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Prefeitu'a DISPENSAÇÃO

%3 Municipal n° 16
· . ' deltabuna ALMOXARIFADO

Requisitante: DATA:

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA 08/03/2021

MATERIAL PENSO

QUANT. QUANT
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID PEDIDA FORNECIDA

C TADURA de crepom, Tipo II, 100% algodão, com l

dimensões de 10,0 cm de largura x 1,8Om de comprimento

em repouso, 13 fios, com 30,0 gramas, enrolada em si

mesma, com fio retorcido ou singelo, com propriedades

elásticas no sentido longitudinal, não estéril, atoxica,
"aparência uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem

emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de defeito.

1 Embaladas individualmente, deve conter de maneira
. . DUZIA 200|eglve| fixada em seu corpo nome e marca do produto,

numero de fios por cm, composição, identificação do

abricante, prazo de validade, numero do lote, nome do
écnico responsável e numero de inscrição, numero de

isenção do registro do Ministério da Saúde, conform

resolução RDC N° 185 da Anvisa, Resolução Ne 02 d
31/12/2001 do Conmetro, Portaria NM 157 do Inmetro

NBR 14056.

TADURA de crepom, Tipo ll, 100% algodão, com
imensões de 15,0 cm de largura x 1,80m de compriment

C,, em repouso, 13 fios, com 30,0 gramas, enrolada em si

mesma, com fio retorcido ou singelo, com propriedades
elásticas no sentido longitudinal, não estéril, atoxica,

aparência uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem

emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de defeito.

2. Embaladas individualmente, deve conter de maneira DUZIA 200legivd fixada em seu corpo nome e marca do produto,

numero de fios por cm, composição, identificação do
fabricante, prazo de validade, numero do lote, nome d
técnico responsável e numero de inscrição, numero de

isenção do registro do Ministério da Saúde, conformez
resolução RDC Nq 185 da Anvisa, Resdução N° 02 de
31/12/2001 do Conmetro, Portaria NM 157 do lnmetro e

,NBR 14056.

ATADURA de crepom, Tipo Il, 100% algodão, com

dimensões de 20,0 cm de largura x 1,80m de comprimento

em repouso, 13 fios, com 60,0 gramas, enrolada em si
mesma, com fio retorcido ou singelo, com propriedades

l 3. . , . DUZIA 200
elásticas no sentido longitudmal, não esteril, atoxica,
aparência uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, se

emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de defeito.
|Embaladas individualmente, deve conter de maneira
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legIvel fixada em seu corpo nome e marca do produto,
,

OOO4 i
, numero de fios por cm, composição, identificação do

fabricante, prazo de validade, numero do lote, nome do
técnico responsável e numero de inscrição, numero de
isenção do registro do Ministério da Saúde, conforme
resolução RDC N° 185 da Anvisa, Resolução Nq 02 d

31/12/2001 do Conímetro, Portaria Nq. 157 do lnmetro e

NBR 14056.
AVENTAL CIRÚRGICO, descartável com mangas longas,

4. confeccionada em polipropileno, punho com elástico. PACOTE 400
'Gramatura de 30 g. Embalagem: Pacote com 10 unidades.

CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS PERFURO CORTANTE

Iresistente a perfurações com revestiment
'impermeabilizante, contendo fundo rígido de proteção

extra conta perfurações, cinta interna e bandeja coletora
5. de resíduos líquidos. A caixa deverá ser de cor amarela e UND 150

conter simbologia de acordo com a codificaçã
internacional (risco biológico - Material contaminado),
capacidade para 13 litros. De acordo com as Normas da

. BNT.
CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS PERFURO CORTANTE
resistente a perfurações com revestimento
impermeabilizante, contendo fundo rígido de proteção

C extra conta perfurações, cinta interna e bandeja co|etord

6. de resíduos líquidos. A caixa deverá ser de cor amarela UNO 150
conter simbologia de acordo com a codificação
jinternacional (risco biológico - Material contaminado),
capacidade para 20 litros. De acordo com as Normas da

BNT.

AIXA COLETORA PARA MATERIAIS PERFURO CORTANTES,
resistente a perfurações com revestim ento
impermeabilizante, contendo fundo rígido de proteção
xtra contra perfurações, cinta interna e bandeja coletor

7. de resíduos líquidos. A caixa devera ser de cor amarela UND 150
conter simbologia de acordo com a codificação
internacional (risco biológico - Material contaminado),
apacidade para 7 litros. De acordo com as normas da
BNT.
OMPRESSA, de gaze hidrofila, 7,5 x 7,5 cm, descartavel,

naoesteril, 100 % algodão em tecido tipo tela, com 8
camadas, 13 fios por cm2, inodora, insipida, alvejada,

C isenta de impurezas, amido, gordura, corante e com
8. acabamento lateral para evitar o desfiamento. Embalagem: PACOTE 1.000

pacote com 500 unidades. Na embalagem devera esta
impresso dados de identificacao, procedencia, data d
fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da
Saúde.

EQUIPO MACROGOTAS para solucao venosa com infusão
por gravidade, esteril, apirogenico, com tampa protetora
na entrada e saída, ponta perfurante transparente.
adaptavel a qualquer tipo de frasco de solucao parenteral,
entrada de ar com membrana hidrofoba e bacteriologica,
câmara de gotejamento transparente, flexível, com filtro
de partículas, tubo extensor em PVC com 1,40 cm pínea
rolete com bom deslize e que permita controle preciso do

9' , luxo de infusão, injetor lateral autocicatrizante mesmo UND 500

apos ser perfurado diversas vezes com agulha calibre 40
12, livre de latex e adaptavel a qualquer tipo de cateter.
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e film
ermoplastico, abertura em petaías. Na embalagem devera

estar impresso dados de identificacao, tipo d
esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo d
alidade e registro no Ministerio da Saúde.

,
L es dó 'J
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FITA, ADESIVA PARA AUTOCLAVE, dimensões 19 mm x 3 Qjo5
,m, resistente a alta temperatura. Embalagem com dados

10. de identificação do produto, marca do fabricante, data de UND 700
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da

Saúde.

11, FRASCO, uso laboratorial, tipo porta lamina, para UND ' 1.000microscopia acomoda 3 laminas
GEL PARA PÁS DE DESFIBRILADOR, ULTRA-SONOGRAFIA E
ECG, uso externo, incolor, inodoro, não gorduroso,

umectante, solúvel em água e pH neutro, para uso com

12. meio de contato para pás de desfibrilador. Embalagem: GALÃO ' 150frasco de 300g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validad :

e registro no Ministério da Saúde. Validade minima 02

anos. —L

LENCOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL, em fibras naturais,

13. alvo, material não reciclado, dimensões 70 cm x 50 m.
Embalagem em rolo, com dados de identificação d UND 750

produto e marca do fabricante.

LUVA, CIRÚRGICA, NUMERO 7,0, descartável, estéril, em

látex natural, textura uniforme, formato anatômico, com

alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a
ração, punho com bainha ou comprimento igual ou frisos,

Cl superior a 18 cm, lubrificada com pobioabsorvivel,

espessura minima entre 0,22 a 0,23mm, acondicionado em
14. involucro interno com dobras para abertura asséptica, PARES 100

,conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direit

e esquerda, numero visível no involucro e na luva.

Embalagem individual, aos pares, em papel grau cirúrgico,

abertura em pétala, com dados de identificacao,

procedência, data, tipo de esterilizacao, prazo de validade

e registro no Ministerio da Saúde.

LUVA, CIRURGICA, NUMERO 7,5, descartavel, estéril, em

latex natural, textura uniforme, formato anatomico, alta

sensibilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao,

'punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou

superior a 18 cm, lubrificada com pobioabsorvivel,

espessura minima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica conform

padrão hospitalar, com indicacao de mão direita e ,

15. esquerda, acondicionada em involucro interno com dobras PARES 100

para abertura, numero visível no involucro e na luva.

C , Embalagem individual, aos pares, em papel grau cirúrgico,
abérturã em pétala, Na embalagem devera estar impresso
dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedência,

ata de fabricacao, prazo de validade e registro n

Ministério da Saúde e certificado de aprovacao n

Ministério do Trabalho

LUVA, CIRURGICA, NUMERO 8, descartavel, estéril, em
latex natural, textura uniforme, formato anatômico, alta

sensibilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao,

punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou

superior a 18 cm, lubrificada com po bioabsorvivel,

espessura minima entre 2,2 e 2,3 mm, asseptica conform
padrão hospitalar, com indicacao de mão direita e

16. esquerda, acondicionada em involucro interno com dobra PARES 100 ,

para abertura, numero visível no involucro e na luva.
Embalagem individual, aos pares, em papel grau cirúrgico,
abertura em petala, Na embalagem devera estar impresso

dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedência,

data de fabricacao, prazo de validade e registro n

Ministerio da Saúde e certificado de aprovacao n

Ministerio do Trabalho.
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LUVA, CIRÚRGICA, NUMERO 8,5, descartavel, esteril, em GCLE

' latex natural, textura uniforme, formato anatômico, alta
sensibilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao,
punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou
superior a 18 cm, lubrificada com po bioabsorvivel,
espessura minima entre 2,2 e 2,3 mm, asseptica conforme
padrão hospitalar, com indicacao de mão direita

17. esquerda, acondicionada em involucro interno com dobra PARES 100
para abertura, numero visível no involucro e na luva.
Embalagem individual, aos pares, em papel grau cirúrgico,

l abertura em petala, Na embalagem devera estar impresso
dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedência,
data de fabricacao, prazo de validade e registro n
Ministerio da Saúde e certificado de aprovacao n
Ministerio do Trabalho.
LUVA, DE PROCEDIMENTO, em latex natural, descartavel,
ambidestra, textura uniforme, com alta sensabilidad
tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, compriment
minimo de 25cm, com bainha, espessura minima de

18. p16mm, lubrificada com pobioabsorvivel, tamanho P· CAIXA 400Embalagem: caixa com 100 unidades, contendo
externamente os dados de identificacao, procedencia, data
de fabricacao prazo de validade, registro no Ministerio da
aude e Certificado de Aprovacao no Ministério do
rabalho - E.P.I.

LUVA, DE PROCEDIMENTO, em latex natural, descartavel,
ambidestra, textura uniforme, com alta sensabilidad
tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, comprimento
minimo de 25cm, com bainha, espessura minima d

19, 116mm, lubrificada com pobioabsorvivel, tamanho M. 400
Embalagem: caixa com 100 unidades, contend CAIXA
externamente os dados de identificacao, procedência, data
de fabricacao, prazo de validade, registro no Ministerio da
Saúde e Certificado de Aprovacao no Ministério do
rabalho - E.P,|.

LUVA, DE PROCEDIMENTO, em latex natural, descartavel,
ambidestra, textura uniforme, com alta sensabilidad
tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, compriment
minimo de 25cm, com bainha, espessura minima d

20. 116mm, lubrificada com pobioabsorvivel, tamanho G. 400
Embalagem: caixa com 100 unidades, contend CAIXA

C externamente os dados de identificacao, procedencia, data
de fabricacao prazo de validade, registro no Ministerio d
aude e Certificado de Aprovacao no Ministério d

) _ ' rabalho - E.P.l.

MACACÃO, DE SEGURANÇA, IMPERMEÁVEL, RESISTENT
RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS, MANGA LONGA,

COM CAPUZ, TAMANHO M, fechamento em zÍper ou
velcro, confeccionado em polipropileno e polietileno, alta

21. respirabilidade, punho nas mangas, atóxico, não alérgico. UND 200
Embalagem: No minimo, exibir de forma visível, CNPJ
nome do fabricante, tamanho da peça, número d
Certificado de Aprovação (CA) e número do leite no
produto, conforme normas do MTE.
MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DÉscARWa"^íp|a "

camada, Clip nasal, 54g/m2, Tiras Elástica, 3 Pregas, l
camada interna de filtro de retenção bacteriana que nã
agride a pele, 1 Camada intermediária (Camada de filtro d

22. isolamento), 1 Camada externa (Camada bacteriostática CXA 1000
de material especial) , Atóxica, Hipoalergênica, Não
jnflável, Isenta de fibra de vidro, Sem Látex, Uso único,
Eficiência de Retenção Bacteriológica (EFB): 99,8%. ., ,
Embalagem: caixa com 50 unidades. Aprovada segundo os

\
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. parâmetros estabelecidos na ABNT . Certificação europeia
EXU ¥

CE. Dentro das exigências da ANVISA e MS

MASCARA, facial tipo face Shield, proteção total da face,

reutilizável, ajustável, com visor 100% transparente,

23. antiembacante, compatível com uso de Óculos. Embalagem UND 500
primaria e secundaria rotuladas conforme rd
185/01/ANVISA. O produto deve obedecer a legislação

vigente e inerente ao mesmo.

MASCARA, Respiradores Filtrantes para Partículas
(PFF2/N95 e/ou equivalente) descartável, para proteção

respiratória contra poeira, nevoas e aerossóis, sem válvula,
com elástico, confeccionada em material filtrante macio,

barreira biológica de 94-95%, design anatômico, ajuste

automático a face do usuário, não irritante, cobertura

interna e concha externa que não murche ou infle durant

o uso, que suporte o manuseio e uso durante todo
período para qual foi projetado, de forma a atender aos

requisitos estabelecidos nas seguintes normas técnicas:

ABNT NBR 13698:2011 e ABNT NBR 13697:2010.
penetração dos aerossóis de ensaio através do filtro da PFF

não pode exceder em momento algum a 6%. Embalagem
primária individual de acordo com as normas de

embalagem que garanta a integridade d(j produto ate o

momento de sua utilização, permitindo abertura e
24. ^ . . . UND 3000

transferenaa com técnica adequada; o rotulo da

embalagem primaria e/ou o próprio produto deve conte

informações de identificação e características do produto,

tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricação,

data de validade do produto, nome do responsável técnico,
registro ANVISA/MS e numero do Certificado de Aprovação
(CA) do Ministério do Trabalho e Emprego; a embalagem

secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, d

orma a garantir a integridade do produto durante

armazenamento ate o momento do uso; q produto dev
atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s). Embalagem

primaria e secundaria rotuladas conforme a RD
185/01/ANVISA. Na data da entrega, o prazo de validade

indicado para o produto, não devera ter sido ultrapassado

na sua metade, tomando-se como referencia, a data d
abricação ou lote impresso na embalagem.

PAPEL, grau cirúrgico, dimensão 20 cm x 100 m, Bobina

C, para Esterilização Bobina tubular com um lado em papel
rau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de

amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico. Do outr

' 25. lado poliéster laminado com poIipropileno,levemente ROLO 20
esverdeado, com 60grs/cm',com indicador de esterilização
a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro,

próprio para esterilização, substituindo com sucesso o

antigos campos de tecido, gerando lucro e qualidade para

os centros de esterilização-

26. PAPEL, metro, pardo, em bobina de 30 Kg. ROLO 10

SERINGA de 3,0 ml, descartável, estéril, em polipropileno,

transparente, atóxica, apirogenica, cilindro reto,
siliconizada, parede uniforme, com escala de graduaçã

{em ml, números e tracoslegiveis, com anel de retenção o

que impeca o desprendimento do embolo do cilindro, bic

, 27. sem rosca e que garanta conexoes seguras, flange com UNO 1500
formato adequado, embolo com pistão lubrificado

ajustado ao cilindro. Embalagem individual, em papel grau
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na
embalagem devera estar impresso dados de identificacao,

tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, 'm

"""""' ':'3í;:;:;!:%%t



. prazo de validade e registro no Ministerio da Saúde. __ QíOO% . ',
ENSIOMETRO, clinico. Aparelho para medir pressão

arterial aneróide, para adulto, com braçadeira em tecid
de nylon ou lona de algodão, antialérgico, resistente,
flexível, moldado facilmente ao braço, medind
aprmimadamente 14 cm x 52cm. O fecho poderá ser d
metal ou velcro. A câmara interna deverá ser de borracha
resistente e flexível. O manômetro deverá ter fundo de co

28 clara com numeração bem visível, sendo o tampo de vidro. . UNO 50,reststente e escala de O a 300 mm de Hg. A pera devera se

de borracha resistente e maleável, tendo válvula de escape

,e pressão confeccionados em metal. O material deverá se

de primeira qualidade e acondicionado em estojo próprio.

O equipamento deverá ter acabamento perfeito, send

que a braçadeira deverá ser costurada com linha de nylon

resistente, No equipamento deverá conter de forma legível

1e permanente, a marca do fabricante.

OBSERVAÇÕES:

'~- '
ITENS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS 33 UNIDADES|
DE SAÚDE DO DEPARTAMENTO DE ATENçÃO BÁSICA, PARA EFETIVAÇÃO DE|

PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, PRECONIZADOS PELA POLITICAí
NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA (PORTARIA N" 2.436, DE 21 DE SETEMBRO "

DE 2017).

":":"° ,%:?;::':':;"
"':"°,

S e /'á,io ou Equivalente

Chefe da Divisão de Material

C

CONTROLE DE ESTOQUE RECEBIMENTO

_/_/_

Responsável _/ l_

Responsável
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"p,,k,,u,, DISPENSAÇAO PARA O +SUS
Municipal , ALMOXARIFADO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
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kEQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DATA: 08.03.2021

""'"""""=Js.- "' ' q ' ":". "m ' " ', .
- M 'sm MATERIAL PEh SO __

" ·'5¥' i - · "' l "' ' - l UN· : QUANTIDADE
, ,' M 3;,'- D1SCRIMINAÇAO _L

ATAUUKK de crepom, Tiµo ll, com no minimo 92% algodão, com dimensões de 10,0 cm de

lartuía a 1,8Om de comprimento em repouso, 13 fios, corn 30,0 gramas, enrolada em si

mt:mà, cum fio retorcido ou singelo, com propriedades elásticas no sentido longitudinal, não

estènl, atóxica, aparência uniforrnê, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem

1,
malmlas l" qualquer outio lipo de defeito. Embaladas individualmente, deve conter de PCT 300

llla(leir» leeive| fixada em seu corpo nome e marca do produto, numero de fios por cm,

composição, identificação do fabricante, prazo de validade, numero do lote, nome do técnico

resµílnsá'jel e numero de inscrição, numero de isenção do registro do Ministério da Saúde,

contv,me resolução RDC N" 185 da ANVISA, Resolução Nq 02 de 31/12/2001 do CONMETRO,

Portaria N% 157 do Inrnetro e NBR 14056.

Ar^DUKA 'de crepom,%oWcjm no m7àAo"Sí% a|goãáuoAdíaensões de 20,0 cm de

l iaqµca x í,8Om de comprimento em repouso, 13 fios, com 60,0 gramas, enrolada em si
l t'mma, corn fio retorcido ou singelo, com propriedades elásticas no sentido longitudinal, não

eswri:, atóxica, aparência uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem
mâiicMS e qualquer outro tipo de defeito. Embaladas individualmente, deve conter de PCT 300

" mmeiia iegivel fixada em seu corpo nome e marca do produto, numero de fios por cm,
ccnlÊKjslção, identificação do fabricante, prazo de validade, numero do lote, nome do técnico
respg$}sável e numero de inscrição, numero de isenção do registro do Ministério da Saúde,
confome (e$oluçãc RDC N9 185 da ANVISA, Resolução Nq 02 de 31/12/2001 do CONMETRO,

pcj(íg!iajv', 157 doj.nm,etro e NBR 14056.
AjAjURA cie crepom, Tipo ii, cem no minimo 92% algodão, com dimensões de 15,0 cm de

kàsguiâ x z,80m de comprimento em repouso, 13 fios, com 30,0 gramas, enrolada em si
mesma, cum fio retorcido ou singelo, com propriedades elásticas no sentido longitudinal, não
es[é(;|, atóxica, aparência uniforme, setn rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem
mânchàs e qualquer OUtfO tipo de defeito. Embaladas individualmente, deve conter de PCT 300

" maneira legível fixada em seu corpo nome e marca do produto, numero de fios por cm,
cc'mposição, identificação do fabricante, prazo de validade, numero do lote, nome do técnico
resµunsáve1 e numero de inscrição, numero de isenção do registro do Ministério da Saúde,
cíjnfumie resolução RDC N9 185 da ANVISA, Resolução N9 02 de 31/12/2001 do CONMETRO,

Poi"wíia Ng. 157 do lnrnetro e NBR 14056.
AVtiôvTAL, uso laboratorial, descartavel, mangas longas, formado por 3 (três) camadas 100%

i pohµopileno, abertura para as costas, decote rente ao pescoco, tiras para amarrar nas PCT 500
CUSLcS, µermeave1 ao ar e impermeável a fluidos corpóreos e liquido em geral, tamanho: 4 cm

atjài^o do joelho, cor branca, gramatura 60 Er/m2.
CAi^t4 COLETORA PARA MATERIAIS PERFURO CORTANTES, resistente a perfurações com

rejcs[ilnE||to impermeabilizante, contendo fundo rígido de proteção extra contra
5j Ç'W'TuíàçÔê$, cinta interna e bandeja coletora de resíduos Kquidos. A caixa devera ser de cor UND 150

ãmàída t: conter simbologia de acordo com a codificação internacional (risco biológico -

Mg,t.ci :ài contaminado), capacidade para 07 litros. De acordo com as normas da ABNT.

C,/.ú^^ CCn.ETORA pafca MATERIAIS PERFURO CORTANTES, resistente a perfurações com
(eje:[i|nt·|)[o impermeabtlizanre, contendo fundo tigido de proteção extra contra

6. pcuucações, cinta interna e bandeja coletora de resíduos líquidos. A caixa devera ser de cor UND 150
i: conter simbologia de acordo com a codificação internacional (risco biológico - '

lvluc'iai contaminadoj, capacidade para 13 litros. De acordo com as normas da ABNT.

(jjxa CUúiTORA PARA MATERIA|S PERFURO CORTANTES, resistente a perfurações com
fev'estirnenuj impermeabilizante, contendo fundo rígido de proteção extra contra

7. pemrações, cinta interna e bandeja coletora de resíduos líquidos. A caixa devera ser de cor UND 150
allla[e|a e conter simbologia de acordo com a codificação internacional (risco biológico -
Maieriai contaminado), capacidack para 20 litros. De acordo com as normas da ABNT.

' CÔMPRESSA, de gaze hidrófila, 7,5 x 7,5 cm, descartável, não estéril, 100 % algodão em

, teciúo cipo tela, com 8 carnadas, i3 fios por cm2, inodora, insípida, alvejada, isenta de
8. i:)iµj(ezas, amido, goidura, corante e com acabamento lateral para evitar o desfilamento' UND 1.000

Eínuàlàgem: pacote coin 500 unidades. Na embalagem devera estar impresso dados de
idenúikàção, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Sj :: uç',

. _ , r
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i EQUWO MACROGOTAS de infusão por gravidade, com injetor lateral, estéril, apirogenico,
descartável, com tampa protetora na entrada e saída, ponta perfurante transparente,
adaµtáve1 a qualquer tipo de frasco de solução parenteral, entrada de ar com membrana

hidúfoba e bacteriológica, câmara de gotejamento transparente, flexível, com filtro de

paiúculas, tubo extensor em PVC com 1,40 cm pinça rolete com bom deslize e que permita

. 9. controle preciso do fluxo ac infusão, injetor lateral auto cicatrizante mesmo após ser UND 2.500
periura& diversas vezes corn agulha calibre 40 x 12, livre de látex e adaptável a qualquer tipo
de cmerer, Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em

p&õias Nà embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização,
proc«iência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde Validade

,minima de 03 anos.
EQuu'O ivúCROGOTAS de infusão por gravidade, com injetor lateral, estéril, apirogenico,

descartável, com tampa protetora na entrada e saída, ponta perfurante transparente,
aaaµúve1 a qualquer tipo de frasco de solução parenteral, entrada de ar com membrana

hühoíoba e bacteriológica, câmara de gotejamento transparente, flexível, com filtro de

paíUculas, rubo extensor em PVC com 1,40 cm pinça rolete com bom deslize e que permita
Conúuk preciso do fluxo de infusão, injetor lateral auto cicatrizante mesmo após ser

10. . . . UND 1,500periuradc, diversas vezes com agulha calibre 40 x 12, livre de latex e adaptável a qualquer tipo

de ca[e[ej. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em

pétalas Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização,

procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde Validade

minimá de 03 anos.

ESTEI'OSCÓPIO ADULTO corn auscultador duplo, projetado para obter uma captação precisa

düs uíinimos ruídos pulmonares e arteriais, com fixação da membrana através de rosca de
metàl inoxidávêl ou cromado. Provido de tubo de "Y", em uma única peça de metal cromado,

col|du[o(es flexíveis de borracha ou vinil, tecnicamente moldado para produzir efeito
condüror efetivo e amplificador de sotn captado. Hastes de metal providas de molas flexíveis,

proµo(cionando articulação perfeita durante o uso. Oliva isenta de rebarbas, provida de rosca

n. para adapcação na haste ou perfeitamente afunilada, proporcionando segurança durante o UND 30
uSo Lio aµarelho. Tubos de borrachas com diâmetro compatível com a haste de metal, sendo

um µiovido de adaptação para o auscultador. Deverá ser leve e resistente e vir acompanhado

ue uuis µàres de olivas sobressalentes, de plástico com formato anatômico, com ajuste

coMurtávd e perfeita vedação contra ruídos ambientais. O estetoscópio deverá ser provido

de auscukador tipo diafragma modelo adulto. Identificação:- No corpo do produto deverá

conter ije forma |eeivei e permanente, a marca do fabricante.

FITA, AjESiVA PÀRA AUTOCLAVE, dimensões 19 mm x 30 m, resistente a alta temperatura.
ií Enúja|atem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, ROLO 300

pra£j úe vàiidàdê e registro no Ministério da Saúde.

Gèl para ULTRA-SÔNOGRAFiA, uso interno e externo, incolor, inodoro, não gorduroso,
umectâl)[e, solúvel em água e pH neutro, para uso como meio de contato para transmissão
U|ua-sô|Í$cà, ecográficos e dopplers. Embalagem: frasco de 300g, com dados de identificação LT 50

do µroduco, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no

MmistéAo da Saúde.

LUVA, DE PROCEDIMENTO, em latex natural, descartavel, ambidestra, textura uniforme, com
alta sensabilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm,

'l com bainna, espessura minima de 0,16mm, lubrificada com po bioabsorvivel, tamanho P.

