e feriados, e o conserto ou substituição deverá ser
efetuado em até 72 (setenta e duas) horas úteis, salvo comprovação de impossibilidade, reconhecida pela

C Contratante.9.21. Não haverá limites de chamados corretivos.
9.22. A manutenção deverá ocorrer no local onde estiverem instalados os equipamentos. Caso não seja
possível, a remoção do equipamento se dará sem qualquer ônus para a Contratante, mediante substituição
do equipamento por outro equivalente ou de melhor qualidade durante o período de conserto do equipamento

substituído.
9.23. O Atendimento Técnico disponível em horário comercial.
9.24. Em caso de necessidade de retirada do equipamento para manutenção, será necessária a substituição
do item no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas por um equipamento reserva, quando aplicável:

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO
10.1 Nos termos do art. 67 Lei n° 8,666/93, no contrato será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
11. DA RESCISÃO

11.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades previstas neste instrumento;
11.2 O Contrato poderá ser rescindido pela contratante a qualquer tempo, na hipótese do não cumprimento
pela Contratada de quaisquer das cláusulas e condições pactuadas, previstas nos arts. 77 e 78 da Lei
8.666/93, ficando ressalvado que a rescisão, nesse caso acarretará as consequências previstas no art. 80

C dessa mesma Lei;
11.3 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos ii a XI e XV do art. 78 da Lei Federal n°.8.666/ 93, não
cabe ao Contratado direito a qualquer indenização;
11.4 A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do contrato, deverá ser precedida de justificativa
fundada, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

12. DISPOSIçÕES GERAIS E FINAIS
12.1 A inobservância das normas deste Termo de Referência e das especificações técnicas implicará na não
aceitação total ou parcial dos materiais, devendo a empresa contratada proceder a entrega dos materiais de
acordo com este Termo de Referência.
12.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto do presente Termo de Referência, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos

ou subordinados
12,3 O presente Termo de Referência segue para o Setor de Compras da Secretaria de Saúde ara que seja

dado o devido prosseguimento.
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ANEXO l

Visando a composição de 10 (vinte) leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto, são apresentadas
as relações de equipamentos médico-hospitalares necessários para funcionamento da unidade.

para montagem dos leitos de UTI, as legislações vigentes devem ser seguidas (RDC 07 de 2010), assim
como especificidades da Contratante.

__N!a,t,e.r.i.a.i.s e equipamentos - Unidades intensivas
'"ÍÍEM '"" """""""""" DESCRÍçÃO QUANT.

CAMA FOWLER - Comandos elétricos, embutidos nas grades laterais (interno e externo),

1 mecanismo anti-cisalhamento que evite que o quadril do paciente deslize durante a 10elevação da cabeceira; tamanho: 220 cm; ativação elétrica de Trendelenburg; grades
laterais nos padrões internacionais EN 60601-2-52, carga de trabalho segura de 205 Kg.
MONITOR MULTIPARAM ÊTRICO - possui tela com 12.1 "LED sensível ao toque, possui

C nível de proteção lPX1, design de gabinete à prova de líquidos; várias configurações do
display: Standard e fontes grandes, 9 Derivações de ECG; tendências gráficas e tabulares
de 120 horas; visualização de até 1000 registros de NIBP; visualização de até 500 eventos

2. de alarme; derivação (l, ||, Ill, aVR, aVL, aVF, V); Frequência Cardíaca, Temperaturah 10Frequência Respiratória, PNl, PI, SpO2, Capnografia.
Itens de reposição
Sensor de SpO2 - 1 por semestre
Sensor de Temperatura de Pele - 1 por semestre
Braçadeira para PA - 2 por semestre
VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO - ventilador eletrônico micro
processado indicado para o uso em terapia intensiva, para pacientes neonatal, pediátricos
e adultos (300g a 300kg), com monitor colorido TFT de 15"; exibição de curvas de pressão,
fluxo, volume, e os loops de ventilação, modalidades, as tendências e os parâmetros de
ventilação, equipado com gatilho de fluxo e pressão, capaz de fornecer as mais avançadas
modalidades de ventilação: bateria interna de 90 min; pode ter baterias adicionais de
backup que atuam em até 9h; Modos Ventilatórios tipo ventilação com ciclos
Assistido/Controlados (NC) e SIMV+OS, com Volume Controlado (VCV); Ventilação com
Pressão Controlada (VCP); DuaPAP (BILEVEL), Pressão Regulada com Volume
Controlado (PRVC) para pacientes pediátricos e adultos, Volume Garantido (VG) para