14.i Embalagem: caixa com 100 unidades, contendo externamente os dados de identificacao, CX 600

, proúéuencia, data de fabricacao prazo de validade, registro no Ministério da Saúde e' Certificado de Aprovacao no Ministério do Trabalho - E.P.l.CX COM 100 UNO.

Luva, ije PROCEDIMENTO, ern latex natural, descartavel, ambidestra, textura uniforme, com
alta sensabilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm,

Com tjainna, espessura minima de 0,16mm, lubrificada com po bioabsorvivel, tamanho M.

15. Emòalagem: caixa com 100 unidades, contendo externamente os dados de identificacao, CX 600
µ|Ucedencia, data de fabricacao prazo de validade, registro no Ministério da Saúde e
CwuiicàQo de Aptovacao no iQinistério do Trabalho - E.P.1,CX COM 100 UNO.

LU\m, ijé PROCED|MENTO, em latex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com
aitá sensàbilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm,

com uaimá, espessura minima de 0,16mm, lubrificada com po bioabsorvivel, tamanho G.

16. Ernualagem: caixa corn 100 unidades, contendo externamente os dados de identificacao, CX 600
pwcedencia, data de fabricacao prazo de validade, registro no Ministério da Saúde e
Cerúlicado de Aprovacao no Ministério do Trabalho - E.P.l.CX COM 100 UNO.

17. MASCiútA CIRÚRGICA SEMi-FACIAL, DESCAR.TÁ.VE.L, COM" TRÊS CAMADAS DE PROTEÇÃO, UNO 1,QQQ
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Sendo a intêrna em material hipoalérgico, com clip nasal embutido que permita ajuste
ãciequado ao contorno do rosto, suave e flexível, não traumatizante, máscara e tiras

l' coswíadás com solda eletrônica, bordas bem acabadas, isentas de cola e que apresentem
; eficiàiciâ de filtração bactenana (E.F.B.) maior ou igual a 95%.X. O produto deve obedecer a

uai iegislação vigente que seja inerente ao mesmo. PACOTE COM 10 UNIDADES.
MÁSCAM FACIL TIPO FACE SHIELD, proteção total da face, reutilizável, ajustável, com visor
100%, ua[|sparer1[e, antiernbacante, compatível com uso de óculos. Embalagem primária e

18. . , . UND 100secunucma rotuladas conforme RDC 185/01/ANVISA. O produto deve obedecer a legislaçao

vi ence e wierente ao mesmo.MÁSCÁÃÀ"N 95 PROTEÇÃO RESPIRADORA PFF2 9920 Retém Virus, Bactérias etc. - 3M do

19. Brasil. considera-se aceitável a equivalência do UNO 20.000 NUTRIEX 26,00 520.000,00 filtro UND 3.000tiµu í';95 cem as peças sem faciais filtrantes da classe PFF2, certificadas pelo Ministério do

Tràbàltm e Empreµ'-
tviacàcão áe segurança , tam M, para uso hospitalar, confeccionado em TNT, descartável

inlµelll'.e,jve|, respirável, que permita a proteçAo do cranio, pescoço, tronco, membros
supUoies e inferiores do usuario, elastico no capuz, punhos e tornozelos, fechamento frontal

20. com zíper, com protecao contra a penetracao de líquidos, sangue, virus e bacterias, resistente UND 100
a rasgos, respirável, com costuras termosseladas. Embalagem individual, primaria e

secunúal"ia rotuladas conforme RDC 185/01 Anvisa. CA, O produto deve obedecer a qualquer

legi,s!àcau vigente referente ao mesmo.

Nkàcàcào de segurança , tam G, para uso hospitalar, confeccionado em TNT, descartavel

l imµei|heave|, respirável, que permita a proteçAo do cranio, pescoço, tronco, membros
sutjei"^j(e5 e inferiores do usuário, elastico no capuz, punhos e tornozelos, fechamento frontal

21. cum .;µe[, com prolecao contra a penetracao de líquidos, sangue, virus e bacterias, resistente UND 300
a (:íseos, respirável, com costuras termosseladas. Embalagem individual, primaria e

secwmària rotuladas conforme RDC 185/01 Anvisa, CA, O produto deve obedecer a qualquer

kgimcao vigente referente ao mesmo.

de segwança , tam EXG, para uso hospitalar, confeccionado em TNT, descartável

;f|;,jéu,jeà\de|, respirável, que permita a proteçAo do cranio, pescoço, tronco, membros

suljciiu[ej, e infei'iores do usuário, elástico no capuz, punhos e tornozelos, fechamento frontal
Z2. CGífi ziµe: com µ:o[ecao contra a penetracao de líquidos, sangue, virus e bacterias, resistente UND 400

a 1à>€uS, tespüavel, com costuras termosseladas. Embalagem individual, primaria e
seumaâria rotuladas conforme RDC 185/01 Anvisa. CA, O produto deve obedecer a qualquer

k¢lslacao vieente referente ao mesmo,
LUVA, CitCÚRGICA, NÚMERO 7,0, descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme,

fomato anatômico, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho

com LíaMhà ou frisos, comprimento igual ou superior a 18 cm, lubrificada com pó

at'suíAdaae, espessura mínima entre 0,22 a 0,23mm, acondicionado em invólucro interno

n. cum jodi as para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar, com indicação de mão PAR 400
diíeiu e esquerda, número visível no invólucro e na luva, embalagem individual, aos pares,

Etltk µâpe1 µau cirúrgico, aberturá em pétala, com dados de identificação, procedência, data,

uµo ue esterilização, prazu de validade e registro no Ministério da Saúde. Validade rninima de

02 anos.
luva, CIRÚRGICA, NÚMERO 7,5, descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme,

fonttàLo anatômico, corn aka sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho

coin bamna ou frisos, comprimento iguai ou superior a 18 cm, lubrificada com pó

absot"v;ua(je, espessura minima entre 0,22 a 0,23mm, acondicionado em invólucro interno

. com JoUràS para àberturà asséptica, conforme padrão hospitalar, com indicação de mão PAR 400
direità e! êsquerda, número vtsivêl no invólucro e na luva, embalagem individual, aos pares,

ctn papei E|"au cirúrgico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data,
tipo ue est«ilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Validade minima de

02 ariüs.
Luv^, CikÚRGICA, NÚMERO 8,0, descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme,

foilRAij ematômico, com aira sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho

Cçjitt UJtljfià ou frisos, comprimento igual ou superior a 18 cm, lubrificada com pó

âÍj5Ul wdãclt, espessura minima entre 0,22 a 0,23mm, acondicionado em invólucro interno
251 com cjjuijs para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar, com indicação de mão PAR 400

düeità e ebquerda, número visível no invólucro e na luva, embalagem individual, aos pares,

em pàµe| grau cirúrgico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data,
tipo lie esterilização,

Luva, C1RÚRGICA, NÚMEKO 8,5, descaÁvel, estéril, em látex natural, textura uniforme,

iounàtu anatômico, cum alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho

26, com bàmti3 Ou frisos, comprimento igual ou superior a 18 cm, lubrificada com pó
ãtjjui vAàdê, esµessut"a niinunà entre 0,22 a 0,23mm, acondicionado em invólucro interno PAR 400

Çcum âúOlàS para aberrwà dsséptlca, conforme padrac hospitalar, com indicação de mão !

i diceiuà e esquema, número visível no invólucro e na luva, embalagem individual, aos pares,

, 4driau ? ' oto Si : -yp0rvmra partam- j
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em µape1 €rau cirúrgico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data,
tipo de esreri|ização, prazo ac validade e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de

(12 àúos.
SOLUCACJ"DE RINGER + LACTATO (Soro Ringer Lactato) (cloreto 109Eq/L + sódio 130mEq/L "

potássio 4MCQ/L + cálcio 2,7 mEq/L + lactato 27,7mEq) 50OmL sistema fechado de
transferênco frasco/bolsa A embalagem deve conter venda proibida pelo comercio.

27. Aprcsentar registro do produto na ANVISA e certificado de boas praticas, fabricação e UNO 1.000
ccmuole - CBPFC do fabricante conforme resolução ANVISA n"460/99. Em caso do fabricante
fota cio iw«cosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

Vâlidàáe minima de 02 anos.
_, ..__SERuvGa áe 3,0 ml, descartável, estéril, em polipropileno, transparente, atóxica, apirogênica,

ciiincmj (clo, siliconizado, parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e
tiaço> kgivèis, corn anel de retenção o que impeça o desprendimento do embolo do cilindro,

28. bicu síiNíi tusca e que garanrâ conexões seguras, flange com formato adequado, embolo com UND 3.500
µistão íuWfiCâdO e ajustado ao cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e
filme Lerlljop|ástico, abertura em pétala Na embalagem devera estar impresso dados de
idemáicaçào, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e

, r<isu"tj nu Ministério da Saúde validade minima de 02 anos.
PAPU, çtàu cirúrgico, em envelope, dimensão 15 cm x 27 cm, constituída de papel grau
C:luiticu jMiester x polipropileno com impressão do fabricante e indicadores químicos, para

19. esterjmícào a vapor e oxido de etilèno. Embalagem com garantia contra barreira UNI) 100

miuubjGi%ica e controle de porosidade. Gramatura do papel grau cirúrgico de 60 a 80 g/m2
e fihne plastico laminado de no minimo 54g/m2. Embalagem de acordo com NBR 13386-
Assuciàcaü Brasileira de Normas Técnicas e cumprir o codigo de defesa do consumidor.

LENCOL. hospitalar, indicado para ser utilizado como cobertura de macas, camas e Iou mesas
qc cuínes em hospitais, de uso único, descartável, em TNT (100% em polipropileno),
hipúa6elgenico, atoxico, não estéril, com elástico, gramatura minima de 30g/m', dimensões

l iniiúnias de 2,00m x 90cm. Deve estar de acordo com NBR-13370, registro no Ministério da
SUJe. EiúbMagecn primaria acondicionada de acordo com as normas de embalagem que

à àítegriâade do pi'oduto ate o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e
30. corn técnica asséptica; a embalagem primaria deve conter informações de UND 750

ideó|[;r;cdcào e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de
fàbúucau, data de validade do produto, a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe

do timicònre, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o
do uso; o µroduro deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao

Emualagem µ(ima(la e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA

OBSERVAçÕES:

QUANTITATIVO REQUISITADO PELO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA AQUISIÇÃO

EMERGENCIAL VISANDO ATENDER AS UNIDADES DESTE DEPARTAMENTO.

EMISSÃO VISTO

Aáriâna ? ' to St ;
Super'visora iam- j
do Médiâ 0 A 0 pkxu-'" 3

_l l_ _ l_ l_ _ Oecnto n0 1 . 7712021
RESPONSÂÜEL DIRETOR DO DEPARTAMENTO

AUTORIZAçÀu RECEBIMENTO " l

— l _l

DIRETOR ADMINSTRATIVO RESPONSÁVEL ,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO

OFÍCIO 010.2021

Itabuna, 09 de Fevereiro de 2021.

C

DA: COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO - GIDOVALDO BEZERRA DE CARVALHO

PARA: DEPTq ADMINISTRATIVO - GEANE MAGALHÃES

OBjETIVO: DEVOLUÇÃO DO PEDIDO DE DISPENSA DE MATERIAL

Prezada,

Considerando a necessidade manifestada pelos Departamentos de Média e Alta Complexidade e
de Atenção Básica através das requisições em anexo, pensando no bom funcionamento de suas
respectivas unidades de saúde, vimos por meio desta, informar que estamos em déficit do material
solicitado, vez que a demanda aumentou consideravelmente nos últimos dias.

Precisamos da manifestação deste setor, no sentido de viabilizar a compra do material solicitado.

Atenciosamente,

_ '" """_. ---""7 C "" """

GIO ALDO BEÍERR DE CARVALHO ""
'~,~r_ m"_' _ ---COCkumvAçAÕ DE ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal Av Princesa Isabel- n' 678 - São caetano - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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C DECRETO ir 14.331, de 10 de Março de 2021

Decreta Estado de Caiamtdade Pubhca
no âmbito do Municipio de Itabuna em
função da pandemia do COVID.19 e dá
outras providencias.

0

O PREFEITO MUN|CIPAL DE ITABUNA, no uso de suas atnbwções kçjâG. com

fundamento ncj mt.isu XV do art 66 da l.et Orgânica Mumcipd

r.CONSIDERANDO que na data de 1| de matço de 2020, a OMS - Otgamzaçào

Munchal de SUde declarou que a COVID-19, nova doença causaaa pelo nem corona vinis,

dmominãdo SARS-Cw-2 é uma pandemia.

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas mais rígidas de prevenção

de controle de riscos e de danos a saúde publicá. a fim de conter a chssemlnação do novo
t

carona vírus, no âmbito do território deste Municip|o de Itabuna:

:
CONSIDERANDO que. a cada dia tem se confirmado novos casos de pessoas

contaminadas COm d COVID-19 em todo o território munmpal. comprometendo
substandalmente a capaodade de resposta do poder púbico:

CONSIDERANDO que. ho âmbito do Mumcipto a Itabuna - Ba. a pandema da novo

corona vírus e as comdatas medidas de enfrentamento vem imponckj isolamèntcj de

população e interrupção de serviços,

CONSIDERANDO que a restrição e paralisação preventivas de atMdades. das màts
6

diversas categorias da attvidade éconõrmca, atingmdo o comérchj. semços e obras,

det(\r'nmaaos pot inetn de Kur'e:;sjvc|s de(:rplclh municipaís e estaduais. mpactando na

c onomia nmmcípal de modo a demandar utgentemente o |nçremento de ações

assls!er1ciai5 a população municípãl afetada,

.

-r
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="t;ONSIDERANDO que ia queda da arrecadação propna, que decorrú diretamente da

paraltsâçào e crise da economia local e de transíerènces tnwgovemamenws procede-se

juseamente no momento em se: avu$ta a necessidade de incremento em ações assistenciais

de soocmo à população.

CONSIDERANDO, portanto tratar-se de danos soc:íats e econômicas decorrentes de

surto epwémico intemaqonal (pandemsa) enquadrado na ClassdicaÇào e Coddmção

Brasileira de Desastres - COBRADE (1.5,1.1 D) dassificado entre "os desasires de grande

íntensidade' nível Ill, por envower "danos e prejuízos não são superáveis e suportàveis

pelos governos locais e (j restabekctmento da situação de nomialidade depende da

n .%thzação e da ação coordenada das trés esferas", asswn como por abtanger "miamento

de população" e "interrupção de serviços essenciais'

CONSIDERANDO a necessidade de intensihcar as medidas de enfrentamento ao

nova coronavírus pmvistas pelos Decretos Mumcipais e Decretos Estaduais com mechdas

adicionats. em complementaçM e execução local das mechdas determinadas peio Estado da

Bahia e União:

CONSIDERANDO as vedações impostas nos artgos 22 e 23 da Lem de

Responsabilk!ade Fiscal - LRF. quando exfrapdados os limites prudencial e total de

despesas de pessoal impedindo as contratações mcessárias ao reforço de equipes que

atuam no enfrentamento da pandemia;

CONSIDERANDO o disposto no an. 65 da LRF, susµndendo a contagem de prazos

e as disposições estabelecidas cm seus artigos 23,3i e 70, bem comei dtspensando q

atingimento dos resullados fiscais e a limação de empenho prevista no arbgo 9", na

ocorrência de calamidade pública reconhecída, enquanto perdurar a situação.

CONSIDERANDO a Dedaração do Estado de Cdamídade Pública em saúde em todo

o tei'ntóno, na forma do Decreto Estadual n" 20.048, cie 07 de outubro de 2020,

considerando que a sítuaçáo demanda d emprego urgente de mMidas de prevenção.

controle e contenção de nscos, danos e agcavos à saúde publica. a fim de evitar a

dissemmaçào da doença

P 'ehütum MunôcõpiiM" An FYÈfk¥&à . O:S - 1.«Mnr a MúK¥ã/ rimmm ~8 i, '\ j

" l , "'í Ê

Ij,

0 '
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Versão e/etrünica disponível em: http://Www.itabuna.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 - JCP Brasil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

DECRETA:

O

íc'

Art 1' ·. Fica deClarado q Estado de Calamidade Pública nó ÊMÚIU dê tÒiàÒ jO

mrritôno do Município de Rabuná em virtude da emer'gènda em saúde publica de

mportâncta Memactonal aacorrenle da panderm3 de novo corona virus

Art r - Os ÓrgãoS e enhdades da Adnmniswaçáo pübhca Mumcipal adotarão as

.mecmas necesUnas ao enf'entaínento dc' Estado de Calamtdade Púbica.

Art 3" - Este Decreto entram em vrgor na data aã sua pubhcação, corn vlgbncia pelo

prazo de 180 dias pm lcxios os fins legais. com e(icácia vinculada. na forma do art. 65 da

Lei complementar 101/2000 -- Lei da Responsabilidade Fiscal, a pam do reconhecimento

da situação cír Calarnida& Pública, pela AssemMeia Legislativa do Estado da Bahia.

GABINETE DO PREFEITO DE ITABUNA am It) de março de 2021.
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Secretária de S3úde
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DE PARTAMENTO /\Í)M|N!sTRAnvc)

OFÍCIO

N.°' 0412021 DATA: 10/03/2021

DE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO ADMINISTRA TWO

PARA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPT.° DEA TENÇÃO BÁSICA
DEPT.° DEMÉDIA EALTA COMPLEXIDADE

AT: SUPERVISORA DO DEPT.° DE ATENÇÃO BÁSIA - ALESSANDRA LOPES DA SILVA

O SUPERVISORA DO DEPT." DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ADRIANA PEIXOTO SILVA

Ass. DEMANDA MATERIAL PENSO

Prezadas,

ÇJ

A par de cumprimentá-las. servimo-nos do presente para informá-las, em resposta ao

Oficio 010.2021 da Coordenação de Almoxarifado, que o material solicitado encontra-se

indisponível para entrega no momento.

Nesse compasso, informamos que existe um processo licitatório em andamento, onde

teremos um prazo de 45 dias para ter os referidos materiais no almoxarifado.

Existia uma provisão para aguardar o referido processo. porém o aumento da demanda

frustrou esse fornecimento.

Certo de contar com vossa colaboração, agradeço antecipadamente.

Geanne Ma lhães IJ. de Carvalho

Supervisora Administrativa e Financeira
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIRETORIA DA ATENÇÃO BÁSICA

COMUNICAÇÃO INTERNA " "j

N.°: l"" "" "" 24912021 """ "7 DATA:! 11/0312021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE' DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E

__ FINANCEIRA

AT.
MD. SUPERVISORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SR.' GEANNE MAGALHAES.

Ass. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PENSO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA SUPRIMENTO DAS 33 UNIDADES
DE SAÚDE DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA.

C
Prezado Senhor,

Com comprimentos de estilo, servimo-nos do presente para solicitar a V.S." a aquisição

emergencial de material penso, para suprimento das 33 unidades de saúde e suas 43

equipes de Atenção Básica, em face da situação de estoque zerado, quanto ao material

básico para efetivação de procedimentos ambulatoriais, no Almoxarifado da Saúde,

conforme atestado em dispensação de material, solicitada ao referido setor dia 08, do

corrente mês e ano. Ressaltamos que, nossas unidades não possuem condições de

esperar 45 dias para a execução de processo licitatório, pois desassistiria a população

C adstrita, Dessa forma, recorremos à publicação do Decreto n 14.331 de 10 de março de

2021, o qual decreta Estado de Calamidade Pública, em decorrência da Pandemia

de Covid-19, para que V.S.' acate nossa solicitação. Segue requisição anexa.

Certos de contarmos com g,ssa co aboraçao, agradecemos antecipadamente.^'"'"'°'""";>'4 ' "

k\ ,Geo ÇQ \k936

Alèss a Lopes 'Da Silva
Supervisora Do Departamento De Atenção Básica

s!g!pE4'
Departamento de Atenção Básica

Av. Princesa Isabel, 678 - São Caetano, Itabuna - BA, 45607-288

(73) 3618-4905
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=.z-—-·c de Itabuna REQUISIçÃO PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL N" 2021

Requisitante:
DEPT9 DE ATENÇÃO BÁSICA

i Data:
l 11.03.2021
G___

ITEM DESCRIÇÃO UND DAB VLUND VL TOTAL

ATADURA de crepom, Tipo ll, 100% algodão, com dimensões de 10,0

cm de largura x 1,80m de comprimento em repouso, 13 fios, com 30,0

gramas, enrolada em si mesma, com fio retorcido ou singelo, com

propriedades elásticas no sentido longitudinal, não estéril, atoxica,

aparência uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas,

sem manchas e qualquer outro tipo de defeito. Embaladas

1 individualmente, deve conter de maneira legível fixada em seu corpo DUZIA 200

nome e marca do produto, numero de fios por cm, composição,

C identificação do fabricante, prazo de validade, numero do lote, nome

do técnico responsável e numero de inscrição, numero de isenção do

registro do Ministério da Saúde, conforme resolução RDC Nq 185 da

Anvisa, Resolução Nq 02 de 31/12/2001 do Conímetro, Portaria Nq.

157 dolnmetro e NBR 14056.

ATADURA de crepom, Tipo ||, 100% algodão, com dimensões de 15,0

cm de largura x 1,80m de comprimento em repouso, 13 fios, com 30,0

gramas, enrolada em si mesma, com fio retorcido ou singelo, com

propriedades elásticas no sentido longitudinal, não estéril, atoxica,

aparência uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas,

sem manchas e qualquer outro tipo de defeito. Embaladas

2 individualmente, deve conter de maneira legível fixada em seu corpo DUZIA 200

nome e marca do produto, numero de fios por cm, composição,

identificação do fabricante, prazo de validade, numero do lote, nome

do técnico responsável e numero de inscrição, numero de isenção do

registro do Ministério da Saúde, conforme resolução RDC Nq 185 da

Anvisa, Resolução Nq 02 de 31/12/2001 do Conmetro, Portaria Nq.

157 do lnmetro e NBR 14056.

C ATADURA de crepom, Tipo II, 100% algodão, com dimensões de 20,0

cm de largura x 1,80m de comprimento em repouso, 13 fios, com 60,0

gramas, enrolada em si mesma, com fio retorcido ou singelo, com

propriedades elásticas no sentido longitudinal, não estéril, atoxica,

aparência uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas,

sem manchas e qualquer outro tipo de defeito. Embaladas

3 individualmente, deve conter de maneira legível fixada em seu corpo DUZIA 200

nome e marca do produto, numero de fios por cm, composição,

identificação do fabricante, prazo de validade, numero do lote, nome

do técnico responsável e numero de inscrição, numero de isenção do

registro do Ministério da Saúde, conforme resolução RDC Nq 185 da

Anvisa, Resolução N9 02 de 31/12/2001 do Conmetro, Portaria Nq.

157 do lnmetro e NBR 14056.

AVENTAL CIRÚRGICO, descartável com mangas longas, confeccionada

4 em polipropileno, punho com elástico. Gramatura de 30 g. PACOTE 400

Embalagem: Pacote com 10 unidades.

"'q°',!':::'"
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CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS PERFURO CORTANTES resistente

. a perfurações com revéstimento impermeabilizante, contendo fundo
rígido de proteção extra conta perfurações, cinta interna e bandeja

5 coletora de resíduos líquidos. A caixa deverá ser de cor amarela e UND 150

conter simbologia de acordo com a codificação intêrnxional (risco

biológico - Material contaminado), capacidade para 13 litros. De

acordo com as Normas da ABNT.

CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS PERFURO CORTANTES resistente

a perfu rações com revestimento impermeabilizante, conte ndo fundo

rígido de proteção extra conta perfurações, cinta interna e bandeja

6 coletora de resíduos líquidos. A caixa deverá ser de cor amarela e UND 150

conter simbologia de acordo com a codificação internacional (risco

biológico - Material contaminado), capacidade para 20 litros. De

acordo com as Normas da ABNT.

CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS PERFURO CORTANTES, resistente

a perfurações com revestimento im permeabilizante, contendo fundo
rígido de proteção extra contra perfurações, cinta interna e bandeja

7 coletora de resíduos líquidos. A caixa devera ser de cor amarela e UND 150
dj conter simbologia de acordo com a codificação internacional (risco

biológico - Material ccmtaminado), capacidade para 7 litros. De

acordo com as normâs da ABNT.

COMPRESSA, de gaze hidrofila, 7,5 x 7,5 cm, descartável, naoesteril,

100 % algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas, 13 fios por cm2,

inodora, insipida, alvejada, isenta de impurezas, amido, gordura,

8 corante e com acabamento lateral para evitar o desfiamento. PACOTE 1.000

Embalagem: pa cote com 500 unidades, Na embalagem devera estar

impresso dados de identifícacao, procedência, data de fabricacao,

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

EQUIPO MACROGOTAS para soIucao venosa com infusão por

gravidade, estéril, apirogenico, com tampa protetora na entrada e

saída, ponta perfurante transparente, adaptavel a qualquer tipo de

frasco de solucao parenteral, entrada de ar com membrana hidrofoba

e bacteriologica, ca mara de gotejá mento tra nsparente, flexível, com

filtro de partículas, tubo extensor em PVC com 1,40 cm pínea rolete

. 9 com bom deslize e que permita controle preciso do fluxo de infusão,
C injetor lateral a utocicatrizante mesmo a pôs ser perfurado diversas LIND 500

vezes com agulha calibre 40 x 12, livre de latex e adaptavel a qualquer
tipo de cateter. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme

termoplastico, abertura em pétalas. Na embalagem devera estar

impresso dados de identifícacao. tipo de esterilizacao, prcxedencia,

data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministério da

Saúde,

FITA, ADESIVA PARA AUTOCLAVE, dimensões 19 mm x 30 m,

10 resistente a alta temperatura. Embalagem cDm dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de UNI) 700

validade e registro no Ministério da Saúde.

11 FRASCO, uso la boratoria l, tipo porta lamina, para microscopia
acomoda 3 laminas UND 1.000

GEL PARA PÁS DE DESFIBRILADOR, ULTRA-SONOGRAFIA E ECG, uso

externo, incolor, inodoro, nã o gordu roso, umecta nte, solúvel em água

12 e pH neutro, para uso como meio de contato para pás de
desfibrilador. Embalagem: frasco de 300g, com dados de identificação GALÃO 150

do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de

validade e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima 02 anos.

/Ijessalldm Lm" "' 3ihà
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LENCOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL, em fibras naturais, alvo, material

· 13 não reciclado, dimensões 70 cm x SO m, Embalagem em rolo, com UND 750
dados de identificação do produto e marca do fabricante.

, , " , , esca'r ave , eS cri , "em atex " "
natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta sensibilidade

14 táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou PARES 100
comprimento igual ou frisos, superior a 18 cm, lubrificada com

pobioabsorvivel, espessura minima entre 0,22 a 0,23mm,
· M · T

LUVA, CIRURGICA, NUMERO 7,5, descartável, estéril, em latex

natural, textura uniforme, formato anatomico, alta sensibilidade

tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, punho com bainha ou

frisos, comprimento igual ou superior a 18 cm, lubrificada com

pobioabsorvivel, espessura minima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica

conforme padrão hospitalar, com indicacao de mão direita e

15 esquerda, acondicionada em involucro interno com dobras para PARES 100
abertura, numero visível no involucro e na luva. Embalagem

individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala, Na

embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de

Cl esterilizacao, procedência, data de fabricacao, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde e certificado de aprovacao no

: Ministério do Trabalho

LUVA, CIRURGICA, NUMERO 8, descartável, estéril, em latex natural,

textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade táctil, boa

elasticidade, resistente a tracao, pu nho com bainha ou frisos,

comprimento igual ou superior a 18 cm, lubrificada com po

bioabsorvivel, espessura minima entre 2,2 e 2,3 mm, asseptica

conforme padrão hospitalar, com indicacao de mão direita e

16 esquerda, acondicionada em involucro interno com dobras para PARES 100

abertura, numero visível no involucro e na luva. Embalagem

individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala, Na

embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de

jesteriHzacao, procedência, data de fabricacao, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde e certificado de aprovacao no

Ministério do Trabalha

LUVA, CIRURGICA, NUMERO 8,5, descartavel, estéril, em latex

natural, textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade

táctil, boa elasticidade, resistente a tracao, punho com bainha Ou
C frisos, comprimento igual ou superior a 18 cm, lubrificada com po

bioabsorvivel, espessura minima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica

conforme padrão hospitalar, com indicacao de mão direita e

17 esquerda, acondicionada em involucro interno com dobras para PARES 100

abertura, numero visível no involucro e na luva. Embalagem

individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala, Na

embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de

esterilizacao, procedência, data de fabricacao, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde e certificado de aprovamo no

Ministério do Trabalho,

LUVA, DE PROCEDIMENTO, em latex natural, descartavel, ambidestra,

textura uniforme, com alta sensabilidade tactil, boa elasticidade,
resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, com bainha,

18 espessura minima de 0,16mm, lubrificada com pobioabsorvivel,
tamanho P, Embalagem: caixa com 100 unidades, contendo CAIXA 400

externamente os dados de identificacao, procedência, data de
fabricacao prazo de validade, registro no Ministério da Saúde e

Certificado de Aprovacao no Ministério do Trabalho - E,P.|.
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LUVA, DE PROCEDIMENTO, em latex natural, descartavel, ambidestra,

" textura uniforme, com alta sensabilidade tactil, boa elasticidade,
resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, com bainha,

espessura minima de 0,16mm, lubrificada com pobioabsorvivel
19 . , ' CAIXA 400tamanho M. Embalagem: caixa com 100 unidades, contendo

externamente os dados de identificacao, procedência, data de

fabricacao, prazo de validade, registro no Ministério da Saúde e

Certificado de Aprovacao no Ministério do Trabalho - E.P.l.

LUVA, DE PROCEDIMENTO, em latex natural, descartavel, ambidestra,

textura uniforme, com alta sensabilidade táctil, boa elasticidade,

resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, com bainha,

espessura minima de 0,16mm, lubrificada com pobioabsorvivel,
20 . , CAIXA 400tamanho G. Embalagem: caixa com 100 unidades, contendo

externamente os dados de identificacao, procedência, data de

fabricacao prazo de validade, registro no Ministério da Saúde e

Certificado de Aprovacao no Ministério do Trabalho - E.P.l.

MACACÃO, DE SEGURANÇA, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A
C RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS, MANGA LONGA, COM CAPUZ,

TAMANHO m, fechamento em zíper ou velcro, confeccionado em

21 polipropileno e polietileno, alta respirabilidade, punho nas mangasr UND 200
atóxico, não alérgico. Embalagem: No minimo, exibir de forma visível,

CNPJ e nome do fabricante, tamanho da peça, número do Certificado

de Aprovação (CA) e número do lote no produto, conforme normas

do MTE.

MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL - Tripla camada, Clip

nasal, 54g/m2, Tiras Elástica, 3 Pregas, 1 camada interna de filtro de

retenção bacteriana que não agride a pele, 1 Camada intermediária

(Camada de filtro de isolamento), 1 Camada externa (Camada

22 bacteriostática de material especial) , Atóxica, Hipoalergênica, Não CXA 1000

Inflável, Isenta de fibra de vidro, Sem Látex, Uso único, Eficiência de

Retenção Bacteriológica (EFB): 99,8%. Embalagem: caixa com 50

unidades. Aprovada segundo os parâmetros estabelecidos na ABNT .

Certificação europeia CE. Dentro das exigências da ANVISA e M,S

MASCARA, facial tipo face Shield, proteção total da face, reutilizável,
ajustável, com visor 100% transparente, antiembacante, compatível

C com uso de óculos. Embalagem primaria e secundaria rotuladas UNO SOO

conforme RDC 185/01/ANVISA. O produto deve obedecer a legislação

vigente e inerente ao mesmo.
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MASCARA, Respiradores Filtrantes para Partículas (PFF2JN95 e/ou

equivalente) descartável, para proteção respiratória contra poeira,

nevoas e aerossóis, sem válvula, com elástico, confeccionada em

material filtrante macio, barreira biológica de 94-95%, design

anatômico, ajuste automático a face do usuário, não irritante,

cobertura interna e concha externa que não murche ou infle durante

o uso, que suporte o manuseio e uso durante todo o período para

qual foi projetado, de forma a atender aos requisitos estabelecidos

nas seguintes normas técnicas: ABNT NBR 13698:2011 e ABNT NBR

13697:2010. A penetração dos aerossóis de ensaio através do filtro da

PFF não pode exceder em momento algum a 6%. Embalagem primária

individual de acordo com as normas de embalagem que garanta a

integridade do produto ate o momento de sua utilização, permitindo

24 abertura e transferência com técnica adequada; o rotulo da UND 3000
embalagem primaria elou o próprio produto deve conter informações

de identificação e características do produto, tais como: nome do

l fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto,
'. nome do responsável técnico, registro ANVISA/MS e numero do

Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego; a

,

CI embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de
forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento

.' ate o momento do uso; o produto deve atender a(s)norma(s)ABNT

NBR vigente(s). Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme

a RDC 185/01/ANVISA, Na data da entrega, o prazo de validade

indicado para o produto, não devera ter sido ultrapassado na sua

metade, tomando-se como referencia, a data de fa bricação ou lote

impresso na embalagem.

PAPEL, grau cirúrgico, dimensão 20 cm x 100 m, Bobina para

Esterilização Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico,

com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante

ótico, branco, atóxico. Do outro lado poliéster laminado com

25 polipropileno,levemente esverdeado, com 60grs/cm',com indicador ROLO 20

de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro,

próprio para esterilização, substituindo com sucesso os antigos

campos de tecido, gerando lucro e qualidade para os centros de

esterilização.

26 PAPEL, metro, pardo, em bobina de 30 Kg. ROLO 10

C SERINGA de 3,0 ml, descartável, estéril, em polipropileno,

transparente, atóxica, apirogenica, cilindro reto, siliconizada, parede

uniforme, com escala de graduação em ml, números e tracoslegiveis,

com anel de retenção o que impeca o desprendimento do embolo do

cilindro, bico sem rosca e que ga ranta conexoes seguras, flange com

27 formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao und 1500

cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme

termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar

impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedência,

data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministério da

Saúde.

!\::':l:::ç';'?'?
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" TENSIOMETRO, clinico. Aparelho para medir pressão arterial
' . aneróide, para adulto, com braçadeira em tecido de nylon ou lona de

algodão, antialérgico, resistente, flexível, moldado facilmente ao

braço, medindo aproximadamente 14 cm x 52cm. O fecho poderá ser

de metal ou velcro. A câmara interna deverá ser de borracha

resistente e flexÍvel. O manômetro deverá ter fundo de cor clara com

numeração bem visível, sendo o tampo de vidro resistente e escala de
28 . , , UNO 50

O a 300 mm de Hg. A pera devera ser de borracha resistente e

maleável, tendo válvula de escape e pressão confeccionados em

, metal. O material deverá ser de primeira qualidade e acondicionado

em estojo próprio. O equipamento deverá ter acabamento perfeito,

sendo que a braçadeira deverá ser costurada com linha de nylon

resistente. No equipamento deverá conter de forma legível e

permanente, a marca do fabricante.

OBSERVAÇÕES
DESTINADO À ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO DEPTq DE ATENÇÃO BÁSICA.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

OFÍCIO INTERNO Nq 112.1 /2021 Itabuna, 11 de março de 2021.

DE: Departamento de Média e Alta Complexidade - PARA: Diretoria Administrativa e

. Financeira - Geanne Magalhães Dantas deAdriana Peixoto
Carvalho

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO EM CARÁTER EMERGENCIAL

Prezado,

Venho através deste, devido à alta de casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus desde o
O

fim de 2020, bem como aumento de atendimentos relacionados a estes casos, na Unidade de Pronto

Atendimento - UPA 24h, consolidado ao aumento de chamados para atendimento pré-hospitalar no

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, solicito aquisição emergencial de material penso, conforme

requisição em anexo, para atender as necessidades do departamento, em especial as duas unidades

supracitadas, tendo em vista que atendem diretamente aos pacientes com COVID-19.

Ressalto que este material foi solicitado em requisição 113.1/2021 de 08 de março de 2021, com a

devolutiva de ausência deste no almoxarifado.

Valendo-me da oportunidade, saliento que, após identificar um déficit no quantitativo de material

disponível, em inventário encaminhado pelo almoxarifado, bem como avaliação in loco, e tendo ciência do

processo burocrático de aquisição de material, que demanda um tempo maior até que o produto esteja

disponível para abastecer as unidades, foi encaminhado em 12 de fevereiro do corrente ano, uma

solicitação por meio de oficio nQ 118/2021 e requisição 65/2021, para aquisição em caráter emergencial de

material penso, entre outros, com um quantitativo mensal.

Certo de contar com vossa colaboração, agradeço desde já e coloco-me a disposição para qualquer

esclarecimento que se faça necessário.

Atenciosamente,

:Aá i ?eixot0 S,r do Doparl3¶. '

Ad'i' ' f r '©'$iha'
Supervisora do Departarrj?R o e Média e Alta Complexidade

Decreto nQ 14.077/2021

Av. Princesà Isabel, n 678, Banco Raso, ftabuna - BA
CEP: 45607-291, CNPj: 08.218.99 1/0001-95

Contato: 3618-4909
e-mail: dmacitabuna@hotmail. com
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Prefeitura
Municipal
de Itabuna REQUISIÇÃO PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL

Requisitante:
DEPH DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

N" 70.1/2021

Data:
11,03.2021

ITEM DESCRIÇÃO UNO MAC VL UNI) VL TOTAL

ATADURA de crepom, Tipo ||, 100% algodão, com dimensões de 10,0

cm de largura x 1,80m de comprimento em repouso, 13 fios, com 30,0

gramas, enrolada em si mesma, com fio retorcido ou singelo, com

propriedades elásticas no sentido longitudinal, não estéril, atoxica,

aparência uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas,

sem manchas e qualquer outro tipo de defeito, Embaladas

1 individualmente, deve conter de maneira legível fixada em seu corpo DUZIA 300

nome e marca do produto, numero de fios por cm, composição,

identificação do fabricante, prazo de validade, numero do lote, nomeC
do técnico responsável e numero de inscrição, numero de isenção do

registro do Ministério da Saúde, conforme resolução RDC No 185 da

Anvisa, Resolução Nq 02 de 31/12/2001 do Conmetro, Portaria N9.

157 do trímetro e NBR 14056.

ATADURA de crepom, Tipo ll, 100% algodão, com dimensões de 15,0

cm de largura x 1,8Om de comprimento em repouso, 13 fios, com 30,0

gramas, enrolada em si mesma, com fio retorcido ou singelo, com

propriedades elásticas no sentido longitudinal, não estéril, atoxica,

aparência u niforme, sem rã sgos, impureza s, fiapos, sem emendas,

sem manchas e qualquer outro tipo de defeito. Embaladas

2 individualmente, deve conter de maneira legível fixada em seu corpo DUZIA 300

nome e marca do produto, numero de hos por cm, composição,

identificação do fabricante, prazo de validade, numero do lote, nome

do técnico responsável e numero de inscrição, numero de isenção do

registro do Ministério da Saúde, conforme resolução RDC Nb 185 da

Anvisa, Resolução Ng 02 de 31/12/2001 do Conmetro, Portaria NZ

157 do lnmetro e NBR 14056.

C ATADURA de crepom, Tipo ll, 100% algodão, com dimensões de 20,0

cm de largura x 1,80m de comprimento em repouso, 13 fios, com 60,0

gramas, enrolada em si mesma, com fio retorcido ou singelo, com

propriedades elásticas no sentido longitudinal, não estéril, atoxica,

aparência uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas,

sem manchas e qualquer outro tipo de defeito. Embaladas

3 individ u almente, deve conter de maneira legível fixada em seu corpo DUZIA 300

nome e marca do produto, numero de fios por cm, composição,

identificação do fabricante, prazo de validade, numero do lote, nome

do técnico responsável e numero de inscrição, numero de isenção do

registro do Ministério da Saúde, conforme resolução RDC N9 185 da

Anvisa, Resolução No 02 de 31/12/2001 do Conmetrcj, Portaria N'.

157 do lnmetro e NBR 14056.

AVENTAL CIRÚRGICO, descartável com mangas longas, confeccionada

4 em Polipropileno, punho com elástico. Gramatura de 30 g, PACOTE 500

Embalagem: Pacote com 10 unidades.

Adriardl 1' " oto Sk 'j
Supervisofa
do Mbdi e Gmp19k ' '
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Caixa COLETORA PARA MATERIAIS PERFURO CORTANTES resistente

a perfurações com revestimento impermeabilizante, contendo fundo

rígido de proteção extra conta perfurações, cinta interna e bandeja

5 coletora de resíduos líquidos. A caixa deverá ser de cor amarela e UND 150
conter simbologia de acordo com a codificação internacional (risco

biológico - Material contaminado), capacidade para 13 litros. De

acordo com as Normas da ABNT.

CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS PERFURO CORTANTES resistente

a perfurações com revestimento impermeabilizante, contendo fundo

rígido de proteção extra conta perfurações, cinta interna e bandeja

6 coletora de resíduos líquidos. A caixa deverá ser de cor amarela e UND 150
conter simbologia de acordo com a codificação internacional (risco

biológico - Material contaminado), capacidade para 20 litros. De

acordo com as Normas da ABNT.

CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS PERFURO CORTANTES, resistente

a perfurações com revestimento impermeabilizante, contendo fundo

rígido de proteção extra contra perfurações, cinta interna e bandejá

7 coletora de resíduos líquidos. A caixa devera ser de cor amarela e UND 150
C, conter simbologia de acordo com a codificação internacional (risco

biológico - Material contaminado), capacidade para 7 litros. De

acordo com as normas da ABNT.

COMPRESSA, de gaze hidrofila, 7,5 x 7,5 cm, descartavel, naoesteril,

100 % algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas, 13 fios por cm2,

inodora, insipida, alvejada, isenta de impurezas, amido, gordura,

8 corante e com acabamento lateral para evitar o desfiamento. PACOTE 1.000

Embalagem: pacote com 500 unidades, Na embalagem devera estar

impresso dados de identificacao, procedência, data de fabricacao,

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

EQUIPO MACROGOTAS para solucao venosa com infusão por

gravidade, estéril, apirogenico, com tampa protetora na entrada e

saída, ponta perfurante transparente, adaptável a qualquer tipo de

frasco de solucao parenteral, entrada de ar com membrana hidrofoba

e bacteriologica, câmara de gotejamento transparente, flexível, com

filtro de partículas, tubo extensor em PVC com 1,40 cm pínea rolete

9 com bom deslize e que permita controle preciso do fluxo de infusão,
injetor lateral autocicatrizante mesmo apos ser perfurado diversas UND 2500

C vezes com agulha calibre 40 x 12, livre de latex e adaptavel a qualquer

tipo de cateter. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme

termoplástico, abertura em pétalas. Na embalagem devera estar

impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedência,

data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministério da

Saúde.

EQUIPO MICROGOTAS para solucao venosa com infusão por

gravidade, estéril, apirogenico, com tampa protetora na entrada e

saída, ponta perfurante transparente, adaptável a qualquer tipo de

frasco de soIucao parenteral, entrada de ar com membrana hidrofoba

e bacteriologica, câmara de gotejamento transparente, flexível, com

filtro de partículas, tubo extensor em PVC com 1,40 cm pínea rolete

10 com bom deslize e que permita controle preciso do fluxo de infusão,
injetor lateral autocicatrizante mesmo apos ser perfurado diversas UND 1500

vezes com agulha calibre 40 x 12, livre de latex e adaptavel a qualquer

tipo de cateter. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme

termoplástico, abertura em pétalas. Na embalagem devera estar

impresso dados de identifícacao, tipo de esterilizacao, procedência,

data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministério da

Saúde,

Miam to St J
Suporvisor partam j
do Média e Alt cmpkx,' )
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FITA, ADESIVA PARA AUTOCLAVE, dimensões 19 mm x 30 m,

resistente a alta temperatura. Emba|aeem com dados de identificação UNO 300
11 do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de

validade e registro no Ministério da Saúde.

GEL PARA PÁS DE DESFIBRILADOR, ULTRA-SONOGRAFIA E ECG, uso

externo, incolor, inodoro, não gorduroso, umectante, solúvel em água,

12 e pH neutro, para uso como meio de contato para pás de GALÃO SO
desfibrilador. Embalagem: frasco de 30Og, com dados de identificação'

do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de

validade e registro no Ministério da Saúde. Validade minima 02 anos.

LENCOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL, em fibras naturais, alvo, material

13 não reciclado, dimensões 70 cm x SO m. Embalagem em rolo, com UND 750

dados de identificação do produto e marca do fabricante.

' , , , , esca ave , es cri , em a ex
natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta sensibilidade

14 táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou PARES 400
comprimento igual ou frisos, superior a 18 cm, lubrificada com

, pobioabsorvivel, espessura mínima entre 0,22 a 0,23mm,- · · L

LUVA, CIRURGICA, NUMERO 7,5, descartável, estéril, em latex

natural, textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade

táctil, boa elasticidade, resistente a tracao, punho com bainha ou'

frisos, comprimento igual ou superior a 18 cm, lubrificada com

pobioabsorvivel, espessura minima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica

conforme padrão hospitalar, com indicacao de mão direita e

15 esquerda, acondicionada em involucro interno com dobras para PARES 400

abertu rã, n úmero visível no involucro e na luva. Embalagem

individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala, Na

embalagem devera estar impresso dados de identifícacao, tipo de

esterilizacao, procedência, data de fabricacao, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde e certificado de aprovacao no

Ministério do Trabalho

LUVA, CIRURGICA, NUMERO 8, descartável, estéril, em latex natural,

textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade táctil, boa

elasticidade, resistente a tracao, punho com bainha ou frisos,

comprimento igual ou superior a 18 cm, lubrificada com po
,' Cy bioabsorvivel, espessura minima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica

conforme padrão hospitalar, com indicacao de mão direita e

16 esquerda, acondicionada em involucro interno com dobras para PARES 400

abertura, numero visível no involucro e na luva. Embalagem

individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala, Na

embalagem devera estar impresso dados de identifícacao, tipo de
'esterilizacao, procedência, data de fabricacao, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde e certificado de aprovacao no

Ministério do Trabalho.

LUVA, CIRURGICA, NUMERO 8,5, descartável, estéril, em latex

natural, textura uniforme, formato a natomico, alta sensibilidade

táctil, boa elasticidade, resistente a tracao, punho com bainha ou

frisos, comprimento igual ou superior a 18 cm, lubrificada com po

bioabsorvivel, espessura minima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica

conforme padrão hospitalar, com indicacao de mão direita e

17 esquerda, acondicionada em involucro interno com dobras para PARES 400

a bertu rã, numero visível no involucro e na luva. Emba lagem

individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala, Na

embalagem devera estar impresso dados de identifícacao, tipo de

esterilizacao, procedência, data de fabricacao, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde e certificado de aprovacao no

Ministerio do Trabalho.

Adriana ixoto St. :
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LUVA, DE PROCEDIMENTO, em latex natural, descartável, ambidestra,
textura uniforme, com alta sensabilidade táctil, boa elasticidade,

resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, com bainha,

18
espessura minima de 0,16mm, lubrificada com pobioabsorvive1· CAIXA 600

tamanho P. Embalagem: caixa com 100 unidades, contendo

externamente os dados de identificacao, procedência, data de

fabricacao prazo de validade, registro no Ministério da Saúde e

Certificado de Aprovacao no Ministério do Trabalho- E.P.l.

LUVA, DE PROCEDIMENTO, em latex natural, descartável, ambidestra,

textura uniforme, com alta sensabilidade tactil, boa elasticidade,

resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, com bainha,
espessura minima de 0,16mm, lubrificada com pobioabsorvivel CAIXA 600

19 tamanho M. Embalagem: caixa com 100 unidades, contendo

externamente os dados de identificacao, procedência, data de

fabricacao, prazo de validade, registro no Ministério da Saúde e

Certificado de Aprovacao no Ministério do Traba|hQ - E.P.l,

LUVA, DE PROCEDIMENTO, em latex natural, descartável, ambidestra,
CV textura uniforme, com alta sensabilidade tactil, boa elasticidade,

resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, com bainha,

20 espessura minima de 0,16mm, lubrihcada com pobioabsorvivel CAIXA 600tamanho G. Embalagem: caixa com 10'0 unidades, contendo

externamente os dados de identificacao, procedência, data de

fabricacao prazo de validade, registro no Ministério da Saudê e

Certificado de Aprovacao no Ministério do Trabalho - E.P.l.

MACACÃO, DE SEGURANÇA, IMPERMEÁVEL RESISTENTE A
RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS, MANGA LONGA, COM CAPUZ,

TAMANHO M, fechamento em zÍper ou velcro, confeccionado em

21 polipropileno e polietileno, alta respirabilidade, punho nas mangasr UND 100
atóxico, não alérgico. Embalagem: No mínimo, exibir de forma visível,

CNPJ e nome do fabricante, tamanho da peça, número do Certificado

de Aprovação (CA) e número do lote no produto, conforme normas

do MTE.

MACACÃO, DE SEGURANÇA, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A
RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS, MANGA LONGA, COM CAPUZ,

TAMANHO G, fechamento em zÍper ou velcro, confeccionado em

C? polipropileno e polietileno, alta respirabilidade, punho nas mangasp UND 300
atóxico, não alérgico. Embalagem: No minimo, exibir de forma visível,

CNPJ e nome do fabricante, tamanho da peça, número do Certificado

de Aprovação (CA) e número do lote no produto, conforme normas

do MTE.

MACACÃO, DE SEGURANÇA, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A

RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS, MANGA LONGA, COM CAPUZ,

TAMANHO EXG, fechamento em zíper ou velcro, confeccionado em

23 polipropileno e polietileno, alta respirabilidade, punho nas mangasatóxico, não alérgico. Embalagem: No minimo, exibir de forma v"s'vêi; UND 400

CNPJ e nome do fabricante, tamanho da peça, número do Certificado

de Aprovação (CA) e número do lote no produto, conforme normas

do MTE.

MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL - Tripla camada, Clip

nasal, 54g/m2, Tiras Elástica, 3 Pregas, 1 camada interna de filtro de

retenção bacteriana que não agride a pele, 1 Camada intermediária

(Camada de filtro de isolamento), 1 Camada externa (Camada

24 bacteriostática de material especial) , Atóxica, Hipoalergênica, Não CXA 1000
inf1ável, Isenta de fibra de vidro, Sem Látex, Uso único, Eficiência de

Retenção BacteriolÓgica (EFB): 99,8%. Embalagem: caixa com SO
unidades. Aprovada segundo os parâmetros estabelecidos na ABNT .

Certificação europeia CE. Dentro das exigências da ANVISA e M.S

= - ,D,,,,tam- :
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MASCARA, facial tipo face Shield, proteção total da face, reutilizável,

a justávél, com visor 100% transparente, antiembacante, compatível

25 com uso de óculos, Embalagem primaria e secundaria rotuladas UND 100
conforme RDC 185/01/ANVISA. O produto deve obedecer a legislação

vigente e inerente ao mesmo.

MASCARA, Respiradores Filtrantes para Partículas (PFF2/N95 elou

equivalente) descartável, para proteção respiratória contra poeira,

nevoas e aerossóis, sem válvula, com elástico, confeccionada em

material filtrante macio, barreira biológica de 94-95%, design

anatômico, ajuste automático a face do usuário, não irritante,

cobertura interna e concha externa que não murche ou infle durante

o uso, que suporte q manuseio e uso durante todo q período para

qual foi projetado, de forma a atender aos requisitos estabelecidos

nas seguintes normas técnicas: ABNT NBR 13698:2011 e ABNT NBR

13697:2010. A penetração dos aerossóis de ensaio através do filtro da

PFF não pode exceder em momento algum a 6%. Embalagem primária

individual de acordo com as normas de embalagem que garanta a

integridade do produto ate o momento de sua utilização, permitindo

26 abertura e transferência com técnica adequada; o rotulo da UNO 3000

C embalagem primaria e/ou o próprio produto deve conter informações
de identificação e características do produto, tais como: nome do

fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto,

nome do responsável técnico, registro ANVISA/MS e numero do

Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego; a

embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de

forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento

ate o momento do uso; o produto deve atender a(s)norma(s)ABNT

NBR vigente(s). Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme

a RDC 185/01/ANVISA. Na data da entrega, o prazo de validade

indicado para o produto, não devera ter sido ultrapassado na sua

metade, tomando-se como referencia, a data de fabricação ou lote

impresso na embalagem.