C pacientes neonatais; Modos Espontâneos: Pressão de Suporte (PSV e CPAP); Modos de
Ventilação Não Invasiva (VNl): Pressão Positiva em Dois Níveis (Bi/evel), Pressão Positiva

3. Continua nas Vias Aéreas com Backup (CPAP); Modo de espera (stand by); ciclo de 10
backup para apneia com atuação nas modalidades espontâneas; apresentação: curvas
pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, com diferenciação de cores para as fases
inspiratórias e expiratórias, loops pressão x volume e fluxo x volume (apresentação de até
três curvas simultaneamente) e permissão de congelamento de gráficos; apresentação de ,
gráficos com as tendências para PEEP, pressão de pico, frequência respiratória, FiO2,
volume corrente, volume minuto, resistência e complacência; armazenamento de histórico
dos últimos eventos e alarmes ocorridos: disposição de alarmes visuais e sonoros de baixa,
média e alta prioridade, classificados de acordo com a urgência requerida na tomada de
ação por parte do operador.
Itens de reposição
CIRCUITO ADULTO REUTILIZÁVEL - 1 por semestre
FILTRO HME - 10 por mês
BOMBA INFUSORA - Suporta todos os conjuntos de infusão em conformidade com os
padrões internacionais, mediante calibração prévia da bomba para o equipo (via
fabricante/distribuidor), ajuste automático da precisão da infusão, vários modos de infusão;

4. infusão precisa, conhável e segura, mecanismo de porta motorizada; mecanismo de fluxo 30
anti-livre motorizado, tela touch screen.
Itens de reposição
EQUIPO PARENTERAL SIMPLES - 10 por bomba/mês 1
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l l EQUIPO PARENTERAL UNIVERSAL FOTOSSENS VEL - 02 por bomba/mês
', "BOMBA INFUSORA - bomba enteral com sistema automático de anti-oclusão, fácil

manuseio com tela touch screen de 4", possui acurácia de ±5%, pode reduzir irritações no

5. trato gastrointestinal, função Smart Prime e anti-oclusão automática. 10
Itens de reposição
Equipo - 20 por bomba/mês
CARRO DE EM ERGÊNCIA - carro de emergência, com rodizio, sistema de freio, puxador
escamoteável, para facilitar o direcionamento do carrinho; trava única em aço inox e
sistema integrado de fechamento total de todos os compartimentos; composto por 2
gavetas de 3' e 1 gaveta de 6', sendo uma delas com divisórias removíveis e ajustáveis

6. para até 25 divisões/compartimentos; com braço da bandeja para colocação do 1
desfibrilador em aço inox, suportando peso aproximado de 15 kg; com tábua para
massagem cardíaca em polímero 8mm cristal; compartimento superior com tampa em
acrílico cristal e trava em aço inox; divisória para materiais em polímero com 12
compartimentos e suporte para cilindro de oxigênio inte±ado ao corpo do carrinho.
CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - Desfibrilador, Cardioversor, modo OEA (adulto e
infantil), função marca-passo, monitorização (ECG de 3, 6 derivações, SpO2, ETCO2);
carregamento de menos de 4 segundos, 200J com alimentação AC ou com uma bateria
totalmente carregada; linha de base do ECG de recuperação em 3 segundos após

7. desfibrilação; tela LCD de 6,5 polegadas colorida, alta potência retro iluminada, análise de 1
arritmia (ec1) avançada.
Itens de reposição
Papel termossensível 03 por ECG/mês
Pás descartáveis - 01 unidade
ELETROCARDIÓGRAFO - aparelho compacto e portátil para utilização em consultórios
médicos, unidades de emergência, unidades de internação, pronto-atendimentos e
unidades de terapia intensiva, operação no modo manual e automático, peso 1,7kg,
software de interpretação ECAPS 12C, capaz de analisar, simultaneamente, 12 derivações
de ECG com, no minimo, 200 achados clínicos em 5 categorias de julgamentos, tela de
cristal líquido LCD de 4,8'; registro gráfico do sinal de ECG e visualização simultânea das
12 derivações na tela do eletrocardiógrafo, sinal de calibração 1 mV; resposta de
frequência: 0,05 a 150Hz; impedância de entrada: z 50 M ohm em 10HZ; filtros de ruídos e