PAPEL, grau cirúrgico, dimensão 20 cm x 100 m, Bobina para

Esterilização Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico,

com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante

ótico, branco, atóxico. Do outro lado poliéster laminado com

27 polipropileno,levemente esverdeado, com 6Ogrs/cm',com indicador ROLO 30

de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro,
C próprio para esterilização, substituindo com sucesso os antigos

campos de tecido, gerando lucro e qualidade para os centros de

esterilização.

SERINGA de 3,0 ml, descartável, estéril, em polipropileno,

transparente, atóxica, apirogenica, cilindro reto, siliconizada, parede

uniforme, com escala de graduação em ml, números e tracoslegiveis,

com anel de retenção o que impeca o desprendimento do embolo do

cilindro, bico sem rosca e que garanta conexoes seguras, flã nge com

28 formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao UND 3500

cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme

termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar

impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedência,

data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministério da

Saúde.

gldriah(l ' OtO Sl .
Sup0rvisora parwr.. )
c$0 Màdia e ompkx, ' j
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SOLUCAO DE RINGER + LACTATO (cloreto 109Eq/L + sódio 130mEq/L

+ potássio 4MeQ/L + cálcio 2,7 mEq/L + lactato 27,7mEq) 50OmL,

sistema fechado de transferência frasco/bolsa A embalagem deve

29 conter venda proibida pelo comercio. Apresentar registro do produto UNO 1000na Anvisa e certihcado de boas praticas, fabricação e controle - CBPFC

do fabricante conforme resolução ANVISA n"460/99. Em caso do

fabricante fora do mercosul, a presentar docu mento do pais de origem

traduzido por tradutor oficial.

TENSIÔMETRO, clinico. Aparelho para medir pressão arterial

anerOide, para adulto, com braçadeira em tecido de nylon ou lona de

algodão, antialérgico, resistente, flexível, moldado facilmente ao

braço, medindo aproximadamente 14 cm x 52cm, O fecho poderá ser

de metal ou velcro. A câmara interna deverá ser de borracha

resistente e flexível, O manômetro deverá ter fundo de cor clara com

30 numeração bem visível, sendo o tampo de vidro resistente e escala de UND 50
O a 30'0 mm de Hg. A pêra deverá ser de borracha resistente e

maleável, tendo válvula de escape e pressão ccmfeccionados em

metal. O material deverá ser de primeira qualidade e acondicionado

em estojo próprio, O equipamento deverá ter aca ba mento perfeito,

C sendo que a braçadeira deverá ser costurada com linha de nylon

resistente. No equipamento deverá conter de forma Iegivel e

permanente, a marca do fabricante.

OBSERVAÇÕES
DESTINADO À ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO DEPTq DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

A(íviaha to Si
emissão SupoMsora artam- :
15.03.2021 Média g mpMi.' )4 .

DEPTq* A " A COMPLEXIDADE
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Prefeitura
Municipal
de Itabuna

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ N" O&21&991/OOO¶-95

TERMO DE REFERÊNCIA N' 16

C

1. objeto -:' ": i·--','*"'-'í;·' "-'S" s;""; 'M:í'g'i zz"'"'M "- "'
i 1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo definir a contratação de empresa especializada no

fornecimento de MATERIAL PENSO em CARÁTER EMERGENCIAL para atender as necessidades das unidades

de saúde do município de Itabuna, conforme quantitativos e condições especificados neste Termo de

Referência.

2. JUSTIFICATIVA " :' '"-j"j:'i , ". "- .j',.: :--:à¢ m l .'W±% \.ü

2.1. A contratação de empresa contratação de empresa especializada no fornecimento o MATERIAL PENSO EM

caráter EMERGENCIAL, justifica-se na em face da situação de estoque zerado, quanto ao material básico para

, efetivação de procedimentos ambulatoriais, no almoxarifado da saúde. Ressaltamos que as unidades que

compõem a Rede de saúde do município de Itabuna não possuem condições de esperar 45 dias para a execução

de processo licitatório, sob risco de desassistir a população adstrita. Dessa forma, recorremos à publicação do

Decreto n 14.331 de 10 de março de 2021, o qual decreta Estado de Calamidade Pública, em decorrência da

, Pandemia de Covid-19, para guarnecimento dos referidos estabelecimentos de saúde, pelo período de 02 meses,

sob perspectiva de garantir insumos para realização de procedimentos básicos de saúde, em acordo com as

diretrizes preconizadas pela Política Nacional de Atenção Básica (Portaria Nq 2,436, de 21 de setembro de 2017),

e, em atendimento aos princípios norteadores da Lei Nq 8.080, de 19 de setembro de 1990.

3. CRITÊRiO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

3.1. o objeto em referência só será aceito após devidamente inspecionado pelo gestor do contrato e
devidamente verificado quanto as suas especificidades, quanto a necessidades de armazenamento, transporte,
prazo de troca, validade, acondicionamento, e entrega no almoxarifado da saúde.

4. 1NDICAÇÃO_DOS CUSTOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.2. projeto Atividade: 2375 - AB -Saúde da Família

Elemento de Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 14
Ficha: 60
4.2. projeto Atividade: 2398 - MAC-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA REDE PRÓPRIA

Elemento de Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 14
Ficha: 257

. 5. DEFINIçÃO DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIA DOS SUPRIMENTOS )

Todo o material selecionado para a licitação deverá ser entregue semestralmente no almoxarifado central da SMS
no Horário de 8:0Oh às 14:00h de segunda a sexta- feiras, bem como, se houver necessidade de troca ou
remanejamento dos mesmos poderá ocorrer com breve comunicado em ambas as partes. Gostaria ainda de
ressaltar que com a falta de entrega no prazo especifico deverá ser reposto em menos de uma semana com breve
comunicação.

Página 1 de 2
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=à Prefeitura
%0 Municipal

.=~= de Itabuna

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ N" O8.218.991/OOO1-95

C

6. PRAZO DE DURAÇÃO DOS SERVIçOS ,

6,1. A duração dos serviços dar-se-á, desde a assinatura do contrato até 12 meses posteriores. Salvo alterações ou

sanções motivadas por descumprimento do objeto.

7. FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO ?'m;' ';" . . :'1. j83, a%'j
7.1. Como forma de acompa nhar o cumprimento detalhado da entrega dos itens contratados, assim como a sua
designação adequada, a diretoria solicitante deixa a cargo da Diretoria Administrativa e Financeira a indicação do

Gestordo contrato a ser gerado.
7.1.1- O Gestor de contrato deverá:
a) Solicitar ao Depto de Licitações e Compras a cópia do referido contrato;
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.

ltabuna-BA, 11 de março de 2021.

ÁAL
Silvia Teles Barreto

SETOR DE COMPRAS

C'
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPj: 08.218.991/0001-95

AUTUAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO

'" Aos onze dias 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° 046-

S/2021, oriundo dos DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE, contendo a descrição clara e suficiente do objeto AQUISIçÃO de

MATERIAL PENSO EM CARATER EMERGENCIAL, 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.

C

s,,v,tU,,o
MEMBRO DO SETOR DE COMPRAS

Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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M Gmail Silvia Barreto <comprasaudeitabuna@gmail.com>

COTAÇÃO DE PREÇO SEC. SAÚDE DE ITABUNA
1 mensagem

Setor de Compras "comprasaudeitabuna@gmail.com>
Para: OkeyMed "pedidos@grupohospitalar.com.br"

12 de março de 2021 17:13

Boa tarde, segue COTAÇÃO DE PREÇO. PARA DISPENSA

Agradecemos a disponibilidade.

SILVIA BARRETO l CYNTHIA ALVES
~

OO SETOR D E COM PRAS
O

Secretaria Municipal de Saúde

C 73 98116-1263

m ;::k2021 - COTAÇÃO DE PREÇO - MAT. PENSO - DISPENSA EMERGENCIAL.pdf

C'
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M Gmail Silvia Barreto <comprasaudeitabuna@gmail.com>

COTAÇÃO DE PREÇO SEC. SAÚDE DE ITABUNA
1 mensagem

Setor de Compras "comprasaudeitabuna@gmail.com" 12 de março de 2021 17:13
Para: Rodielton "vendas5@basemedical.com.br>, rodielton gomes "rodieltongomes@hotmail.com"

Bom dia, segue COTAÇÃO DE PREÇO.

Agradecemos a disponibilidade.

SILVIA BARRETO l CYNTHIA ALVES

00 SETOR DE COMPRAS
0

Secretâriâ Municipal de SaúCe

C 0 73 98116-1263

m :::k!021 - COTAçÃO DE PREÇO - MAT. PENSO - DISPENSA EMERGENCIAL.pdf

: C
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' Gmail Silvia Barreto "comprasaudeitabuna@gmail.com"

COTAÇÃO DE PREÇO SEC. SAÚDE DE ITABUNA
1 mensagem

Setor de Compras "comprasaudeitabuna@gmail.com" 12 de março de 2021 17:14
Para: Tairo Pereira "tairo.pereira@suportemedicamentos.com", Jorge "jorge.neto@suportemedicamentos.com>

Boa tarde, segue COTAÇÃO DE PREÇO.

Agradecemos a disponibilidade.

SILVIA BARRETO l CYNTHIA ALVES

00 S ETOR DE COMPRAS
e

Secretaria Municipal de Saúde

C 73 98116-1263

:::R2021 - cotação de preço - mat. penso - dispensa EMERGENCIAL.pdf

l

!

l
i
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: , Gmail Silvia Barreto <comprasaudeitabuna@gmail.com>

COTAÇÃO DE PREÇO SEC. SAÚDE DE ITABUNA
1 mensagem

Setor de Compras "comprasaudeitabuna@gmail.com" 12 de março de 2021 17:14
Para: licitabrassil@hotmail.com

Bom dia, segue COTAÇÃO DE PREÇO.

Agradecemos a disponibilidade.

SILVIA BARRETO I CYNTHIA ALVES

%0 S ETQR DE COMPRAS

Secretaria Municipal de Saúde

C 0 73 98116-1263

@ ;::k!021 - COTAÇÃO DE PREçO - MAT. PENSO - DISPENSA EMERGENCIAL.pdf

C

'l
' 'i
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:" "W Gmail Silvia Barreto <comprasaudeitabuna@gmail.com>

COTAÇÃO DE PREÇO SEC. SAÚDE DE ITABUNA

1 mensagem

Setor de Compras "comprasaudeitabuna@gmail.com" 16 de março de 2021 10:15
Para: bruno@asiamed.com.br

Bom dia, segue COTAÇÃO DE PREÇO.

Agradecemos a disponibilidade.

SILVIA BARRETO l CYNTHIA ALVES

Fi s e tor de co m pras
u="e' Secretaria Municipal de Saúde

, ©I 73 98116-1263

M :::k2021 - COTAçÃO DE PREÇO - MAT. PENSO - DISPENSA EMERGENCIAL.pdf

C



QO4o

M Gmail Silvia Barreto <comprasaudeitabuna@gmail.com>

COTAÇÃO DE PREÇO SEC. SAÚDE DE ITABUNA
1 mensagem

Setor de Compras "comprasaudeitabuna@gmait.com> 16 de março de 2021 10:16
Para: vendas "vendas@instrumentalsaojorge.com.br>

Bom dia, segue COTAÇÃO DE PREÇO.

Agradecemos a disponibilidade.

SILVIA BARRETO l CYNTHIA ALVES

SETOR DE COMPRAS

Secretaria Municipal de Saúde

O 0 73 98116-1263

;::3021 -cotação de preço - mat. penso - dispensa EMERGENCIAL.pdf

l

C

.
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À" Gmail Silvia Barreto <comprasaudeitabuna@gmail.com>

COTAÇÃO DE PREÇO SEC. SAÚDE DE ITABUNA

1 mensagem

Setor de Compras "comprasaudeitabuna@gmail.com" 16 de março de 2021 11:14
Para: comercialtomed@hotmail.com

Bom dia, segue COTAÇÃO DE PREÇO.

Agradecemos a disponibilidade.

SILVIA BARRETO l CYNTHIA ALVES

~
%0 S ETOR DE COMPRAS

Secretaria Municipal de Saúde

C 73 98116-1263

Tá :::2021 -cotação de preço - mat. penso - dispensa EMERGENCIAL.pdf

C
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M Gmail Silvia Barreto <comprasaudeitabuna@gmail.com>

COTAÇÃO DE PREÇO SEC. SAÚDE DE ITABUNA
1 mensagem

Setor de Compras "comprasaudeitabuna@gmail.com"
Para csnbahiadm@gmail.com

16 de março de 2021 16:36

Bom dia, segue COTAÇÃO DE PREÇO.

Agradecemos a disponibilidade.

SILVIA BARRETO l CYNTHIA ALVES
~
%0 SETOR DE COM PRAS

Secretaria Municipal de Saúde

C 0 73 98116-1263

:::k2021 - COTAÇÃO DE PREÇO - MAT. PENSO - DISPENSA EMERGENCIAL.doc

©

l

l

!
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M Gmail

COTAÇÃO DE PREÇO SEC. SAÚDE DE ITABUNA
1 mensagem

Setor de Compras "comprasaudeitabuna@gmail.com"
Para: coumburanas@hotmail.com

Bom dia, segue COTAÇÃO DE PREÇO.

Agradecemos a disponibilidade.

SILVIA BARRETO l CYNTHIA ALVES

~
0O S ETOR DE COMPRAS

e -" Secretaria Municipal de Saúde

L © 73 98116-1263

Silvia Barreto <comprasaudeitabuna@gmail.com>

B) :::k2021 - COTAçÃO DE PREçO - MAT. PENSO - DISPENSA EMERGENCIAL.doc

C
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: ", Gmaii Silvia Barreto <comprasaudeitabuna@gmail.com>

COTACAO DE PREÇOS - SMS ITABUNA
1 mensagem

Setor de Compras <comprasaudeitabuna@gmail.com"
Para gerencia.hnanceiro@mdssa.com.br

17 de março de 2021 13:26

Boa tarde, segue COTAÇÃO DE PREÇO.
Agradecemos a disponibilidade.

@ ::: :998227978_043.2021 - COTAÇÃO DE PREçO - MAT. PENSO - DISPENSA EMERGENCIAL.doc

C)

F C

l
L



~ OKEY MED Go4S
ROD BR 101 KM 510 - JACANA - ITABUNA-BA

CEP: 45608-750 FONE: (73)3215-5429 FAX: (73)3215-5429
C.N.P.j.: 11.311.773/0001-05 Insc. Estadual.: 084.776.323

)F<c:^MEnjjrrcj IN . OO4 933 Pagina..: 001

.lente.....: 000090-FUNDO MUN. DE SAUDE - ITABUNA - .
ídereco....: AV. PRINCESA ISABEL,, 678 Bairro...: SAD CAETANO
.clade....,.: ITABUNA-BA CEP..: 45607-001 Fone..: (73)3613-6442
IPJ/CPF ...: 08.218.991/0001-95 Insc.Est./RG...: ISENTO
tta/Hora...: 15/03/2021 15:59 Representante.: 0Ô0019-JOAO BISNETO

)digo Qtd Und
.2720 500 DZ
)9610 500 DZ
-1893 500 DZ
l7369 900 PCT
)0980 300 UNO
l0998 300 UNO
l0489 300 UNO
-2801 2000 PCT
)5303 3000 UNO
.2910 1500 UNO

)2340 100 UNO
.3260 1000 RL
)4727 200 FR
)4147 1500 UNO
)3957 500 PAR
l3958 500 PAR
lÕ212 500 PAR
)1225 500 PAR
16136 1000 CX
16135 1000 CX
)7152 1000 CX
.2204 300 UNO
.2205 400 UNO
.2288 300 UNO
.3423 2000 CX
.3277 6000 UNO
)7378 50 UNO
l5142 10 RL
)09510 !000 UNO

.2647 600 UNO
l6757 5000 UNO
)4777 1000 AMP

Descricao
ATADURA CREPOM 10CMX1,80 13F PCT/12
ATADURA CREPOM 15CMX1,80 13F PCT/12
ATADURA CREPOM 2ÔCMX1,80 13F PCT/12
AVENTAL MANGA LONGA C/ELASTICO clio
COLETOR PERFURO CORTANTE 13LT CX/20
COLETOR PERFURO CORTANTE 2ÕLT CX/20
COLETOR PERFURO CORTANTE JLT CX/20

COMPRESSA GAZE 13F 7,5X7,5 CLASS C/500
EQUIPO MACRO COMPLETO L2 PCT/25
EQUIPO MICRO COMPLETO LS PCT/25
ESFIG ADI, NYLON F/VELCRO
FITA AUTOCLAVE 19X30 CX/60
GEL P/ULTRASSOM 300G
LENCOL PAPEL HOPITALAR 70X50
LUVA CIRUR ESTER 7,0 C/PO CX/200
LUVA CIRUR ESTER 7,5 CX/200
LUVA CIRUR ESTER 8,0 C/PO CX/200
LUVA CIRUR ESTER 8,5 C/PO CX/200
LUVA PROCED LATEX G CX/100
LUVA PROCED LATEX M CX/100

LUVA PRÓCEI) LATEX P
MACACAO SEGURANCA TIPO 5-6 TAM G
MACACAO SEGURANCA TIPO 5-6 TAM GG
MACACAO SEGURANCA TIPO 5-6 TAM M
MASCARA DESC C/ELASTICO CX/50
MASCARA DESC N95 PFF2 S/VAVLULA CX/200
PAPEL GRAU CIRUR 200MMX100M
PAPEL KRAFT 45CMX100M IMPERMEAVEL
PORTA LAMINA CITOLOGIA CAP 3LAM pT/lô0
PROTETOR FACIAL EM PP 300MMX240MM
SERINGA DESC 3ML LS CX/500
SORO RINGER LACTATO 500ML CX/30

Fabricante Pcc)
ECOMAX
BIOTEXTIL
MELHOR MED
AVENPAR
DESCARBOX
DESCARBOX
DESCARBOX
ECOMAX
LABOR IMPORT
MEDIX
PREMIUM
CRAL
FORTSAN
SF PAPEIS
TARGA
LEMGRUMBER
LEMGRUMBER
LEMGRUMBER
DESCARE'ACK
DESCARPACK
LEMGRUBER
WORKER
WORKER
WORKER
DESCARBOX
KASMED
ESTERILCARE
ON PAPER
CRAL
PLASCONY
SR
FRESENIUS

Unit Sub Total
" 7, 50 3 750,00

11,36 5.680,00
14, 95 7.475,00
64,00 57.600,00
4,83 1.449,00
6,68 2.004, 00
3,06 918, 00

16, 93 33.860,00
1,24 3.720,00
1, 61 2.415,00

84,71 8.471,00
4, 68 4.680,00
7,55 1.510, 00
7,31 10.965,00
2, 00 1.000,00
2,00 1.000,00
2, 00 1.000,00
2,00 1.000,00

100,00 100.000,00
100,00 100.000,00
100,00 100.000,00
80,64 24.192,00
80,64 32.256,00
80, 64 24.192,00
30,46 60.920,00

4, 00 24.000,00
99,55 4.977,50

312, 00 3.120,00
0,43 430,00
6,32 3.792,00
0,17 850,00
4,12 4.120,00

:ens.......: 32 Unidades.: 34260

agamento: A vista PV.: PO/99

Vl.Produtos: 631.346,50

Cod. Digitador: 00011(
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0csn RAHIA SERVICE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPj: 17A3,2.14O/O001-44 - 111SG Wad: 104,661.9013
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E . DESCRIÇÃO Un VL UNDD QTD MARCA (R$) VLTOTAL (R$)
M

ATADURA de crepom, Tipo ll, 100% algodão, com dimensões de

10,0 cm de largura x 1,80'm de comprimento Cm repouso, 13
fios, Com 30,0 gramas, enrolada em si mesma, com fio retorcido l

ou singelo, cOm propriedades elásticas no sentido longitudinal, l
não êstéril, atoxica, aparência uniforme, sem rasgos, impurezas,C ' fiapos, sem emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de

defeito. Embaladas individualmente, deve conter de maneira DU

· SOO Ortoflex R$ 8,40 R$4.200,00legtvel fixada em seu corpo nome e marca do produto, numero ZIA

de fios pOr cm, composição, identificação do fabricante, prazo

de validade, numero do lote, nome do técnico responsável e

numero de inscrição, numero de isenção do rêgistro do
Ministério da Saúde, conforme resolução RIJC N2 185 da Anvisa,

Resolução N9 02 de 31/12/2001·do Conmetro, Portaria Nq, 157

do lnmetro e NBR 14056.

u
ATADURA de crepom, Tipo ll, 10'0% algodão, com dimenSões de

15,0 cm de largura x 1,80m de comprimento em repouso, 13 "
fios, com 30,0 gramas, enrolada em si mesma, com fio retorcido

ou singelo, com propriedades elásticas no sentido longitudinal,

não estéril, atoxica, aparência uniforme, sem rasgos, impurezas,

fiapos, sem emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de

defeito. Embaladas individualmente, deve conter de maneira DU
le í l fi ad ' soo Ortoflex R$12,00 R$6.000,00g ve x a em seu corpo nome e marca do produto, numero ZIA
de fios por cm, composição, identificação do fabricante, prazo

de validade, numero do lote, nome do técnico rèsponsável e
C numêro de inscrição, numero de isen;ão do registro do

Ministério da Saúde, conformè resolução RDç Nq 185 da Anvisa,
ResdüçãQ Nq 02 de 31/1.2/2001 do Conmetro, Portaria Nq. 157

do lnmetro e NBR 14056.

ATADURA de crepom, Tipo ll, 100% algodão, com dimensõés de

:0,0 cm de laOura x 1,80m de comprimento em repouso, 13

aos, com 60,0 gramas, enrolada em si mesma, com fio retorcido

ou sIngelo, com propriedades elásticas no sentido longitudinal,
não estéril, atoxica, apàrência uniforme, sem rasgos, impurezas, DU

íapos, sem emendàs, sem manchas e qua,lquer outro tipo de ZIA 500 Ortoflex R$15,50 R$7.750,AO
defeito. Embaladas individualmente, deve conter de maneira

legível fixada em seu corpo nome e marca do produto, número

de fios por cm, composição, identificação do fabricante, prazo
de validade, numero do lote, nome do técnico responsável e

numera de inscrição, numero de isenção do registro dcj -

Av. jOSé Monstans, nQ 713 - Térreo, Bairro Santo Antonio - 1tabuna(Ba) CEP: 45.602-171 E-mail: csn bahiadm @gmail.com
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Ministério da Saúde, conforme resolução RDC Np 185 da Anvisa,

Resolução Nb 02 de 31/12/2001 do Ccjnmetro, portaria Nq. 157

do lnmetro e NBR 14056.

" I O, des"";tá el c '" BELJFE R$62,90 R$56.610,00AVENTAL CIRURG C ca v om mangas |ongast PAC
confeccionada em polipropileno, punho com elástlco. Gramatura OTE 900
de 30 g. Embalagem: Pacote com 10 unidades.

CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS PERFURO CORTANTES
resistente a perfurações com revestimento impermeabilizante,

contendo fundo rígido de proteção extra conta perfurações,
cinta intèrnà e bandeja coletora de rêsíduos líquidos. A caixa UN Descarpac R$5,50 R$1.650,00

deverá ser de cor amarela e conter simbologia de acordo com a D 300 k

codificação internâcional (risco biológico - Material
contaminado), capacidade pará 13 litros. De acordo com as

Normas da ABNT.

" CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS PERFURO CORTANTES

resistente a perfuraçõcs com revestimènto impermeabilizante,
contendo fundo rígido de prç)teçà3 extra conta perfurações,

C Cintá interna e bandeja coletorà de rêsíduos líquidos. A caixa UN DCsCa'p"' R$7,50 R$2.250,00

deverá ser de cor amarelá e conter s'mbologia de acordo com a D 300 k

codificação internacional (risco b|o|ógico - Material

contaminado), capacidade pará 20 litros. De acordo com as

Normas da ABNT.

CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS PERFURO CORTANTES,

resistente a perfurações com revestimento Ímperm eabilizante,

contendo fundo rígido de proteção extra contra perfurações,
cinta interna e bandeja coletora de resíduos líquidos. A çaixa UN 300 7'o'Pa' R$3,50 ' R$1.050,00

devera ser de cor amarela e conter simbologia de acordo com a D

codificação internacional (riSCo bbk5gico - Material "
contaminado), capacidade para 7 litros. De acordo com as

normas da ABNT,

COMPRESSA de gaze hidrofila, 7,5 x 7,5 cm, descartável,

naoesteril, 100 % algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas,

13 fios por cm2, inodora, insipida, alvejada, isenta de impurezas,

amido, gordura, corante e com acabamento lateral para evitar o PAC
2.000 Ecomax R$16,70 R$33.400,00desfiamento. Embalagem: pacote com 500 unidades. Na OTE ,

C, embalagem devera estar impresso dados de identificacao,
procedência, data de fabricacao, prazo de validade e registro ncj

Ministério da Saúde.

EQUIPO MACROGOTAS para solucao venosa corn infusão pç)r
gravidade, estéril, apirogenko, com tampa protetcira na entrada

' . e saída, ponta perfurante tmnsparente, adaptável a qualquer
l tipo de frasco de solucao parenteral, entrada de ar com

membrana hidrófoba e bacteriobgica, câmara de gotejamento

transparente, flexível, Com filtro de paíticulas, tubo extensor em UN CIRUSET R$1,60 R$4.800,00

PVC com 1,40 cm pínea rolete com bom deslize e que permit3 D 3'®0

controle preciso do fluxo de infusão, injetor lateral

autocicatrizante mesmo apos ser perfurado diversas vezes com

agulha calibrê 40 x 12, livre de latex e adaptavel a qualquer tipo
' de cateter. Embalagem individual, Em papel grau cirúrgico e

filme termoplastico, abertura em pétalas. Na embalagem deverá

estar impresso dados .de identificacao, tipo de estc·dizacaü, I
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proeãencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde.

EQUIPO MICROGOTAS para soIucao venosa com infusão por
gravidade, estéril, apirogenico, com tampa protetora na entrada
e saída, ponta perfurante transparente, adaptável a qualquer
tipo de frasco de soIucao parenteral, entrada de ar com l
membrana hidrófoba e bacteriológica, câmara de gotejamento
transparente, flexível, com filtro de partículas, tubo extensor em
PVC com 1,40 cm pínea rolete com bom deslize e que permita UN CIRUSET R$1,95 R$2.925,00

controle preciso do fluxo de infusão, injetor lateral D 1·500
autocicatrizante mesmo apos ser perfurado diversas"vezes com

agulha calibre 40 x 12, livre de latex e adaptável a qualquer tipo
de cateter. Embalagem individua!, em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico, abertura em pétalas. Na embalagem devera
estar impresso dados de identitícacao, tipo de esterilkacao,

, procedência, data de fabricacao, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.

FITA, ADESIVA PARA AUTOCLAVE, dimensões 19 mm x 30 m,
C resistente a alta temperatura. Embalagem com dados de UN

, . . LODO CRAL R$5,10 R$5.100,00identiMação do produto, marca do fabricante, data de D
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

FRASCO, uso laboratorial, tipo porta lamina, para microscopia UN lodo Cliniflex R$1,90 R$i.900,®

acomoda 3 laminas D

GEL PARA PÁS DE DESFIBRILADOR, ULTRA-SONOGRAFIA E ECG,

uso externo, incolor, inodoro, não gorduroso, umectante,
solúvel em água e ph neutro, para uso como meio de contato GAL
para pás de !esfibri|alor. Embalagem: frasco de 300ç to" Ao 200 rmc r$8,50 r$1.700,00

dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de .
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

validade mínima 02 anos.

LENCOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL, em fibras naturais, alvo,

material não reciclado, dimensões 70 cm x SO m. Embalagem em UN
1.500 SFPAPEIS R$8,20 R$12.300,00rolo, com dados de identihcação do produto e marca do D

fabricante.

LUVA, CIRÚRGICA, NUMERO 7,0, descartávet, estéril, em látex

C, natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta
sensibilidade táctil boa elasticidade, resistente a tração, punho

com bainha ou comprimento igual ou frisos, superior a 18 cm,
lubrificada com pobioabsorvivel, espessura minima entre 0,22 a
0,23mm, acondicionado em involucro interno com dobras para PAR TARGA R$2,70 R$1.350,00
abèrtura asséptica, conforme padrão hospitalar, com indicação ES soo
de mão direita e esquerda, numero visível no involucro e na
luva. Embalagem individual, aos pares, em papel grau cirúrgico,
abertura em pétala, com dados de identificacao, prúcedencia;
data, tipo de esterilizamo, prazo de validade e registro no
Ministeno da Saúde.

LUVA, CIRURGICA, NUMERO 7,5, descartável, estéril, em latex
naturai, textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade PAR 500 '

'táctil, boa elasticidade, resistente a tracao, punho com bainha ES TARGA R$2,70 R$1.350,00

ou frisos, comprimento igual ou superior a 18 cm, lubrificada
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com pobioabsorvivel, espessura minima entre 2,2 e 2,3 mm,
asséptica conforme padrão hospitalar, com indicacâo de mão
direita e esquerda, acondicionada em involucro interno com
dobras para abertura, numero visível no involucro e na luva.
Embalagem individual, aos pares, em papel grau cirúrgico,
abertura em pétala, Na embalagem devera estar impresso dados

de identificamo, tipo de esterilizacao, procedência, data de
fabricacao, prazo de validade e registro no Ministério da saúde e
certificado de aprovamo no Ministério do Trabalho

LUVA, CIRURGICA, NUMERO 8, descartável, estéril, em latex
natural, textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade
táctil, boa elasticidade, resistente a tracao, punho com bainha
ou frisos, comprimento igual ou superiÓr a 18 cm, lubrificada

com po bioabsorvivel, espessura minima entre 2,2 e 2,3 mm,
asséptica conforme padrão hospitalar, corn indicacao de mão PAR
direita e esquerda, acondicionada em involucro interno com soo

. , , ES TARGA R$2,70 R$1.350,00" dobras para abertura, numero vls|ve| no involucro e na luva.
Embalagem individual, aos pares, em papel grau cirúrgico,
abertura em pétala, Na embalagem devera estar impresso dados

C de identifícacao, tipo de esterilizacao, procedência, data de

fabricacao, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde e

certificado de aprovacao no Ministério do Trabalho.

LUVA, CIRURGICA, NUMERO 8,5, descartavel, estéril, em latex
natural, textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade

táctil, boa elasticidMe, resistente a tracao, punho CQfTl bainha

' ou frisos, comprimento igual ou superior a 18 cm, Iubrihcada
com po bioabsorvivel, espessura minima entre 2,2 e 2,3 rnm,
asséptica conforme padrão hospitalar, com indicamo de mão PAR

direita e esquerda, acondicionada em involucro interno cum ES 500 TARGA R$2,70 RÁ350,00
P

dobras para abertura, numero v|s|ve| no involucro e na luva.
Embalagem individual, aos pares, em papel grau cirúrgico,
abertura em pétala, Na embalagem devera estar impresso dados
de identificacao, tipo de esterilizacao, procedência, data de

fabricacao, prazo de validade e registro no Ministeri? da Saúde e
certificado de aprovacao no Ministério do Trabalho.

luva, de PROCEDIMENTO, em latex natural, descartável,
ambidestra, textura uniforme, com alta sensabikdade táctil, boa
elasticidade, resistente a tracao, comµrinÊmo minimo de 25ctn,

e com bainha, espessura minima de 0,16mm, lubrificada com Descarpac R$i15,00 R$115.000,00
pobioabsorvivel, tamanho P. Embalagem: caixa cc;m 100 :1 1.000 k
unidades, contendo externamente os dados de identificacao,
procedência, data de fabricacao prazo de validade, registro no
Ministério da Saúde e Certificado de Aprovacao no Ministério do
Trabalho - E.P.l.

LUVA, DE PROCEDIMENTO, em latex natural, descartável,
ambidestra, textura uniforme, com alta sensabilidade táctil, boa
elasticidade, resistente a tracao, comprimerdo minimo de 25cm,
com bainha, espessura minima de '0,16mm, lubrificada com CAl lDOO Descarpac R$115,00 R$115.000,0O
pobioabsorvivel, tamanho M. En)ba:age|r' '"caixa com ujo XA k

i unidades, contendo externamente os cÍados d2 identihcacao,
' procedência, data de fabricacao, prazo de valijade, registro no

Ministério da Saúde e Certificado de Aprovacao no Müiistério do

A

Av. José Monstans, N 713 - Térrea, Bairro Santo Antonio - 1tabuna(Ba) CEP: 45.602-171 E-mail: csnbahiadm@gmail.com



CO5O

Trabalho - E.P.I.

l LUVA, DE PROCEDIMENTO, em latex natural, descartável,
ambidestra, textúrâ uniforme, com alta sensabilidade táctil, boa

elasticidade, resistente a tracao, oomprimento minimo de 25cm,

com bainha, espessura minima de 0,16mm, lubrificada com DeScarpac R$ 115,00 R$115.000,00

pobioabsorvivel, tamanho G. Embalagçm: caixa com 100 #1 lodo k

unidades, contendo externamente os dados de identificacao,

procedência, data de fabricacao prazo de validade, registro no

Ministério da Saudê e Certificado de Aprovacao no Ministério do

Trabalho - E.PJ.

'" MACACÃO, DE SEGURANçA, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A

RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS, MANGA LONGA, COM

CAPUZ, TAMANHO m, fechamento em zÍper ou velcro,

confeccionado em polipropileno e polietileno, alta UN

,resp irabiiidade, pun ho nâS mangas, atóxico, não âférgico. 300 dupoint

Embalagem: No mínimo, exibir de forma visível, CNPJ e nome do D R$79,50 R$23.850,00

fabricante, tamanho da peça, número do Certificado de

Aprovação (CA) e Mmzro do lote no produto, conforme normas
C do MTE.

MACACÃO, DE SEGURANçA, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A

RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS, MANGA LONGA, COM

CAPUZ, TAMANHO G, fèchamento em zíper ou velcro,

confeccionado em polipropikno e polietileno, alta UN R$79,50 R$23.850,00

respirabilidadê, punho nas mangas, atóxico, não alérgica
D 300 dupointEmbalagem: No mínimo, exibir de forma visível, Cnpj e nome do

fabricante, tamanho da peça, número do Certificado de

Aprovação (CA) e número do lote no produto, conforme nomàs

do MTE.

MACACÃO, D'E' SEÍ3Ü'RÂNçÀ IMPERMEÁVEL RESISTENTE A

RESPINGOS DE PRODUTOS QU(M1COS, MANGA LONGA, COM ,

CAPUZ, TAMANHO EXG, fechamento em zÍper ou velcro,

confeccionado em polipropileno e polietileno, alta
UNrespirabilidade, punho nas mangas, atóxico, não aié®ca
D 400 dupontEmbalagem: NO mínimo, exibir de forma visível, CNPJ e nome do R$79,50 R$31.800,00

fabricante, tamanho da peça, número do Certificado de

Aprovação (CA) e número do lote rio pmduto, conforme normas

do MTE.

" MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL - Tripla camada,

Clip nasal, 54g/m2, Tiras Elástica, 3 Pregas, 1 camada interna de

filtro de retenção bacteriana que não àgride a pele, 1 Camada

intêrmediária (Camada de filtro de i.solamento), 1 Cámada ORTHO

externa (Camada bacteriostática de material especial), Atóxica·
CXA 2.000Hipodergênica, Não Inflável, Isenta de fibra de vidro, Sem PAUHER R$29,50 R$59.000,00

Látex, Usd único, Eficiência de Retenção Bacteriológica (EFB):

99,8%, Embalagem: caixa com 50 unidades. Aprovada segundo l

os pàrâmetros estabelecidos na ABNT . Certificação europeia CE.

Dentro das exigências da ANVISA e M.S

MASCARA, facial tipo face Shield, proteção total da face, FULL R$ 6,20 R$3.720,00

reutilizável, ajustável, com visor 100% transparente, UN 60Q

antiembacante, compatível cem uso de óculos. Embalagem D

primaria e secundaria rotuladas conforme RijC 185/01/ANVISA.
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O produto deve obedecer a legislação vigente e inerente ao

mesmo.

" MASCARA, Respiradores Filtrantes para Partículas (PFF2/N95
e/ou equivalente) descartável, para proteção respiratÓria

contra poeira, nevoas e aerossóis, sem válvula, com elástico,

confeccionada em material filtrante macio, barreira biológica de

94-95%, design anatômico, ajuste automático a face do usuário,

não irritante, cobertura interna e concha externa que não

murche ou infle durante o uso, que suporte o manuseio e uso

durante todo o período para qual foi projetado, de forma a

atender aos requisitos estabelecidos nas seguintes normas

técnicas: ABNT NBR 13698:2011 e ABNT NBR 13697:2010. A

penetração dos aerossóis de ensaio através do filtro da PFF não

pode exceder em momento algum a 6%. Embalagem primária

individual de acordo com as normas de embalagem que garanta

a integridade do produto ate o momento de sua uti|izaçãOr UN

, permitindo abertura e transferência com técnica adequada; o D 6·000 KSN R$ 3,95 R$23.700,00
rotulo da embalagem primaria e/ou o próprio produto deve

conter informações de identificação e características do

C, produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de
fabricação, data de validade do produto, nome do responsável

técnico, registro ANVISA/MS e numero do Certificado de

Aprovação (CA) do Ministérip do Trabalho e Emprego; a
embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante,

de forma a garantir a integridade do produto durante o

armazenamento ate o momento do uso; o produto deve atender

a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s). Embalagem primaria e

secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. Na data

da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não

devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como

referencia, a data de fabricação ou lote impresso na embalagem.

PAPEL, grau drurgico, dimensão 20 cm x 100 m, Bobina para

Esterilização Bobina tubular com um lado em papel grau

cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de

alvejante ótico, branco, · atóxico. Du outro lado poliéster

laminado com pdipropilenojevemente esverdeado, com RL 50

60grs/cm',com indicador de esterilização a óxido de etileno, HOSPFLE R$140,00 R$7.000,00

vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esteriliuçãu, X

substituindo com sucesso os antigos campcs de tecido, gerando
C lucro e qualidade para os centros de esterilização.

ROL ' HOSPFLE R$350,00 R$3.500,00
PAPEL, metro, pardo, em bobina de 30 Kg. . 10

O X

SERINGA de 3,0 ml, descartável. estéril, em polipropileno,

transparente, atóxica, apirogenica, cilindro reto, siliconizada,

parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e

tracoslegiveis, com anel de retenção o que impeca o
desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que ' UN 5,0qq

garanta conexoes seguras, flange com formato adequado, D bd R$O,45 R$2.250,00
) embolo com pistão lubrificadQ e aijstacio ao cilindro.

Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme

,termoplastico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar

impresso dados de identifícacao, tipo de esterilizacao,
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procedência, data de fabricamo, prazo de vàlidade e registro no

Ministerio da Saúde,

" 'SOLUCAO de RINGER + LACTATO (cloreto 109Eq/L + sÓdio

130mEq/L + potássio 4MeQ/L + cálcio 2,7 mEq/L + lactato
27,7mEq) 50OmL, sistema fechado de transferência frasco/bolsa

A embalagem deve conter venda proibida pelo comeráo· UN RÊSENIU R$5,90 R$5.900,00
Apresentar registro do produto na Anvisa e certificado de boas d lodo S

práticas, fabricação e controle - CBPFC do fabricantê conforme
resolução ANVISA n"460/99. Em caso do fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido

por trâdütor oficial.

TENSIÔMETRO, clínico. Aparelho para medir pressão arterial

anerOide, para adulto, com braçadeira em tecido de nylon ou
lona de algodão, antialérgico, resistente, flexível, moldado

facilmente ao braço, medindo aproximadamente 14 cm x 52cm.
O fecho poderá ser de metal ou yelcro. A câmara interna deverá

" ser de borracha resistente e flexível. O manômetro deverá ter
fundo de cor clara com numeração bem visível, sendo o tampo UN PREMIU R$99,00 R$9.900,00

ê de vidro resistente e escala de O a 300 mm de Hg. A pêra deverá D ido N
C ser de borracha rêsistente e maleável, tendo válvula de escape e

pressão confeccionados em metal. O material deverá ser de

primeira qualidade e acondicionado em estojo próprio. O

equipamento deverá ter acabamento perfeito, sendo que a

braçadeirâ deverá ser costurada com linha de nylon resistente.

no equipamento deverá conter de foma legível e permânente,

a marca do fabricante.

(SEISCENTOS E OITENTA E SEIS MIL E QUINHETQS E UNCO REMS)' VALOR TOTAL R$ R$ 686505,00

T"_
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS , ^m"

PRAZODEENTREGA: 10DIAS ç17032140/0001"s·
NOME FANTASIA: CSN BAHIA

NOME DO CONTATO: GABRIEL CSN i3NKASER\/ICE -IMEYGAMENK)3 LTÒA -'
N" TELEFONE: - 98836-7349

N" FAX: A'd. .K'SÉ Ytú¢!3. '.'ç:Ep ·" " ·
N° CELULAR:

c, '^"""""µç |'l:::,:ik,r"l.,g : k:,.Ít,,

FAVORCOLOCARCARIMBO DO CNP,

Itabuna, 17 de Março de 2021,
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r COTAçÃODEPREçOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA N2 043/2021
SETOR DE COMPRAS -SECRETARIA DE SAÚDE

RESPONDA E ENVIE O MAIS BREVE POSSÍVEL PARA O EMAIL: comprasaudeitabuna@gmaiLcom
L_ _ _ _

N" REQUISIçÃO/SETOR REQUISITANTE: 2021- MATERIAL PENSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

ITEM DESCRIçÃO UND QTD MARCA VL UND
(R$) VL TOTAL(R$)

ATADURA de crepom, Tipo Il, 100% algodão, com
dimensões de 10,0 cm de largura x 1,8Om de

comprimento em repouso, 13 fios, com 30,0 gramas,
enrolada em si mesma, com fio retorcido ou singelo,
com propriedades elásticas no sentido longitudinal, não
estéril, atoxica, aparência uniforme, sem rasgos,

impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e

1. qualquer outro tipo de defeito. Embalada' DUZIA soo NEVE R$ 11,00 R$5.500,00
individualmente, deve conter de maneira legível fixada

em seu corpo nome e marca do produto, numero de
hos por cm, composição, identificação do fabricante,
prazo de validade, numero do lote, nome do técnico
responsável e numero de inscrição, numero de isenção
do registro do Ministério da Saúde, conforme resolução

RDC Nq 185 da Anvisa, Resolução Nq 02 de 31/12/2001
do Conmetro, Portaria Nq, 157 do lnmetro e NBR 14056.

ATADURA de crepom, Tipo ||, 100% algodão, com
dimensões de 15,0 cm de largura x 1,80m de

comprimento em repouso, 13 fios, com 30,0 gramas,
enrolada em si mesma, com fio retorcido ou singelo,

com propriedades elásticas no sentido longitudinal, não
estéril, atoxica, aparência uniforme, sem rasgos,
impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e

2. qualquer outro tipo de defeito. Embaladas
. . . DUZIA SOO NEVE R$17ÃO R$8.50Q00inàviduahnente, deve conter de maneira |eg|ve| fixada

em seu corpo nome e marca do produto, numero de
fios por cm, composição, identificação do fabricante,

prazo de validade, numero do lote, nome do técnico
responsável e numero de inscrição, numero de isenção
do registro do Ministério da Saúde, conforme resolução
RDC Nq 185 da Anvisa, Resolução N9 02 de 31/12/2001
do Conmetro, Portaria NM 157 do lnmetro e NBR 14056.

ATADURA de crepom, Tipo II, 100% algodão, com
dimensões de 20,0 cm de largura x 1,8Om de

comprimento em repouso, 13 fios, com 60,0 gramas,
enrolada em si mesma, com fio retorcido ou singelo,

com propriedades elásticas no sentido longitudinal, não
estéril, atoxica, aparência uniforme, sem rasgos,

impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e

3, qualquer outro tipo de defeito. Embaladas
. . . DUZIA SOO NEVE R$ 24,50 R$12.25Q00mdvtdualmente, deve conter de maneira legvel fixada

em seu corpo nome e marca do produto, numero de
fios por cm, composição, identificação do fabricante,

prazo de validade, numero do lote, nome do técnico
responsável e numero de inscrição, numero de isenção
do registro do Ministério da Saúde, conforme resolução

RDC N2 185 da Anvisa, Resolução Nq 02 de 31/12/2001
do Conmetro, Portaria Nq. 157 do lnmetro e NBR 14056.

4. AVENTAL CIRÚRGICO, descartável com mangas longas,
. . PACOTE 900 SKY R$6S,25 R$58.725,00confecc|onada em pohpropileno, punho com elastico.

LUCIMAR MACEDO ASWMO de Forma
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Gramatura de 30 g. Embalagem: Pacote com 10
unidades.
CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS PERFURO
CORTANTES resistente a perfurações com revestimento
impermeabilizante, contendo fundo rígido de proteção
extra conta perfurações, cinta interna e bandeja

5. coletora de resíduos líquidos. A caixa deverá ser de cor UND 300 DESCARBOX R$ 7,50 R$Z250,00
amarela e conter simbologia de acordo com a
codificação internacional (risco biológico - Material
contaminado), capacidade para 13 litros. De acordo
com as Normas da ABNT.

CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS PERFURO
CORTANTES resistente a perfurações com revestimento
impermeabilizante, contendo fundo rígido de proteção
extra conta perfurações, cinta interna e bandeja

6. coletora de resíduos líquidos. A caixa deverá ser de cor UND 300 DESCARBOX R$10,15 R$3.045,00
amarela e conter simbologia de acordo com a
codificação internacional (risco biológico - Material
contaminado), capacidade para 20 litros. De acordo
com as Normas da ABNT.
CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS PERFURO
CORTANTES, resistente a perfurações com
revestimento impermeabilizante, contendo fu ndo rígido
de proteção extra contra perfurações, cinta interna e

' 7. bandeja coletora de resíduos líquidos. A caixa devera UND 300 DESCARBOX R$5,20 R$1.560,00
ser de cor amarela e conter simbologia de acordo com a
codificação internacional (risco biológico - Material
contaminado), capacidade para 7 litros. De acordo com
as normas da ABNT.

COMPRESSA, de gaze hidrofila, 7,5 x 7,5 cm,
descartavel, naoesteril, 100 % algodão em tecido tipo
tela, com 8 camadas, 13 fios por cm2, inodora, insipida,
alvejada, isenta de impurezas, amido, gordura, corante

8. e com acabamento lateral para evitar o desfiamento. PACOTE 2.000 KASMED R$27,50 R$55.000,00
Embalagem: pacote com 500 unidades. Na embalagem
devera estar impresso dados de identificacao,
procedência, data de fabricacao, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde.
EQUIPO MACROGOTAS para solucao venosa com
infusão por gravidade, estéril, apirogenico, com tampa

protetora na entrada e saída, ponta perfurante
transparente, adaptavel a qualquer tipo de frasco de
solucao parenteral, entrada de ar com membrana
hidrofoba e bacteriologica, camará de gotejamento
transparente, flexível, com filtro de partículas, tubo
extensor em PVC com 1,40 cm pínea rolete com bom

9. deslize e que permita controle preciso do fluxo de UND 3.000 LAMEDID R$1,40 R$4.200,00
infusão, injetor lateral autocicatrizante mesmo apos ser
perfurado diversas vezes com agulha calibre 40 x 12,
livre de latex e adaptavel a qualquer tipo de cateter.
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme
termoplastico, abertura em pétalas. Na embalagem
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de
esterilizacao, procedência, data de fabricacao, prazo de
validade e registro no Ministerio da Saudê.
EQUIPO MICROGOTAS para solucao venosa com
infusão por gravidade, estéril, apirogenico, com tampa

protetora na entrada e saída, ponta perfurante
transparente, adaptavel a qualquer tipo de frasco de

10 solucao parenteral, entrada de ar com membrana UND 1.500 LAMEDID R$ 1,60 R$2.40Q00
hidrofoba e bacteriológica, câmara de gotejamento
transparente, flexível, com filtro de partículas, tubo
extensor em PVC com 1,40 cm pínea rolete com bom
deslize e que permita controle preciso do fluxo de
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infusão, injetor lateral autocicatrizante mesmo apos ser
perfurado diversas vezes com agulha calibre 40 x 12,
livre de latex e adaptável a qualquer tipo de cateter.
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme
termoplastico, abertura em pétalas. Na embalagem
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de
esterilizacao, procedência, data de fabricacao, prazo de
validade e registro no Ministerio da Saúde.

FITA, ADESIVA PARA AUTOCLAVE, dimensões 19 mm x
30 m, resistente a alta temperatura. Embalagem com

11 dados de identificação do produto, marca do fabricante, UND 1.000 MISSNER R$ 4,90 R$4.900JXl
data de fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.

12 FRASCO, uso laboratorial, tipo porta lamina, para UND 1.000 J.PROLAB R$ 0,55 R$55CL00
microscopia acomoda 3 laminas

GEL PARA PÁS DE DESFIBRILADOR, ULTRA-
SONOGRAFIA E ECG, uso externo, incolor, inodoro, não
gorduroso, umectante, solúvel em água e pH neutro,

13 para uso como meio de contato para pás de GALÃO 200 MULTIGEL R$54,90 R$10.980,00
desfibrilador. Embalàgem: frasco de 30Og, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério
da Saúde. Validade minima 02 anos,
LENCOL HOSPITALAR DÍSCARTÁVEL, em fibras natuâis, "

14 alvo, material não reciclado, dimensões 70 cm x 50 m· UND 1.500 DESCARBOX R$ 10,20 R$15.300,00
Embalagem em rolo, com dados de identificação do
produto e marca do fabricante.
LUVA, CIRÚRGICA, NUMERO 7,0, descartável, estéril,

em látex natural, textura uniforme, formato anatômico,
com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente
a tração, punho com bainha ou comprimento igual ou
frisos, superior a 18 cm, lubrificada com
pobioabsorvivel, espessura mínima entre 0,22 a
0,23mm, acondicionado em involucro interno com

PARES 500 SENSITEX R$2,95 R$1.475,0015 dobras para abertura asseptica, conforme padrão

hospitalar, com indicação de mão direita e esquerda,
numero visível no involucro e na luva. Embalagem
individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura
em pétala, com dados de identificacao, procedencia,
data, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde.

LUVA, CIRURGICA, NUMERO 7,5, descartavel, estéril,
em latex natural, textura uniforme, formato anatomico,
alta sensibilidade tactil, boa elasticidade, resistente a
tracao, punho com bainha ou frisos, comprimento igual
ou superior a 18 cm, lubrificada com pobioabsorvivel,
espessura minima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica
conforme padrão hospitalar, com indicacao de mão

16 direita e esquerda, acondicionada em involucro interno PARES 500 SENSITEX R$2,95 R$1.475,00
com dobras para abertura, numero visível no involucro
e na luva. Embalagem individual, aos pares, em papel

grau cirúrgico, abertura em petala, Na embalagem
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de

esterilizacao, procedência, data de fabricacao, prazo de
' validade e registro no Ministerio da Saúde e certificado

de aprovacao no Ministério do Trabalho

LUVA, CIRURGICA, NUMERO 8, descartavel, estéril, em
latex natural, textura uniforme, formato anatômico, alta
sensibilidade tactil, boa elasticidade, resistente a

17 tracao, punho com bainha ou frisos, comprimento igual

·. . . PARES 500 SENSITEX RÁ,95 R$1.475,00ou superior a 18 cm, |ubr|f|cada com po bioabsorwvel,
espessura minima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica
conforme padrão hospitalar, com indicacao de mão
direita e esquerda, acondicionada em involucro interno

LUCIMAR MACEDO k'mnackj cIe forma
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com dobras para abertura, numero visível no involucro
e na luva. Embalagem individual, aos pares, em papel
grau cirúrgico, abertura em petala, Na embalagem
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de
esterilizacao, procedência, data de fabricacao, prazo de
validade e registro no Ministerio da Saúde e certificado
de aprovacao no Ministerio do Trabalho.
LUVA, CIRURGICA, NUMERO 8,5, descartável, esteril,
em latex natural, textura uniforme, formato anatomico,
alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a
tracao, punho com bainha ou frisos, comprimento igual
ou superior a 18 cm, lubrificada com po bioabsorvivel,
espessura minima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica
conforme padrão hospitalar, com indicacao de mão

18 direita e esquerda, acondicionada em involucro interno PARES 500 SENSITEX R$2,95 R$1.475,00
com dobras para abertura, numero visível no involucro
e na luva. Embalagem individual, aos pares, em papel
grau cirúrgico, abertura em pétala, Na embalagem
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de
esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde e certificado
de aprovacao no Ministério do Trabalho.