8. tremores musculares; identificação automática de todas as derivações; proteção contra 1 ldescarga do desfibrilador, aquisição digital e simultânea de até 12 derivações; sensibilidade
padrão: 10 mm/mV, ±2%; possibilidade de realização de ECG em pacientes pediátricos de
baixo peso até adultos obesos; canais de registro: 1, 2 e 3 canais (12 derivações), correção
automática de linha de base e de interferência, velocidade de impressão 25 e 50 mm/s,
sensibilidade: 5, 10, 20 mm/mV, bateria interna recarregável de níquel-hidreto metálico;

(\bv capacidade de realização de, no mínimo, 120 minutos de monitorização, sem necessidade
de recarga; memória interna de até 40 arquivos, bi-Volt com 60HZ automático.
Itens de reposição
Papel de registro, 10un/pct- 3 por semestre

9. OXÍMETRO DE PULSO COM SENSOR - oxímetro de Pulso com sensor 5
ASPIRADOR Ê6RTÁni= bomba de sucção polivalente para hospitais, clinicas,
homecare e ambulâncias, silencioso e portátil; sistema de coleta reutilizável ou descartável;
capacidade de aspiração de 18L/MIN; dotado de regulador de vácuo, conjunto de
segurança para evitar contaminação do equipamento, luz Indicativa de stand-by (LED),

10. funcionamento através de energia elétrica ou bateria recarregável, devendo chegar até - 2
80kpa/-600 mmHg, peso:4,2kg; dimensões: Altura: 380mm: Largura: 170mm;
Profundidade: 285mm.
Itens de reposição
Kit aspiração reutilizável - 2 unidadespor aspirador

n
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 045-S/2021

'" ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 012-Sl2021

SITUAÇÃO DE EMERGENCIA - CALAMIDADE PUBLICA

l OBjETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE GESTÃO INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PARA 10 l

LEITOS DE UTI'S - TIPO ||, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, l
GERENCIAMENTO TÉCNICO, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSUMOS E

,QCESSÓRI0S NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM :

ESTRUTURADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.

PUBLICAÇÕES

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA

E EXTRATO DO CONTRATO
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OFICIAL
Prefeitura Municipal de

Itabuna

DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 012-S/2021

AVISO
RATIFICAÇÃO TERMO DE DISPENSA EMERGENCIAL
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A Secretária Municipal de Saúde de Itabuna homologa e ratifica o Termo de Dispensa n" 012-S/2021, que
tem como objeto CONTRATAçÃO emergencial de gestão integrada de EQUIPAMENTOS PARA
10 LEITOS DE UTI'S - TIPO ll, COMPREENDENDO A LOCAçÃO DOS EQUIPAMENTOS,
GERENCIAMENTO TÉCNICO, COM MANUTENçÃO CORRETIVA E PREVENTIVA INSUMOS E
ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM

ESTRUTURADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID.19. Tendo como
contratado: RTS RIO SIA, CNPJ/MF n°. 04.050.750/0001-29, conforme Contrato de Fornecimento. Valor
mensal de RS 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) perfazendo o Valor Global de RS 1,440.000,00
(um milhão quatrocentos e quarenta mil reais). Itabuna, 12 de março de 2021. Lívia Maria Bomfim Mendes

Aguiar- Secretária de Saúde.

EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO N". 012-S/2021

N". Processo Admimstrativo: 045-S/2021. DISPENSA N". 012-S/2021, Contratante: SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA. Contratado: RTS RIO SIA, CNPJ/MF n'. 04.050.750/0001-29. objeto:
CONTRATAçÃO EMERGENCIAL DE GESTÃO INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PARA 10 LEITOS DE
UTI'S - TIPO Il, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO TÉCNICO,
COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA INSUMOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O
FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ESTRUTURADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA,
PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. Fundamento Legal: Lei n". 8.666/93. Vigência: 180 dias. podendo
ser prorrogado enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de
saúde oúblca.

DomçAo Or£amentar,!a
Unidade Gestora l Fonte l PrÔjeto/Atividade 'l "Elemento de Despesa

1019 l 02 2389 ' 339039i 14

N° do contrato 025-S/2021. Data da Assinatura: 12/03/2021. Valor mensal de RS 240,000,00 (duzentos e
quarenta mil reais) perfazendo q Valor Global de R$ 1,440.000,00 (um milhão qúdrocentos e quarenta mil
reais). Itabuna, 12 de março de 2021.
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