LUVA, DE PROCEDIMENTO, em latex natural,
descartavel, ambidestra, textura uniforme, com alta
sensabilidade táctil, boa elasticidade, resistente a
tracao, comprimento minimo de 25cm, com bainha,

19 "spessura minima de 0,16mm, lubrificada com CAIXA 1.000 SUPERMAX R$100,00 R$10000Q00
pobioabsorvivel, tamanho P. Embalagem: caixa com
100 unidades, contendo externamente os dados de
identificacao, procedência, data de fabricacao prazo de
validade, registro no Ministerio da Saúde e Certificado
de Aprovacao no Ministério do Trabalho - E.P,|.

LUVA, DE PROCEDIMENTO, em latex natural,
descartavel, ambidestra, textura uniforme, com alta ,
sensabilidade tactil, boa elasticidade, resistente a
tracao, comprimento minimo de 25cm, com bainha,

20 espessura minima de 0,16mm, lubrificada co" CAIXA 1·000 l SUPERMAX R$100,00 R$100.000,00
pobioabsorvivel, tamanho M. Embalâgem: caixa com
100 unidades, contendo externamente os dados de
identificacao, procedência, data de fabricacao, prazo de
validade, registro no Ministério da Saúde e Certificado
de Aprovacao no Ministério do Trabalho - E.P.I.

LUVA, DE PROCEDIMENTO, em latex natural,

'" descartavel, ambidestra, textura uniforme, com alta
sensabilidade tactil, boa elasticidade, resistente a
tracao, comprimento minimo de 25cm, com bainha,

21 e'pessura minima de 0,16mm, lubrificada co" CAIXA lodo |i CREMER |i R$100,00 R$i®.000,00
pobioabsorvivel, tamanho G. Embalagem: caixa com
100 unidades, contendo externamente os dados de
identificacao, procedencia, data de fabricacao prazo de
validade, registro no Ministerio da Saudê e Certificado
de Aprovacao no Ministério do Trabalho - E.P,|. :
MACACÃO, DE SEGURANçA, IMPERMEÁVEL,
RESISTENTE A RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS,

MANGA LONGA, COM CAPUZ, TAMANHO M,
fechamento em zíper ou velcro, confeccionado em

22 polipropileno e polietileno, alta respirabilidade, punho UND 300 COTEBRAS R$ 46,00 R$13.800,00
nas mangas, atóxico, não alérgico. Embalagem: No
minimo, exibir de forma visível, CNPJ e nome do
fabricante, tamanho da peça, número do Certificado de
Aprovação (CA) e número do lote no produto, conforme
normas do MTE.

23 MACACÃO, DEm9üaÁÃNã"=iiiãimá,

RESISTENTE A RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS, UND 300 COTEBRAS R$ 46,00 R$i3.8OO,OO

LUCIMAR MACEDO Assmdo de forma
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MANGA LONGA, COM CAPUZ, TAMANHO G,
fechamento em zíper ou velcro, confeccionado em
polipropileno e polietileno, alta respirabilidade, punho
nas mangas, atóxico, não alérgico. Embalagem: No
minimo, exibir de forma visível, CNPJ e nome do
fabricante, tamanho da peça, número do Certificado de
Aprovação (CA) e número do lote no produto, conforme

normas do MTE.
MACACÃO, DE SEGURANÇA, IMPERMEÁVEL,
RESISTENTE A RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS,

MANGA LONGA, COM CAPUZ, TAMANHO EXG,
fechamento em zíper ou velcro, confeccionado em

24 polipropileno e polietileno, alta respirabilidade, punh° UND 400 COTEBRAS R$ 46,00 R$18.40Q00
nas mangas, atóxico, não alérgico. Embalagem: No
minimo, exibir de forma visível, CNPJ e nome do
fabricante, tamanho da peça, número do Certificado de
Aprovação (CA) e número do lote no produto, conforme
normas do MTE.

' MÁSCARA 'CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL - Tripla

camada, Clip nasal, 54g/m2, Tiras Elástica, 3 Pregas, 1
camada interna de filtro de retenção bacteriana que
não agride a pele, 1 Camada intermediária (Camada de

filtro de isolamento), 1 Camada externa (Camada

,- 25 bacteriostática d: "?teria| especial) , Atóxk'i CXA 2.000 DESCARBOX R$35AO R$7CLOOQOOHipoalergênica, Não lnflavel, Isenta de fibra de vidro,
Sem Látex, Uso único, Eficiência de Retenção
Bacteriológica (EFB): 99,8%. Embalagem: caixa com 50
unidades. Aprovada segundo os pa rã metros
estabelecidos na ABNT . Certificação europeia CE.
Dentro das exigências da ANVISA e MS

MASCARA, facial tipo face Shield, proteção total da
face, reutilizável, ajustável, com visor 100%
transparente, antiembacante, compatível com uso de

26 , . . . UND 600 KIDS R$ 14,50 R$8.70QOO
óculos. Embalagem prwnaria e secundaria rotuladas
conforme RDC 185/01/ANVISA. O produto deve
obedecer a legislação vigente e inerente ao mesmo.
MASCARA, Respiradores Filtrantes para Partículas
(PFF2/N95 e/ou equivalente) descartável, para

proteção respiratória contra poeira, nevoas e aerossóis,
sem válvula, com elástico, confeccionada em material
filtrante macio, barreira biológica de 94-95%, design
anatômico, ajuste automático a face do usuário, não
irritante, cobertura interna e concha externa que não
murche ou infle durante o uso, que suporte o manuseio
e uso durante todo o período para qual foi projetado,
de forma a atender aos requisitos estabelecidos nas
seguintes normas técnicas: ABNT NBR 13698:2011 e
ABNT NBR 13697:2010. A penetração dos aerossóis de
ensaio através do filtro da PFF não pode exceder em

27 momento algum a 6%. Embalagem primária individual
UNO 6.000 ECOMAX R$ 4,90 R$29.400,00de acordo com as normas de embalagem que garanta a

integridade do produto ate o momento de sua
utilização, permitindo abertura e transferência com
técnica adequada; o rotulo da embalagem primaria
elou o próprio produto deve conter informações de
identificação e características do produto, tais como:
nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de
validade do produto, nome do responsável técnico,
registro ANVISA/MS e numero do Certificado de
Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego; a
embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do
fabricante, de forma a garantir a integridade do produto
durante o armazenamento ate o momento do uso; o
produto deve atender a(s)norma(s)ABNT NBR

LUCIMAR MACEDO Assinado
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vigente(s). Emba|agem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA. Na data da entrega, o

prazo de validade indicado para o produto, não devera
ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como
rêferencia, a data de fabricação ou lote impresso na
embalagem.

PAPEL, grau cirúrgico, dimensão 20 cm x 100 m, Bobina

para Esterilização Bobina tubular com um lado em papel
grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de
amido, isento de alvejante ótico, brânco, atóxico, Do

outro lado poliéster laminado com
28 polipropileno,levemente esverdeado, com RL 50 HOSPFLEX R$ 125,00 R$6.250,00

60grs/cm',com indicador de esterilização a óxido de

etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para
esterilização, substituindo com sucesso os antigos

campos de tecido, gerando lucro e qualidade para os
centros de esteriliza ão.

29 PAPEL, mêtro, pardo, em bobina de 30 Kg. ROLO 10 SUPPLYPACK R$390,00 R$3.9OQOO

SERINGA de 3,0 ml, descartável, estéril, em
polipropileno, transparente, atóxica, apirogenica,
cilindro reto, siliconizada, parede uniforme, com escala

de graduação em ml, números e tracoslegiveis, com
anel de retenção c) que impeca o desprendimento do

embolo do cilindro, bico sem rosca e que garanta
30 conexoes seguras, flange com formato adequado, UND 5.000 SR R$ 0,60 R$3.000,00

embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro.
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme

termoplastico, abertura em pétala. Na embalagem
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de

esterilizacao, procedência, data de fabricacao, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.

SOLUCAO DE RINGER + LACTATO (cloreto 109Eq/L "
sódio 130mEq/L " potássio 4MeQ/L + cálcio 2,7 mEq/L +

lactato 27,7mEq) 500mL, sistema fechado de
transferência frasco/bolsa A embalagem deve conter

31 venda proibida pelo comercio. Apresentar registro do
UND 1.000 FRESENIUS R$3,90 R$3.900,00produto na Anvisa e certihcado de boas praticas,

fabricação e controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução ANVISA n"460/99. Em caso do fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do pais de origem
traduzido por tradutor oficial,

_
' )

TENSIÔMETRO, clinico. Aparelho para medir pressão

arterial anerOide, para adulto, com braçadeira em
f tecido de nylon ou lona de algodão, antialérgico,

resistente, flexível, moldado facilmente ao braço,
medindo aproximadamente 14 cm x 52cm. O fecho
poderá ser de metal ou velcro. A câmara interna deverá

ser de borracha resistente e flexível. O manômetro
deverá ter fundo de cor clara com numeração bem

32 visível, sendo o tampo de vidro resistente e escala de O

a 300 mm de Hg. A pêra deverá ser de borracha UND 100 PA MED R$80,00 R$8 000,00

resistente e maleável, tendo válvula de escape e
pressão confeccionados em metal, O material deverá
ser de primeira qualidade e acondicionado em estojo
próprio. O equipamento deverá ter acabamento
perfeito, sendo que a braçadeira deverá ser costurada

com linha de nylon resistente. No equipamento deverá
conter de forma legível e permanente, a marca do
fabri cante.

VALOR TOTALR$ R$6nziii®
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VALIDADE DA PROPOSTA: 2ODIAS """ '""" cnsg
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA
NOME FANTASIA: INSTRUMENTAL
NOME DO CONTATO: LUCIMAR l FREDEÃICO

)

N" TELEFONE: 73.3617-7289

N" FAX:

N" CELULAR:
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COTA Ao _

--"' ' ITEM DE$cR|L66õFRõ6Üm"""" UNO QUANT MARCA V. UNIT. LQ!Al ~" POLAKFWÃÀ

, · . J ATWEA CMFON bOU.80 13F K T COM 11 SOl) DONA

RS zn RS 3 $60.®

GQUWIX/ANA

iS@313s Kl CUM lj XX) QO.'1A RS ILU RS 5 74Õ CO

.-_ -+——"·' · —"——T POLAR6ó,</ANA
, ATAiNjAA UtP3h Nuo 13¥ Kl COM u SOO CKjNà R$ 14,47 RS 7 2J5.00

, AVENTAL MAF¢GA COM ELASTCO "manm "mr" MtUNIUM R$ 6L76 RS

555ü,00

5 CQUTCM PEBFURO CONTANH 10 UTROS CX COM ?0 300 DESCARSOX RS 4S6 R$ l 3%,00

· :.- . - 6 PERKJRQ cDATAN,u.zo.uTRo$ C' COM 20 m OESCAREOX

R$ 6AS R$ L935,00

,". 7 COLETOR PU'FURÇ1 ç=ií íiRÕí" O. COM 31XJ DISCAA0OK R$ 2.95 RS us DCI
PQLMC ,MANA

::" - :' E Cxj¥pr15$a L'l Sau"è$ 13 hOS 7,5X7.5 pcr SQQ 2000 txm R$ 16.34 R$ 3? 680.00
' ,' ã' , "

. ' ' ' ' S EQUH'C MACRO COMPLETO PCT COM 25 _ 3000 MEOU

RS 1,?0 R$ 3600,(10

" 10 EÇULPQ MKNJ COMPLETO IS KT COM 25 F.'LULX R$ 1,55 R$ ? 325QU

",m fsFIGMQMAMMmo ADULTO CQM VELCRO UNO JOQ PR1M,Lfh,¶_ R5 BL7S R$ $ 175 OQ

. "u rias para AUTOCLAVE lµ30 Cx COM ED 1(XJQ

DE SCAÕÂÕC R$ 4.52 R$ 4 529.00

,..'úl3 GEL PARA IATRASOM UTRO 20Q U.RUOGEL RS 7,29 R$ 1458.çKj

'.:. . "i . J4 LANCOL NQSKTALAR 7QK50 UNI) 15(X) ANAPQU5 R$ 7,05 R$ IQ S:S.OO
r"
,.' IS UIVA CERUNGKA 7 PARES SQQ MUCAMBO R$ 2.50 RS l 250,00

© ' é'* LINA CJRURGÇA 7.$ PARES _ ,, SOO MUCAMBO UL5C1 F'S J 2$CLQU

. . r' 17 una CNuR6LA 8 MRES ' ' 5UÜ_ MUCAMBO RS ?,5Q r$ uso.®
Ei Ei' C'RÚAGíçA8.5

, , _ pares sejo
6j>mbo r$ 2.50 r$ i-z5qqq

r - ,'"tt9 µj,v,aµ,moçedmEntd g "' " ' " _ ã com ico lOá) WUGARD/ílUEjC RS K5q r$ 96500.®
' ' " " .'zd iluva ue mxumuào latex ú ' ' ' "'" " Cx com l® jôoq hlUGARD/NjÉX R$ 9650 RS 965QOM

21 luva of PROCFDiMOfTO laux.p_ Cx com ido 1000 NUGNID/iHjEX RS 96,50 RS 96 500.00

MACKAO DE 5EGUAANÇA TYPO 5-6 TAM G UNO 300 GOP RS 74,11 RS U.233,GQ

?3 MAÇAÇAQ DE SEGUUKÇA TIFO TALA GG UltO 400 GDP R$ 74,Ll RS 19644m

. 24 MAÇAÇAO DE SEGUUHÇA 5-6 TAM M UldP 300 GDP RS 74,11 R$ 22233,00
25 MA$CARA XXARTAVEL CQM ELA$T100 TRIPLA COM FELTRQ

Cx C d YND Cx NQQ m'unium RS 3L8! RS 61620.00

:' MASGULA RESPIRADOR N95/PH2 SEM VALVULA UNO um KNJ/KN95 RS 5.W R$ 306QO.(jQ

, . .R7 pn'el grau CíRÚRGKO 200mmx100mm uno sq ahap,jli5 r$96.07 RS q 803.50
'm pÀPfl KRAFT 4SHÕQ IMKRMEAVEL R(JL(J iv EWWAPER R$ 3QZ28 RS JQZ2.80

·K9 porta ¶1na5 citqlôgla uno iodo lakoii import rsoai RS 410.00

30 PRQTETQF' FACIA1 EMPP 3CUMMX?4OMM UNO 600 MtúütUM RS 6.10 RS 3660.00

l 31 SERiNCA DÉ$ÇAR7AVEL mt LS Cajka COM SOO UNO SODO INjFX R$0,28 RS 14®,00
, ,32 SIJRO R1N,GEA COM LACTATO CAIU COM ?q ,, _A!n,d 1000 JP/HALLEX STAR RS 338 RS 3 moo

tQ,!"l "" RS 620 076,30
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CGC/CNPj: 08.218.991/0001-95

PARA DEPT' ADMINISTRATIVO DA SAÚDE

MINASMED VL.INSTR. SÃO INSTR. SÃO JORGE MINASMED

. OKEYMED - OKEYMED VL. CSN BAHIA - CSN BAHIA VL· JORGE -VL VL. TOTAL TOTALITEM DESCRIÇAO UND QTD VL UNO TOTAL VL UNO TOTAL

UND -VL UND

ATADURA de crepom, Tipo ||, 100% algodão, com dimensões

de 10,0 cm de largura x 1,80m de comprimento em repouso,

13 fios, com 30,0 gramas, enrolada em si mesma, com fio

retorcido ou singelo, com propriedades elásticas no sentido

longitudinal, não estéril, atoxica, aparência uniforme, sem

rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e

qualquer outro tipo de defeito. Embaladas individualmente,
1 deve conter de maneira legível fixada em seu corpo nome e DZ 500 7,50 3.750,00 8,40 4.200,00 11,00 5.500,00 7,72 3.860,00

marca do produto, numero de fios por cm, composição,

identificação do fabricante, prazo de validade, numero do

lote, nome do técnico responsável e numero de inscrição,

numero de isenção do registro do Ministério da Saúde,
conforme resolução RDC Nq 185 da Anvisa, Resolução Nq 02

de 31/12/2001 do Conmetro, Portaria Nq. 157 do lnmetro e

NBR 14056.

ATADURA de crepom, Tipo ||, 100% algodão, com dimensões
de 15,0 cm de largura x 1,80m de comprimento em repouso,

13 fios, com 30,0 gramas, enrolada em si mesma, com fio

retorcido ou singelo, com propriedades elásticas no sentido

longitudinal, não estéril, atoxica, aparência uniforme, sem

rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e
qualquer outro tipo de defeito. Embaladas individualmente,

2 deve conter de maneira legível fixada em seu corpo nome e DZ soo 11,36 5.680,00 12,00 6.000,00 17,00 8.500,00 11,48 5.740,00

marca do produto, numero de fios por cm, composição,
identificação do fabricante, prazo de validade, numero do

lote, nome do técnico responsável e numero de inscrição,

numero de isenção do registro do Ministério da Saúde,
conforme resolução RDC N° 185 da Anvisa, Resolução Nq 02 8

de 31/12/2001 do Conmetro, Portaria Nq. 157 do lnmetro e 6j

NBR 14056. r
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ATADURA de crepom, Tipo Il, 100% algodão, com dimensõe -

de 20,0 cm de largura x 1,80m de comprimento em repouso,

13 fios, com 60,0 gramas, enrolada em si mesma, com fio

retorcido ou singelo, com propriedades elásticas no sentido

longitudinal, não estéril, atoxica, aparência uniforme, sem

rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e

qualquer outro tipo de defeito. Embaladas individualmente,

3 deve conter de maneira legível fixada em seu corpo nome e DZ soo 14,95 7.475,00 15,50 7.750,00 24,50 12.250,00 14,47 7.235,00

marca do produto, numero de fios por cm, composição,

identificação do fabricante, prazo de validade, numero do

lote, nome do técnico responsável e numero de inscrição,

numero de isenção do registro do Ministério da Saúde,

conforme resolução RDC Nq 185 da Anvisa, Resolução Nq 02

de 31/12/2001 do Conmetro, Portaria N% 157 do lnmetro e

NBR 14056.

AVENTAL CIRÚRGICO, descartável com mangas longas,

4 confeccionada em polipropileno, punho com elástico. PCT 900 64,00 57.600,00 62,90 56.610,00 65,25 58.725,00 61,76 55.584,00

Gramatura de 30 g. Embalagem: Pacote com 10 unidades.

CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS PERFURO CORTANTES

resistente a perfurações com revestimento

impermeabilizante, contendo fundo rígido de proteção extra

5 conta perfurações, cinta interna e bandeja coletora de 1.398,00
, , . . , UND 300 4,83 1.449,00 5,50 1.650,00 7,50 2.250,00 4,66residuos hquidos. A caixa devera ser de cor amarela e conter

simbologia de acordo com a codificação internacional (risco

biolÓgico - Material contaminado), capacidade para 13 litros.

De acordo com as Normas da ABNT.

CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS PERFURO CORTANTES

resistente a perfurações com revestimento

impermeabilizante, contendo fundo rígido de proteção extra

conta perfurações, cinta interna e bandeja coletora de 1.935,00
6 , UND 300 6,68 2.004,00 7,50 2.250,00 10,15 3.045,00 6,45

resíduos líquidos. A caixa devera ser de cor amarela e conter

simbologia de acordo com a codificação internacional (risco
biológico - Material contaminado), capacidade para 20 litros.

De acordo com as Normas da ABNT.

§
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CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS PERFURO CORTANTE

resistente a perfurações com revestimento

impermeabilizante, contendo fundo rígido de proteção extra

7 contra perfurações, cinta interna e bandeja coletora de 1.560,00 2,95 885,00
, , UND 300 3,06 918,00 3,50 1.050,00 5,20resíduos hquidos. a caixa devera ser de cor amarela e conter

simbologia de acordo com a codificação internacional (risco

biológico - Material contaminado), capacidade para 7 litros.

De acordo com as normas da ABNT.

COMPRESSA, de gaze hidrofila, 7,5 x 7,5 cm, descartavel,

naoesteril, 100 % algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas,

13 fios por cm2, inodora, insipida, alvejada, isenta de

8 impurezas, amido, gordura, corante e com acabamento lateral 16,34 32.680,00
, PCT 2.000 16,93 33.860,00 16,70 33.400,00

27,50 55.000,00

para evitar o desfiamento. Embalagem: pacote com 500

unidades. Na embalagem devera estar impresso dados de

identificacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de

validade e registro no Ministerio da Saudê.

EQUIPO MACROGOTAS para solucao venosa com infusão por

gravidade, esteril, apirogenico, com tampa protetora na

entrada e saída, ponta perfurante transparente, adaptavel a

qualquer tipo de frasco de solucao parenteral, entrada de ar

com membrana hidrofoba e bacteriologica, câmara de

gotejamento transparente, flexível, com filtro de partículas,

tubo extensor em PVC com 1,40 cm pínea rolete com bom
9 deslize e que permita controle preciso do fluxo de infusão, UND 3.000 1,24 3.720,00 1,60 4.800,00 1,40 4.200,00 1,20 3.600,00

injetor lateral autocicatrizante mesmo apos ser perfurado

diversas vezes com agulha calibre 40 x 12, livre de latex e
adaptável a qualquer tipo de cateter. Embalagem individual,

em papel grau cirúrgico e filme termoplastico, abertura em

pétalas. Na embalagem devera estar impresso dados de

identificacao, tipo de esterilizacao, procedência, data de

fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da
EQUIPO MICROGOTAS para solucao venosa com infusão por

gravidade, esteril, apirogenico, com tampa protetora na

entrada e saída, ponta perfurante transparente, adaptavel a
10 qualquer tipo de frasco de solucao parenteral, entrada de ar UND 1.500 1,61 2.415,00 1,95 2.925,00 1,60 2.400,00 1,55 2.325,00

com membrana hidrófoba e bacteriologica, câmara de

gotejamento transparente, flexível, com filtro de partículas,
tubo extensor em PVC com 1,40 cm.ÊZinca rolete com bom

g
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FITA, ADESIVA PARA AUTOCLAVE, dimensões 19 mm x 30 '

11 resistente a alta temperatura. Embalagem com dados de 4.520,00UND 1.000 4,68 4.680,00 5,10 5.100,00 4,90 4.900,00 4,52
identificaçao do produto, marca do fabricante, data de

fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da

12 FRASCO, uso laboratorial, tipo porta lamina, para microscopia 410,00UNI) 1.000 0,43 430,00 1,90 1.900,00 0,55 550,00 0,41
acomoda 3 laminas

GEL PARA PAS DE DESFIBRILADOR, ULTRA-SONOGRAFIA E

ECG, uso externo, incolor, inodoro, não gorduroso,

umectante, solúvel em água e pH neutro, para uso como meio

13 de contato para pás de desfibrilador. Embalagem: frasco de GL 200 7,55 1.510,00 8,50 1.700,00 4,90 980,00 7,29 1.458,00

300g, com dados de identificação do produto, marca do

fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no
. . r . . l. F .

LENCOL HOSPITALAR DESCARTAVEL, em fibras naturais, alvo,

14 material não reciclado, dimensões 70 cm x 50 m. Embalagem 10.575,00
, UNO 1.500 7,31 10.965,00 8,20 12.300,00 10,20

15.300,00 7,05

em rolo, com dados de identificaçao do produto e marca do
fabricante.
LUVA, CIRÚRGICA, NUMERO 7,0, descartável, estéril, em látex

natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta

sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração,

punho com bainha ou comprimento igual ou frisos, superior a

18 cm, lubrificada com pobioabsorvivel, espessura minima

entre 0,22 a 0,23mm, acondicionado em involucro interno
15 com dobras para abertura asséptica, conforme padrão PARES 500 2,00 1.000,00 2,70 1.350,00 2,95 1.475,00 2,50 1.250,00

hospitalar, com indicação de mão direita e esquerda, numero
visível no involucro e na luva. Embalagem individual, aos

pares, em papel grau cirúrgico, abertura em petala, com
dados de identificacao, procedência, data, tipo de

esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministério da

Saúde.
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natural, textura uniforme, formato anatomico, alta
sensibilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao,

punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a
18 cm, lubrificada com pobioabsorvivel, espessura minima

entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica conforme padrão hospitalar,
16 com indicacao de mão direita e esquerda, acondicionada em PARES soo 2,00 1.000,00 2,70 1.350,00 2,95 1.475,00 2,50 1.250,00

involucro interno com dobras para abertura, numero visível

no involucro e na luva. Embalagem individual, aos pares, em
papel grau cirúrgico, abertura em pétala, Na embalagem
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de

esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de

LUVA, CIRURGICA, NUMERO 8, descartável, esteril, em latex

natural, textura uniforme, formato anatomico, alta
sensibilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao,

punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a

18 cm, lubrificada com po bioabsorvivel, espessura minima

entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica conforme padrão hospitalar,
17 com indicacao de mão direita e esquerda, acondicionada em PARES soo 2,00 1.000,00 2,70 1.350,00 2,95 1.475,00 2,50 1.250,00

involucro interno com dobras para abertura, numero visível

no involucro e na luva. Embalagem individual, aos pares, em

papel grau cirúrgico, abertura em pétala, Na embalagem

devera estar impresso dados de identificacao, tipo de

esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de

v ii ad e re istro no Minist rio da Saud e edificado de
LUVA, CIRURGICA, NUMERO 8,5, descartavel, esteril, em latex

natural, textura uniforme, formato anatomico, alta

sensibilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao,

punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a

18 cm, lubrificada com po bioabsorvivel, espessura minima

entre 2,2 e 2,3 mm, asseptica conforme padrão hospitalar,

18 com indicacao de mão direita e esquerda, acondicionada em PARES soo 2,00 1.000,00 2,70 1.350,00 2,95 1.475,00 2,50 1.250,00
involucro interno com dobras para abertura, numero visível

no involucro e na luva. Embalagem individual, aos pares, em

papel grau cirúrgico, abertura em pétala, Na embalagem

devera estar impresso dados de identifícacao, tipo de

esterilizacao, procedência, data de fabricacao, prazo de

validade e registrç) no Ministerip da Saudê e certificado de

g
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LUVA, DE PROCEDIMENTO, em latex natural, descartav (

ambidestra, textura uniforme, com alta sensabilidade tactil,

boa elasticidade, resistente a tracao, comprimento minimo de

25cm, com bainha, espessura minima de 0,16mm, lubrificada

19 com pobioabsorvivel, tamanho P. Embalagem: caixa com 100 CX 1.000 100,00 100.000.00 115,00 115.000,00 100,00 100.000,00 96,50 96.500,00
unidades, contendo externamente os dados de identificacao,

procedência, data de fabricacao prazo de validade, registro no

Ministerio da Saudê e Certificado de Aprovacao no Ministério

do Trabalho - E.P.l.

LUVA, DE PROCEDIMENTO, em latex natural, descartavel,

ambidestra, textura uniforme, com alta sensabilidade tactil,

boa elasticidade, resistente a tracao, comprimento minimo de

25cm, com bainha, espessura minima de 0,16mm, lubrificada

20 com pobioabsorvivel, tamanho M. Embalagem: caixa com 100 CX 1.000 100,00 100.000,00 115,00 115.000,00 100,00 100.000,00 96,50 96.500,00

unidades, contendo externamente os dados de identificacao,

procedencia, data de fabricacao, prazo de validade, registro

no Ministerio da Saúde e Certificado de Aprovacao no

Ministério do Trabalho - E.P.l.

LUVA, DE PROCEDIMENTO, em latex natural, descartavel,

ambidestra, textura uniforme, com alta sensabilidade táctil,

boa elasticidade, resistente a tracao, comprimento minimo de

25cm, com bainha, espessura minima de 0,16mm, lubrificada

21 com pobioabsorvivel, tamanho G. Embalagem: caixa com 100 CX 1.000 100,00 100.000,00 115,00 115.000,00 100,00 100.000,00 96,50 96.500,00

unidades, contendo externamente os dados de identificacao,

procedência, data de fabricacao prazo de validade, registro no

Ministério da Saúde e Certificado de Aprovacao no Ministério

do Trabalho - E.P.l.

MACACAO, DE SEGURANÇA, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A

RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS, MANGA LONGA, COM

CAPUZ, TAMANHO M, fechamento em zíper ou velcro,

confeccionado em polipropileno e polietileno, alta

22 respirabilidade, punho nas mangas, atóxico, não alérgico. UND 300 80,64 24.192,00 79,50 23.850,00 46,00 13.800,00 74,11 22.233,00

Embalagem: No minimo, exibir de forma visível, CNPJ e nome

do fabricante, tamanho da peça, número do Certificado de

Aprovação (CA) e número do lote no produto, conforme

normas do MTE.

8
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RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS, MANGA LONGA, CO

CAPUZ, TAMANHO G, fechamento em zíper ou velcro,

confeccionado em polipropileno e polietileno, alta

23 respirabilidade, punho nas mangas, atóxico, não alérgico, UNO 300 80,64 24.192,00 79,50 23.850,00 46,00 13.800,00 74,11 22.233,00

Embalagem: No mínimo, exibir de forma visível, CNPJ e nome

do fabricante, tamanho da peça, número do Certificado de

Aprovação (CA) e número do lote no produto, conforme

MACACÃO, DE SEGURANÇA, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A

RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS, MANGA LONGA, COM

CAPUZ, TAMANHO EXG, fechamento em zÍper ou velcro,

confeccionado em polipropileno e polietileno, alta

24 respirabilidade, punho nas mangas, atóxico, não alérgico. UNO 400 80,64 32.256,00 79,50 31.800,00 46,00 18.400,00 74,11 29.644,00

Embalagem: No minimo, exibir de forma visível, CNPJ e nome

do fabricante, tamanho da peça, número do Certificado de

Aprovação (CA) e número do lote no produto, conforme

normas do MTE.

iP

Clip nasal, 54g/m2, Tiras Elástica, 3 Pregas, 1 camada interna

de filtro de retenção bacteriana que não agride a pele, 1

Camada intermediária (Camada de filtro de isolamento), 1

Camada externa (Camada bacteriostática de material
25 especial) , Atóxica, Hipoalergênica, Não Inflável, Isenta de cx 2.000 30,46 60.920,00 29,50 59.000,00 35,00 70.000,00 31,81 63.620,00

fibra de vidro, Sem Látex, Uso único, Eficiência de Retenção

Bacteriológica (EFB): 99,8%. Embalagem: caixa com 50

unidades. Aprovada segundo os parâmetros estabelecidos na

ABNT . Certificação europeia CE. Dentro das exigências da

MASCARA, facial tipo face Shield, proteção total da face,

reutilizável, ajustável, com visor 100% transparente,

antiembacante, compatível com uso de Óculos. Embalagem
26 UND 600 6,32 3.792,00 6,20 3.720,00 14,50 8.700,00 6,10 3.660,00

primaria e secundaria rotuladas conforme RDC
185/01/ANVISA. O produto deve obedecer a legislação vigente
e inerente ao mesmo.

C
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MASCARA, Respiradores Filtrantes para Partículas (PFF2/N.

e/ou equivalente) descartável, para proteção respiratória

contra poeira, nevoas e aerossóis, sem válvula, com elástico,

confeccionada em material filtrante macio, barreira biológica

de 94-95%, design anatômico, ajuste automático a face do

usuário, não irritante, cobertura interna e concha externa que

não murche ou infle durante o uso, que suporte o manuseio e

uso durante todo o período para qual foi projetado, de forma

a atender aos requisitos estabelecidos nas seguintes normas

técnicas: ABNT NBR 13698:2011 e ABNT NBR 13697:2010. A

penetração dos aerossóis de ensaio através do filtro da PFF

não pode exceder em momento algum a 6%. Embalagem

primária individual de acordo com as normas de embalagem

que garanta a integridade do produto ate o momento de sua

27 utilização, permitindo abertura e transferência com técnica UND 6.000 4,00 24.000,00 3,95 23.700,00 4,90 29.400,00 5,10 30.600,00

adequada; o rotulo da embalagem primaria e/ou o próprio

produto deve conter informações de identificação e

características do produto, tais como: nome do fabricante,

lote, data de fabricação, data de validade do produto, nome

do responsável técnico, registro ANVISA/MS e numero do

Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e

Emprego; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe

do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto

durante o armazenamento ate o momento do uso; o produto

deve atender a(s)normà(s)ABNT NBR vigente(s). Embalagem

primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC

185/01/ANVISA. Na data da entrega, o prazo de validade

indicado para o produto, não devera ter sido ultrapassado na

sua metade, tomando-se como referencia, a data de

PAPEL, grau cirúrgico, dimensão 20 cm x 100 m, Bobina para

Esterilização Bobina tubular com um lado em papel grau

cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento

de alvejante ótico, branco, atóxico. Do outro lado poliester

28 laminado com polipropilenojevemente esverdeado, com RL 50 99,55 4.977,50 140,00 7.000,00 125,00 6.250,00 96,07 4.803,50

60grs/cm',com indicador de esterilização a óxido de etileno,

vapor saturado, e formol de hidro, prÓprio para esterilização,

substituindo com sucesso os antigos campos de tecido,

gerando lucro e qualidade para os centros de esterilização.

29 PAPEL, metro, pardo, em bobina de 30 Kg. RL 10 312,00 3.120,00 350,00 3.500,00 390,00 3.900,00 302,28 3.022,80
t
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e , m , escartave , es cri , em po ipropi en
transparente, atóxica, apirogenica, cilindro reto, siliconizada,

parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e

tracoslegiveis, com anel de retenção o que impeca o

desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que

30 garanta conexões seguras, flange com formato adequado, UND 5.000 0,17 850,00 0,45 2.250,00 0,60 3.000,00 0,28 1.400.00
embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cihndro.

Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme

termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera

estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao,

procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro

. . .
+ c ore o q + so to

130mEq/L + potássio 4MeQ/L + cálcio 2,7 mEq/L + lactato

27,7mEq) 50OmL, sistema fechado de transferência

frasco/bolsa A embalagem deve conter venda proibida pelo
31 comercio. Apresentar registro do produto na Anvisa e UND 1.000 4,12 4.120,00 5,90 5.900,00 3,90 3.900,00 3,98 3.980,00

certificado de boas praticas, fabricação e controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução ANVISA n°460/99. Em caso do

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de

TENSIOMETRO, clinico. Aparelho para medir pressão arterial

anerOide, para adulto, com braçadeira em tecido de nylon ou

lona de algodão, antialérgico, resistente, flexível, moldado

facilmente ao braço, medindo aproximadamente 14 cm x

52cm. O fecho poderá ser de metal ou velcro. A câmara

interna deverá ser de borracha resistente e flexível. O

manômetro deverá ter fundo de cor clara com numeração

32 bem visível, sendo o tampo de vidro resistente e escala de O a UND 100 84,71 8.471,00 99,00 9.900,00 80,00 8.000,00 81,75 8.175,00

300 mm de Hg. A pêra deverá ser de borracha resistente e

maleável, tendo válvula de escape e pressão confeccionados

em metal. O material deverá ser de primeira qualidade e

acondicionado em estojo próprio. O equipamento deverá ter

acabamento perfeito, sendo que a braçadeira deverá ser

costurada com linha de nylon resistente. No equipamento
r F

631.346,50 686.505,00 660.210,00 620.076,30
m
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CGC/CNPj: 08.218.991/0001-95

PARA DEPT? ADMINISTRATIVO DA SAÚDE

MJNASMED - MAC -REDE MAC - REDE PRÓPRIA
ITEM DESCRIÇÃO UNO QTD DAB -QTD DAB - VL TOTAL

VL UNO PRÓPRIA VL TOTAL

ATADURA de crepom, Tipo ll, 100% algodão, com dimensões de 10,0 cm de

largura x 1,80m de comprimento em repouso, 13 fios, com 30,0 gramas,

enrolada em si mesma, com fio retorcido ou singelo, com propriedades elásticas

no sentido longitudinal, não estéril, atoxica, aparência uniforme, sem rasgos,

impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de

1 defeito. Embaladas individualmente, deve conter de maneira legível fixada em DUZIA 500 7,72 200 1.544,00 300 2.316,00

seu corpo nome e marca do produto, numero de fios por cm, composição,

identificação do fabricante, prazo de validade, numero do lote, nome do

técnico responsável e numero de inscrição, numero de isenção do registro do

Ministério da Saúde, conforme resolução RDC Nq 185 da Anvisa, Resolução Nq

02 de 31/12/2001 do Conmetro, Portaria Nq. 157 do lnmetro e NBR 14056.

ATADURA de crepom, Tipo ll, 100% algodão, com dimensões de 15,0 cm de

largura x 1,80m de comprimento em repouso, 13 fios, com 30,0 gramas,

enrolada em si mesma, com fio retorcido ou singelo, com propriedades elásticas

no sentido longitudinal, não estéril, atoxica, aparência uniforme, sem rasgos,

impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de

2 defeito. Embaladas individualmente, deve conter de maneira legível fixada em DUZIA soo 11,48 200 2.296,00 300 3.444,00

seu corpo nome e marca do produto, numero de fios por cm, composição,

identificação do fabricante, prazo de validade, numero do lote, nome do

técnico responsável e numero de inscrição, numero de isenção do registro do

Ministério da Saúde, conforme resolução RDC N9 185 da Anvisa, Resolução Nq

02 de 31/12/2001 do Conmetro, Portaria Nq. 157 do lnmetro e NBR 14056.

8
tf



ATADURA de crepom, Tipo ||, 100% algodão, com dimensõe 20,0 cm de
e'

largura x 1,80m de comprimento em repouso, 13 fios, com 60,0 gramas,

enrolada em si mesma, com fio retorcido ou singelo, com propriedades elásticas

no sentido longitudinal, não estéril, atoxica, aparência uniforme, sem rasgos,

impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de

3 defeito. Embaladas individualmente, deve conter de maneira legível fixada em DUZIA soo 14,47 200 2.894,00 300 4.341,00

seu corpo nome e marca do produto, numero de fios por cm, composição,

identificação do fabricante, prazo de validade, numero do lote, nome do

técnico responsável e numero de inscrição, numero de isenção do registro do

Ministério da Saúde, conforme resolução RDC Nq 185 da Anvisa, Resolução Nq

02 de 31/12/2001 do Conmetro, Portaria Nq. 157 do lnmetro e NBR 14056.

AVENTAL CIRÚRGICO, descartável com mangas longas, confeccionada em

4 polipropileno, punho com elástico. Gramatura de 30 g. Embalagem: Pacote com PACOTE 900 61,76 400 24.704,00 500 30.880,00

10 unidades.

CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS PERFURO CORTANTES resistente a

perfurações com revestimento impermeabilizante, contendo fundo rígido de

5 proteção extra conta perfurações, cinta interna e bandeja coletora de resíduos UND 300 4,66 150 699,00 150 699,0'0
líquidos. A caixa deverá ser de cor amarela e conter simbologia de acordo com a

codificação internacional (risco biológico - Material contaminado), capacidade

para 13 litros. De acordo com as Normas da ABNT.

CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS PERFURO CORTANTES resistente a

perfurações com revestimento impermeabilizante, contendo fundo rígido de

6 proteção extra conta perfurações, cinta interna e bandeja coletora de resíduos 967,50
. . , . UND 300 6,45 150 967,50 150hquidos. A caixa devera ser de cor amarela e conter simbdogia de acordo com a

codificação internacional (risco biológico - Material contaminado), capacidade

para 20 litros. De acordo com as Normas da ABNT.

CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS PERFURO CORTANTES, resistente a

perfurações com revestimento impermeabilizante, contendo fundo rígido de

7 proteção extra contra perfurações, cinta interna e bandeja coletora de resíduos
, . . , . UND 300 2,95 150 442,50 150 442,50hquidos. A caixa devera ser de cor amarela e conter smbologia de acordo com a

codificação internacional (risco biológico - Material contaminado), capacidade

para 7 litros. De acordo com as normas da ABNT.

COMPRESSA, de gaze hidrofila, 7,5 x 7,5 cm, descartavel, naoesteril, 100 %

algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas, 13 fios por cm2, inodora, insipida,

alvejada, isenta de impurezas, amido, gordura, corante e com acabamento
8 PACOTE 2.000 16,34 1.000 16.340,00 1.000 16.340,00

lateral para evitar o desfiamento. Embalagem: pacote com SOO unidades. Na

embalagem devera estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de

fabricacao, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.



EQUIPO MACROGOTAS para solucao venosa com infusão por g .sâade, estéril,

apirogenico, com tampa protetora na entrada e saída, ponta perfurante

transparente, adaptavel a qualquer tipo de frasco de solucao parenteral,

entrada de ar com membrana hidrofoba e bacteriológica, camará de

gotejamento transparente, flexível, com filtro de partículas, tubo extensor em

PVC com 1,40 cm pínea rolete com bom deslize e que permita controle preciso 3.000,00
9 UND 3.000 1,20 500 600,00 2.500

do fluxo de infusão, injetor lateral autocicatrizante mesmo apos ser perfurado

diversas vezes com agulha calibre 40 x 12, livre de latex e adaptavel a qualquer

tipo de cateter. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme

termoplástico, abertura em pétalas. Na embalagem devera estar impresso

dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedência, data de fabricacao,

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

EQUIPO MICROGOTAS para solucao venosa com infusão por gravidade, estéril,

apirogenico, com tampa protetora na entrada e saída, ponta perfurante

transparente, adaptavel a qualquer tipo de frasco de solucao parenteral,

10 entrada de ar com membrana hidrofoba e bacteriologica, câmara de UND 1.500 1,55 o - 1.500 2.325,00
gotejamento transparente, flexível, com filtro de partículas, tubo extensor em

PVC com 1,40 cm pínea rolete com bom deslize e que permita controle preciso

do fluxo.d,e_i.n,fu,s,a,o, injetor lateral autocicatrizante mesmo ãQOS serRerfljrado
FITA, ADESIVA PARA AUTOCLAVE, dimensões 19 mm x 30 m, resistente a alta

11 temperatura. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do 1.356,00
. , UND 1.000 4,52 700 3.164,00 300fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministerio da

Saúde.

12 FRASCO, uso laboratorial, tipo porta lamina, para microscopia acomoda 3 UND 1.000 0,41 1.000 410,00 o
laminas

GEL PARA PÁS DE DESFIBRILADOR, ULTRA-SONOGRAFIA E ECG, uso externo,

incolor, inodoro, não gorduroso, umectante, solúvel em água e pH neutro, para

uso como meio de contato para pás de desfibrilador. Embalagem: frasco de ~ 364,50
13 GALAO 200 7,29 150 1.093,50 50

300g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de

fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Validade

minima 02 anos.

LENCOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL, em fibras naturais, alvo, material não

14 reciclado, dimensões 70 cm x SO m. Embalagem em rolo, com dados de UNO 1.500 7,05 750 5.287,50 750 5.287,50
identificação do produto e marca do fabricante.
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LUVA, CIRÚRGICA, NUMERO 7,0, descartável, estéril, em látex ral, textura

uniforme, formato anatômico, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade,

resistente a tração, punho com bainha ou comprimento igual ou frisos, superior

a 18 cm, lubrificada com pobioabsorvivel, espessura mínima entre 0,22 a

15 0,23mm, acondicionado em involucro interno com dobras para abertura 1.000,00
, , _ . , ~ PARES 500 2,50 100 250,00 400asseptica, conforme padrão hospitalar, com indicaçao de mão direita e

esquerda, numero visível no involucro e na luva. Embalagem individual, aos

pares, em papel grau cirúrgico, abertura em petala, com dados de identificacao,

procedencia, data, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no

Ministério da Saudê.

LUVA, CIRURGICA, NUMERO 7,5, descartável, estéril, em latex natural, textura

uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade tactil, boa elasticidade,

resistente a tracao, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior

a 18 cm, lubrificada com pobioabsorvivel, espessura minima entre 2,2 e 2,3 mm,

asseptica conforme padrão hospitalar, com indicacao de mão direita e

16 esquerda, acondicionada em involucro interno com dobras para abertura, PARES soo 2,50 100 250,00 400 1.000,00

numero visível no involucro e na luva. Embalagem individual, aos pares, em

papel grau cirúrgico, abertura em petala, Na embalagem devera estar impresso

dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao,

prazo de validade e registro no Ministerio da Saúde e certificado de aprovacao

no Ministério do Trabalho

LUVA, CIRURGICA, NUMERO 8, descartavel, esteril, em latex natural, textura

uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade tactil, boa elasticidade,

resistente a tracao, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior

a 18 cm, lubrificada com po bioabsorvivel, espessura minima entre 2,2 e 2,3

mm, asséptica conforme padrão hospitalar, com indicacao de mão direita e

17 esquerda, acondicionada em involucro interno com dobras para abertura, PARES 500 2,50 100 250,00 400 1.000,00

numero visível no involucro e na luva. Embalagem individual, aos pares, em

papel grau cirúrgico, abertura em pétala, Na embalagem devera estar impresso

dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao,

prazo de validade e registro no Ministerio da Saudê e certificado de aprovacao

no Ministerio do Trabalho.
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LUVA, CIRURGICA, NUMERO 8,5, descartavel, esteril, em latexQurai, textura

uniforme, formato anatomico, alta sensibilidade tactil, boa elasticidade,

resistente a tracao, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior

a 18 cm, lubrificada com po bioabsorvivel, espessura minima entre 2,2 e 2,3

mm, asseptica conforme padrão hospitalar, com indicacao de mão direita e

18 esquerda, acondicionada em involucro interno com dobras para abertura, PARES soo 2,50 100 250,00 400 1.000,00

numero visível no involucro e na luva. Embalagem individual, aos pares, em

papel grau cirúrgico, abertura em petala, Na embalagem devera estar impresso

dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao,

prazo de validade e registro no Ministerio da Saúde e certificado de aprovacao

no Ministério do Trabalho.

LUVA, DE PROCEDIMENTO, em latex natural, descartavel, ambidestra, textura

uniforme, com alta sensabilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao,

comprimento minimo de 25cm, com bainha, espessura minima de 0,16mm,

19 lubrificada com pobioabsorvivei, tamanho P. Embalagem: caixa com 100 CAIXA 1.000 96,50 400 38.600,00 600 57.900,00

unidades, contendo externamente os dados de identificacao, procedência, data

de fabricacao prazo de validade, registro no Ministerio da Saúde e Certificado

de Aprovacao no Ministério do Trabalho - E.P.l.

LUVA, DE PROCEDIMENTO, em latex natural, descartavel, ambidestra, textura

uniforme, com alta sensabilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao,

comprimento minimo de 25cm, com bainha, espessura minima de 0,16mm,

20 lubrificada com pobioabsorvivel, tamanho M. Embalagem: caixa com 100 caixa 1.000 96,50 400 38.600,00 600 57.900,00

unidades, contendo externamente os dados de identificacao, procedência, data

de fabricacao, prazo de validade, registro no Ministerio da Saúde e Certificado

de Aprovacao no Ministério do Trabalho - E.P.l.

LUVA, DE PROCEDIMENTO, em latex natural, descartavel, ambidestra, textura

uniforme, com alta sensabilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tracao,

comprimento minimo de 25cm, com bainha, espessura minima de 0,16mm,

21 lubrificada com pobioabsorvivel, tamanho G. Embalagem: caixa com 100 CAIXA 1.000 96,50 400 38.600,00 600 57.900,00

unidades, contendo externamente os dados de identificacao, procedência, data

de fabricacao prazo de validade, registro no Ministério da Saúde e Certificado

de Aprovacao no Ministério do Trabalho - E.P.l.
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MACACÃO, DE SEGURANçA, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A PINGOS DE

PRODUTOS QUÍMICOS, MANGA LONGA, COM CAPUZ, TAMANHO M,

fechamento em zíper ou velcro, confeccionado em polipropileno e polietileno,

22 alta respirabilidade, punho nas mangas, atóxico, não alérgico. Embalagem: No UND 300 74,11 200 14.822,00 100 7.411,00

minimo, exibir de forma visível, CNPJ e nome do fabricante, tamanho da peça,

número do Certificado de Aprovação (CA) e número do lote no produto,

conforme normas do MTE.

MACACÃO, DE SEGURANÇA, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A RESPINGOS DE

PRODUTOS QUÍMICOS, MANGA LONGA, COM CAPUZ, TAMANHO G,

fechamento em zÍper ou velcro, confeccionado em polipropileno e polietileno,

23 alta respirabilidade, punho nas mangas, atóxico, não alérgico. Embalagem: No UND 300 74,11 o - 300 22.233,00

minimo, exibir de forma visível, CNPJ e nome do fabricante, tamanho da peça,

número do Certificado de Aprovação (CA) e número do lote no produto,

conforme normas do MTE.

MACACÃO, DE SEGURANÇA, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A RESPINGOS DE

PRODUTOS QUÍMICOS, MANGA LONGA, COM CAPUZ, TAMANHO EXG,

fechamento em zíper ou velcro, confeccionado em polipropileno e polietileno,

24 alta respirabilidade, punho nas mangas, atóxico, não alérgico. Embalagem: No UND 400 74,11 o - 400 29.644,00

minimo, exibir de forma visível, CNPJ e nome do fabricante, tamanho da peça,

número do Certificado de Aprovação (CA) e número do lote no produto,

conforme normas do MTE.

MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL - Tripla camada, Clip nasal,

54g/m2, Tiras Elástica, 3 Pregas, 1 camada interna de filtro de retenção

bacteriana que não agride a pele, 1 Camada intermediária (Camada de filtro de

25 isolamento), 1 Camada externa (Camada bacteriostática de material especial) , 31.810,00
F - . ^ . ~ · f . CXA 2.000 31,81 1000 31.810,00 1.000Atoxtca, H|poa|ergen|ca, Não lnflavel, Isenta de ibra de vidro, Sem Latex, Uso

único, EficiÊmcia de Retenção Bacteriológica (EFB): 99,8%. Embalagem: caixa

com 50 unidades. Aprovada segundo os parâmetros estabelecidos na ABNT .

Certificação europeia CE. Dentro das exigências da ANVISA e M.S

MASCARA, facial tipo face Shield, proteção total da face, reutilizável, ajustável,

com visor 100% transparente, antiembacante, compatível com uso de óculos.
26 UND 600 6,10 500 3.050,00 100 610,00

Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme RDC 185/01/ANVISA. O

produto deve obedecer a legislação vigente e inerente ao mesmo.
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MASCARA, Respiradores Filtrantes para Partículas (PFF2/N95 e/ou

equivalente) descartável, para proteção respiratória contra poeira, nevoas e

aerossóis, sem válvula, com elástico, confeccionada em material filtrante macio,

barreira biológica de 94-95%, design anatômico, ajuste automático a face do

usuário, não irritante, cobertura interna e concha externa que não murche ou

infle durante o uso, que suporte o manuseio e uso durante todo o período para

qual foi projetado, de forma a atender aos requisitos estabelecidos nas

seguintes normas técnicas: ABNT NBR 13698:2011 e ABNT NBR 13697:2010. A

penetração dos aerossóis de ensaio através do filtro da PFF não pode exceder

em momento algum a 6%. Embalagem primária individual de acordo com as

normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento

27 de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica adequada; o
. , , . UNO 6.000 5,10 3000 15.300,00 3.000

15.300,00
rotulo da embalagem prwnaria e/ou o próprio produto deve conter informaçoes

de identificação e características do produto, tais como: nome do fabricante,

lote, data de fabricação, data de validade do produto, nome do responsável

técnico, registro ANVISA/MS e numero do Certificado de Aprovação (CA) do

Ministério do Trabalho e Emprego; a embalagem secundaria deve ser conforme

a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o

armazenamento ate o momento do uso; o produto deve atender

a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s). Embalagem primaria e secundaria rotuladas

conforme a RDC 185/01/ANVISA. Na data da entrega, o prazo de validade

indicado para o produto, não devera ter sido ultrapassado na sua metade,

tomando-se como referencia, a data de fabricação ou lote impresso na

embalagem.

PAPEL, grau cirurgico, dimensão 20 cm x 100 m, Bobina para Esterilização

Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade

controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico. Do

28 outro lado poliéster laminado com polipropileno,levemente esverdeado, com RL 50 96,07 20 1.921,40 30 2.882,10

6Ogrs/cm',com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e

formol de hidro, próprio para esterilização, substituindo com sucesso os antigos

campos de tecido, gerando lucro e qualidade para os centros de esterilização.

29 PAPEL, metro, pardo, em bobina de 30 Kg. ROLO 10 302,28 10 3.022,80 o

8
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SERINGA de 3,0 ml, descartável, estéril, em polipropilen , transparente,

atóxica, apirogenica, cilindro reto, siliconizada, parede uniforme, com escala de

graduação em ml, números e tracoslegiveis, com anel de retenção o que impeca

o desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que garanta

30 conexões seguras, flange com formato adequado, embolo com pistão UND 5.000 0,28 1.500 420,00 3.500 980,00

lubrificado e ajustado ao cilindro. Embalagem individual, em papel grau

cirúrgico e filme termoplástico, abertura em petala. Na embalagem devera estar

impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de

fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saudê.

SOLUCAO DE RINGER + LACTATO (cloreto 109Eq/L " sódio 130rnEq/L " potássio

4MeQ/L + cálcio 2,7 mEq/L + lactato 27,7mEq) 500mL, sistema fechado de

transferência frasco/bolsa A embalagem deve conter venda proibida pelo

31 comercio. Apresentar registro do produto na Anvisa e certificado de boas UND 1.000 3,98 o - 1.000 3.980,00

praticas, fabricação e controle - CBPFC do fabricante conforme resolução

ANVISA n"460/99. Em caso do fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

TENSIOMETRO, clinico. Aparelho para medir pressão arterial aneróide, para

adulto, com braçadeira em tecido de nylon ou lona de algodão, antialérgico,

resistente, flexível, moldado facilmente ao braço, medindo aproximadamente

14 cm x 52cm. O fecho poderá ser de metal ou velcro. A câmara interna deverá

ser de borracha resistente e flexível. O manômetro deverá ter fundo de cor

32 clara com numeração bem visível, sendo o tampo de vidro resistente e escala de
. , , UND 100 81,75 50 4.087,50 50

4.087,50

O a 300 mm de Hg. A pera devera ser de borracha resistente e maleavel, tendo

válvula de escape e pressão confeccionados em metal. O material deverá ser de

primeira qualidade e acondicionado em estojo próprio. O equipamento deverá

ter acabamento perfeito, sendo que a braçadeira deverá ser costurada com

linha de nylon resistente. No equipamento deverá conter de forma legível e

permanente, a marca do fabricante.

251.675,70 368.400,60

fâu'P
SILVIA TELES BARRETO

SETOR DE COMPRAS

Siluia Teles Barreto
S8c. Municipal de saúdo

Setor de Compras

S
i
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

SETOR DE COMPRAS

DO: SETOR DE COMPRAS
PARA: DEPARTAMENTO ADM/FINANCEIRO

Itabuna, 18 de Março de 2021.

PROTOCOLO Nq 48/2021

Segue processo administrativo para compor processo LICITATÓRIO, conforme abaixo descrito.

J

J

J

J© J

J

AUTUAÇÃO PROCESSO ADMlNISTRATIVO;
OFICÍO MOTIVADOR;
TERMO DE REFERÊNCIA;

REQUISIÇÃO,
COTAÇÕES;

MAPA COMPARATIVO.

ITEM J " " OBJETO" L DEPARTAMENTO "j " VALOR (R$) l

J!

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DEPARTAMENTO DE I) R$ 368.400,60 ii

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÉDIA E ALTA !|

CONSUMO TIPO PENSO. EM COMPLEXIDADE l !

CARATER DE EMERGENCIA. DEPARTAMENTO DE
ATENÇÃO BÁSICA. R$ 251.675,70

0

%'= '
recebido em, '?:Lp-g-/-d-z-.
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ESTADO DA BAHIA

Secretaria de Saúde de Itabuna

CNPj: 08.218.991/0001-95

Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna 22/03/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO-046-S/2021

Número

Cl-048 2021

Responsável

Elizabete Avelino da C de Souza

Ao Sr. Nadilson Francisco Alves Esteves
Controlador Interno

Em resposta a CI n° 04 /2021 do Setor financeiro desta Secretaria de Saúde.
relativo ao Processo Administrativo N° 046-S-2021 a que se refere a aquisição de material

penso çm caráter emergencial para atendimento ao departamento de Media e Alta
Complexidade e Atenção Básica 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

UNIDADE 1019 Fundo Municipal de Saúde

2375 TENÇÃO BASICA ,';J 251.675,7
P. ATIVIDADE '

2398 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 368.400,60

ELEMENTO 33903000 MATERIAL CONSUMO

b FONTE 14% ransferência Recursos 14%

Adequações

Sem Adequações: SOLICITO RESERVA
l'

'1/ '
l

Chefe de C 'tab" idade

" üt

Elizabete Av lino da C. Souza

Secretaria Municipal de Sáude
Endereço: Av. Princesa Isabel. 678, Bairro Banco Raso - Itabuna/Ba

CEP: 45 607-291



MUNICÍPIO DE ITABUNA OO L
',$ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA

BAHIA

r 08.218.991/0001-95:&¶&—=w, NOTA DE PRÉ EMPENHO N" 0000037/2021 - LIBERADA

Exercício : 2021 Ficha : 0000257
Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Data: 11/03/202l Data Re£: l 1/03/2021 Valor: 368.400,60
Órgão :10 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária : 1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA

Função : JO - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa :0025 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

projetolAtividade :2.398 - MAC - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA REDE PRÓPRIA

Elemento Despesa :33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 14 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS

Favorecido : CNPJ/CPF :

Bairro : Cidade :

Endereço : UF :

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO DESTINADO AO COMBATE DA COVID-19

C=ãdo Anterior Ficha

2.612.563,50 Valor Pré Empenho 368.400,60 Saldo Disponível 2.244.162,90

(trezentos e sessenta e oito mil quatrocentos reais e sessenta centavos )

N° Requisição :

N' Processo :

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903010000 - Materid Odontológico, Hospitalar e Ambulatonal _ 1(,9 4')O.òu

LANÇAMENTOS

N" Débito Valor Crédito \':ílor

Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes

Õ i 5ZZ§iõiôôôôõõõ- PRE-EME'ENHÕS EMITltjõS l 36Uõó,6ò |6ZZiZòZÕÕÕõôôõ- CRED1'¶ Ô MEEMPENHADO 368 4ÔÔ.60
O 1 62211010300000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 368.400 60 62291010000000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR 368 400 60

Local/Data/Assinaturas

ITABUNA, ll de março de 2021

:'i l',
¥

SUPERV]SORZ=:AMENTO

""'^"t,,, ,,,d;":pf=
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Prefeitura
Municipal
de Itabuna

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPj:08.218.991/0001-95

(XJ¥3 l

,

Secretaria Municipal de Saúde - 22/03/2021.

l
l

l

,

í

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Número

N° 046-S/2021

Responsável

Geanne Magalhães D. de Carvalho.

Ao Sra.
Elisabete Avelino da C. de Souza
Chefe de Contabilidade

C
Após análise do Processo Administrativo, que tem como objeto: Contratação de empresa para
aquisição de material penso em caráter emergencial conformo Cl n° 04/2021,para atendimento ao
Departamento de Média e Alta Complexidade, 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.

""":j, :':"

Diretoria Financeira e Administrativa

Secretaria Municipal de Saúde
Endereço: Av.: Princesa Isabel n°678, Bairro Banco Raso- ltabuna-Ba

CEP:45607-291



MUNICÍPIO DE ITABUNA OQ 24L
, :, " .:.,, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA

, "' BAHIA
' :,' 08.218.991/0001-95

NOTA DE PRÉ EMPENHO N" 000003612021 - LIBERADA

Exercício: 2021 Ficha: 0000060
Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Data: l 1/03/2021 Data Ref.: l 1/03/2021 Valor: 251.675,70
Órgão : 10 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária : 1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA

Função : JO - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0024 - SAÚDE PREVENTIVA

Projeto/Atividade :2.375 - AB - Estratégia Saúde da Família- NASF

Elemento Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS IX) SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS

Favorecido : CNPJ/CPF :

Bairro : Cidade :

Endereço : UF:

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO DESTINADO AO COMBATE DA COVID-19

C Saldo Anterior Ficha
2.834.167,00 Valor Pré Empenho 251.675,70 Saldo Disponível 2.5&2A91,30

(duzentos e cinqüenta e um mil seiscentos e setenta e cinco reais e setenta centavos )

N" Requisição :

N° Processo :

Modalidade : Dispensa

objeto :

SUBELEMENTO

33903010000 - Material Odontolópco, Hospilaiar e Ambulatorial 251 675,70
LANÇAMENTOS

N" Débito Valor Crédito Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes

Õ - - PENHÕS EMIT1DÕS Z5i.675,7Õ czzizõzõõõõõõò - CREtjlTõ PRE-EMPENHADO 25( 675.70
O 1 62211010300000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 251.675 70 62291010000000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR 251 675,70

Local/Data/Assinaturas

ITABUNA, ll de março de 2021

, l
,¶

4\'\ ", , 'f

O PEREIRA XAVIER NETO DEPARTA ' , TO FINANCEIRO E ORÇAMENTO
SUPERVISOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTO 7

020 619.97$-97

=g:::':nm

i

,

\
j

f

F

I

g

t
,
l
í
i

.E
i

E&L Cõmuh7~ ^iblicu Elehüúca /S/ Page l ofl ' 1:"&/. Produções de .Sb/twctre LIDA



¢O¶3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
ESTADO DA BAHIA
CONTROLADORIA GERAL
CNPj: 08.218 991/0001-95

~

PARECER CGM N'. 068/ 2021 quarta-feira, 24 de março de 2021.

CICERO V.S. JUNIOR LÍVIA MARIA BOMFIM AGUIAR
De: Controlador Adjunto Para: Secretaria de Saúde

Após análise do processo administrativo n° 046-S-2021, que tem como

objeto Contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO EM

CARÁTER EMERGENCIAL, informo que o mesmo seguiu o trâmite de

despesa e encontra-se dentro das formalidades legais, composto com

informações necessárias para que a Comissão Permanente de Licitações

proceda com o enquadramento na modalidade DISPENSA de contratação do

objeto pretendido.

Em síntese, patente às considerações aqui elencadas, opinamos pelo

prosseguimento do feito e por zelo e cautela reitero a necessidade do

cumprimento das formalidades administrativas para efetivação do ato.

Nas contratações diretas fundadas em emergência
(art . 24 , inciso IV, da Lei 8.666/1993) , cabe ao
gestor demonst rar 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 Relator: BRUNO DANTAS
ÁREA: Licitação TEMA: Dispensa de licitação

SUBTEMA: Emergência Outros indexadores : Requisito,
Preço, justificativa.

Considerando, processo administrativo n° 039-S-2021, que tem como objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE

CONSUMO TIPO PENSO, em andamento licitatório esta controladoria

recomenda o crivo da procuradoria para contratação solicitada a cima.

Nos contratos emergenciais, não há razão para

que ha j a encargos ou custos ma j orados em
relação às contratações decorrentes de
procedimentos licitatórios, salvo quando
devidamente justificado e consignado
expressamente em pareceres. Acórdão 1580/2017-
Primeira Câmara Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO
ÁREA: Licitação TEMA: Dispensa de licitação

SUBTEMA: Emergência Outros indexadores :
justificativa, Preço

l

f

'~

l.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
ESTADO DA BAHIA
CONTROLADORIA GERAL
CNPj: 08 218 991/0001-95

Encaminho a Vossa Excelência o referido processo administrativo para

sua chancela e posterior encaminhamento à Comissão Permanente de

Licitações.

É o nosso parecer.

S.M.J

O

Cicero Vieira "t°'h{NN\pKLDE\TABUNÁ
Cont'o 'a¶,?., V. S. júnio'

Contro\ador Adjunto
Decre\o n' 14.00612021

C

l

l
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Cl n° 090/2021 /SMS/ITB/GAB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

C.N.P.J. N° 08.218.991/0001-95

Itabuna, 22 de Março de 2021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Número: 046 - SI 2021 Responsável: lívia maria bomfim mendes aguiar

C

C

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO EM
CARATER EMERGENCIAL.

;'

l

l
k

t

l

l

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, considerando a
existência de previsão orçamentária suficiente para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO EM CARATER EMERGENCIAL, conforme
discriminação do serviço e quantitativos constantes neste processo AUTORIZA a
conclusão do processo, que atenda a determinação legal e ao interesse público.

C
Ç)

\

'¶
LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

Secretária Municipal de Saúde

Prefeitura MunicipalAv. Princesa Isabel, 678, São Caetano- CEP.' 45607-291- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

g

f



çXA6

%b
m_silk

l Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 046-S/2021
L

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016-S/2021

OBjETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO EM

L CARATER EMERGENCIAL

J USTIFICATIVA
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 16/06/2020 l Edição: 113 l Sêção: l I Página: 34

Órgão: Ministério da Saüde/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 || 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:
Art. 1° Esta Portaria define os critérios técnicos para a implantação de Unidade de Saúde

' ^ 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
'm permanentes da rede assistencial

^ || - 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:

11 - equipamentos urbanos como estádios de futebol ou centro de convenções:



oc'a

Ill - 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 coubeh 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:
" ^

Il - Leito de Suporte Ventilatório Pulmonak voltado para:

" r"\ 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 Ventilatório

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 O3.03.OLO22-3 - Tratamento de infecção pelo coronavírus

COVID 19; e

_ || - leito de Suporte Ventilatório Pulmonar código do procedimento a ser criado em atom específico 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 dQs Hospitais

de Campanha mediante a disponiblljzação 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/pronssional-g%tor#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/

index.php/Orienta%C3%A7%C3%B5es,CNES.-,COVID-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.

EDUARDOPAZUELLO
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10/03/2021 portaria n° 237-20-ms-sms

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 d8 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
Jnidade de Terapia |nt8nsiva Adulto e Pediátrico, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19; e

Considerando a necessidade de qualificar o CNES e a Tabela de Procedimmtos, M®icamentos, 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

^Lnes) e Inclui procedimentos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, OPM do SUS, para identificar ações
(e|ativas 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 || 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 do 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
çjg Atenção Hospitalar do Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência da Secretaria de Atenção Especializada
à Saúde (CGAHD/DAHU/SAES/MS).

Art. 4' Ficam incluldos na Tabela de Leitos do CNES, Tipo 03 - Complementar, o Leito 51 - UTI ll Adulto -
COVID-19 e o Leito 52 - UTI || 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 - UT1 || Adulto - COVID-19 e em 26.13 - UTI

" || Pediátrica - COVID- 19, respectivamente.

6Ã 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
modificações reahzadas pelo DATASUS/SE, conforme cronograma disponlvel no site http://cnes.saude.gov.br.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

Es":e texto não substitui o publicado no DOU de 20.3.2020

ANEXO

INCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS

PROCEDIMENTO: 08.02.01.029-6 - DIÁRIA DE UTI 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 (Proe, Especial)
DE REGISTRO

\www.pkjna|to.gov.br/cdvi|_03/ponana/PRT/portar|a n" 237-20-ms-saes.htm ¶/3
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MODALIDADE DE 02 - Hospitalar
ATENDIMENTO

COMPLEXIDADE Não se aplica
Ilô M

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

SEXO Ambos

.IDADE MÍNIMA 12 anos

IDADE MÁXIMA 130 ANOS

VALOR DO
=ROT1AL °N

(SA)

VALOR DO
SERVIçO RS 686,40
HOSPITALAR
(SH)

M

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

in ~
TOTAL

HOSPITALAR R$ 800,00
(TH)

"m
HABILITAÇÃO 26.12 - UTI 11 Adulto - COVID-19

LEITO 51 - UT1 || Adulto - COVID-19

IENASES 147 - Tratamento Intensivo

PROCEDIMENTO: 08.02.01.030-0 - DIÁRIA UTI || PEDIÁTRICA COVID 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 (Proc. Especial)
DE REGISTRO

MjODALjDADE DE 02 - Hospitalar
A ENDIMENTO

COMPLEXIDADE Não se aplica

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

SEiXO Ambos

IDADE M|N|MA O meses

IDADE MÁXIMA 12 Anos

VALOR DO
SERVIÇO O 00
AN BULATORIAL '
(SIt)

www.planalto.gov,br/cdvi1,03/portalia/PRT/Ponar|a n' 237-20-ms-saes.htm 2/3
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10/03/2021 Portaria n" 237-20-ms-sms

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

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

TOTAL
HOSPITALAR RS 800,00
(TH)

HAB|L|TAÇÃO 26.13 - UTI j] Pediátrica - COVID-19

LEITO 52 - UTI ll Pediátrica - COVID-19

RENASES 147 - Tratamento Intensivo

çej

'I

'

www.p|ana|to,gov.b[/cc|v|l_03/PMarIdPRT/Portaria n' 237-2Q-ms.saas,htm
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 12 /03/2020 l Edição: 49 l Seção: 1 l página: 185

Órgão: Mlnlstério da Saüde/Gablnete 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 l e n do

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

2020, e

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,
áA 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, confbrme 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 rec»mendação será feita por meio de notificação expressa à

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

saúde em local certo e determinado.

§ 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 ato médico ou por profissional de saúde.

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

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

Art. 7" A medida de requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas para

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 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);

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

^ ou

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° após a validação da qualidade, o laboratório de que trata o caput passará a integrar a Rede
Nacional de Alerta e Resposta às Emergências em Saúde Pública (REDE CIEVS).

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

§ 4° A realização de exame laboratorial coleta de amostras e demais testes necessários para
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 coronavlrus (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

.m, condicionada a avaliação de risco realizada pela Secretaria de Vigilânda em Saúde do Ministério da Saúde.
Art. 13. O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados,

áà 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

Eu, RG n° CPF n°

.....___~...._,,,,wdeclaro que fui devidamente informado(a) pelo médico(a) Dr.(a)

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

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

local de cumprimento da meclida_~~,,.,t~_~~_ ,bem como as possíveis consequências da sua não

realização.

rm¶ i l Paciente Responsável

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

Assinatura: ,,~~,__~~_~~,,,,,,,, Identidade No:

0Data: ,__,,~1.~,~~_/~,~_,~ Hora: ~,,~.

Deve ser preenchido pelo médico

Expliquei ç) fúncionamento 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:
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O(A) Senhor(a) está sendo notificado sobre a necessidade de aàjção de medida sanitária de

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

Data de início:

Previsão de término:

Fundamentação:

Local de cumprimento da medida (domicilio):

0Local Data: _,,__,/___,,_/__,,,_ Hora: ~,,,,,__

Nome do profissional da vigilância epidemiológica:

Assinatura,.+_,,,~~,_~!~,~~~,,m~~__ Matricula:

Eu, documento de identidade ou passaporte

.~..~~~...,,~..~~~.declaro que fui devidamente 1nformado(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: ~~,,~J

Assinatura da pessoa notificada:

Ou

Nome e assinatura do responsável legal

Este conteúdo nãO substitui o publicado na versão certificada,

^

^

~
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 23/07/2020 l Edição: 140 |Seção: l |Págiría: 75

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro

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 ll 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:

" Considerando a Portaria n° 356/GM/MS. de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a

-- aã
'egulamentação 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
" 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) o 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 UT1 devem constar nos Planos de Contingência Estaduais:

|| - a necessidade dos Municípios e Estado, baseada em critérios epidemiológicos (lncldència,

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 hospitalar.

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 solicitação dos gestores 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 soücltação de desabilitação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva

Adulto COVID-19 para atendimento exclusivo dos pacientes SRAG/COVID-19, o recurso financeiro

p¶ 'epassado 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 UTIA 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

Ministého 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 L página 65.

EDUARDO PAZUELLO

Este ccmteúdo não substitui o puNicado na versão certihcada,

m
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DIÁRIO
OFICIAL
Prefeitura Municipal de

Itabuna

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

^

'"" 1,mCm\

D E C R E T O N° 13.608, de 20 de março çjg 2020

Declara Situação d9 Emergência no âmbito do

Município de Itabuna, afetado por Doença
lnfecdosa VIral - COBRADE 1.5.1.1.0, conformo a
Instrução Normativa do Ministério da lntagração
Nacional n' 02, de 20 do dazombro do 2016, para
fins de pnwenção e onfrentamento à COVID-19, g
dá outras providências.

m

Er- 'A

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, no uso de suas atribuições legais;

amparado no que dispõe q art. 6°, da Lei Orgânica do Municlpio 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. 196 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a dassificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de

março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;

CONSIDERANDO que a situação demanda q emprego urgente de medidas de

prevenção, controle e conlenção 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

tom casos confirmados no Estado da Bahia, o cje

-"'

CBEMEá2§2S&

CONSIDERANDO ainda, finalmen(e, 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 coronavfms;

Profoitura Municipal Av. R1ú1qqgu 1&7txjÍ, 678 - CçnvoMmNNmm uunl%nd FkMnoNíos - são Caomo

Cert//jcação Digital: HQ1YHMYAsFY8BG8Q-jKB1FYKL-xUxU"a

Versão e/ebÜn/ca dispon/ve/ em: hlW/Wwvvjtabuna.ba.gov.br
Docuinemo assinado digitalmente conforíne MP no2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasilè/ra -lCP Brasil
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DIÁRIO

OFICIAL
Prefeitura Municipal de

Itabuna

,%q, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

CONSIDERANDO a confirmação em 19 de março de 2020, de caso de coronavlrus

em Itabuna e o risco iminente de sua dissgminaçào;

DECRETA:

i,~à

^

(+'J

Art. 1° - Fica declarada Situação de Emergência em todo o território municipal, em

virtude do desastre dassificado e codificado como Doença Infecciosa Viral - COBRADE

1.5,1.1.0, conforme Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional n' 02, de 20

de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19.

Art. 2" - Fica autorizada a motNIlzâção 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 an, 1' deste Decreto, no âmbito do Poder Executivo Municipal,

consideram-se serviços públicos essenciais as atividades relacionadas à segurança, saúde,

proteção 0 defesa civil, fiscalização e arrecadação.

Art. 4" - Ficam suspensas as férias ou licenças dos servidores das áreas essenciais

Bstabekádas no art. 3°, devendo os servidores afastados so reapresentarem em até 72

horas.

Art. 5" - Fica suspenso o funcionamento e atividades de shoppings. galerias, bares,

restaurantes, academias de musculação, dança, ginástica, clubes sodais, 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 primelra hora de sábado, dia 21 de março de

2020, pelo prazo de 15 dias ou até nova deliberação.
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Parágrafo-Primoiro — Ficam suspensas 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 d0 fiscalização.

Parágrafo-Segundo - O descumprimento do ora determinado ensejará o

cancdamento ou suspensão de alvará, licenças e permissões de fundonamento, sem

prejulzo de fechamento forçado e responsabilização da pessoa jurídica e física no âmbito

cível, criminal e administrativo.

Art. 6" - Ficam autorizadas a Secretaria Municipal de Sustentabilidade Econômica e

Meio-ambiente, Secretaria Municipal de Segurnnça, Transporte e Trânsito e a Guarda Civil

Municipal a procederem a fiscalização e imputação das sançõos ora estabelecldas, podendo

solicitar apoio policial.

Art. r- Fica excepcionado da vedação do artigo 5° deste decreto, o funcionamento

de farmácia, mercados, postos de gasolina, lojas de del/vary, supermercados, padarias e

estabelecimentos de saúde.

Art. 8° - Os servidores públicos com Idade superior a 65 (sessenta e cinco) anos,

gestantes e pessoas com diabetes ou hipertensão comprovada por laudo medico e perícia

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 coMança, 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 domonstração da economicidade

da despesa, juntando coleta de preços e formalizando-os em atenção aos reqljisito3 legais,

somente se por outro meio licitatório não puder satisfazer a necessidade da administração,
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com fundamento no inciso :V, 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-Únlco - Dever-se-á priorizar a aquisição por meio dos certames

licitatórios já em vigor ou por meio de registro de preços, lnclusive 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 Atenção a Saúde Itabuna - FASI,

fundação publica municipal gestora do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães - HBLEM.

Art. 13 - Fica o Secretário de Segurança, Transporte e Trânsito do Município -

SESTTRAN autorizado a editar decreto para reduzir, disciplinar, retornar ao horário normal

ou paralisar parcial ou integralmente o serviço de transporte coletivo urbano.

Art. 14 - Este Decreto entra em 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 ITABUNA, em 20 de março de 2020,

FERNANDO GOMES VITA

E!g?.l!,!!n !!!!!.?jS!!P,?l. , Av- Pnrx2m .It!,- Cqmu AdmüüsMtNo MunkµuFknw]o Alvos- SSQ Ccmmo

Carti//cação Digital: H*HMYA-8FY8BG8QJKB1FYKL-XUXUO8AZ

Versão elolrõn/ca clispon/ve/ em: http»Wwwmbunabagov.br
Documento assinado d/g/ralmente conforme MPn" 2,200-2/2001 de 24/U8/2001, que /nst/(ui d infra-estrucura de Chaves Públicas Bras//e/ra - lCP Brasil



ojoa

DIÁRIO

OFICIAL
Prefeitura Municipal de

Itabuna

'ZBL'
%'!:

-.5-"£-'
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

Vice-Prefeito no exercício do cargo de Pí"efUo
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D E C R E T Q N'13.609, de 21 do março clo 2020

Altera o Decreto n° 13.608, de 20 de

março de 2020, 0 dá outras
providências.

~è
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, no uso de suas atribuições legais, com

fundamento no art. 6° e 66, inciso XII da Lei Orgânica Municipal e,

CONSIDERANDO que foi decretado Estado de Emergência, face a wnfirmaçào de

contaminação do primeiro paciente com o COVID-19 no Município de Itabuna;

CONSIDERANDO a necessidade de ajustes às medidas tomadas, com o intuito de

elidir o desabastecimento e a desassistência em setores rdevanles;

DECRETA:

^

V~\

Art. 1" - O Decreto 13.608, de 20 da março cjb 2020 passa a vigorar com as seguintes

modificações e acréscimos:

"Art 5" - Fica suspenso o funcionamento e atividades de shoppings, galerias,

bares, restaurantes, cinemas, academias de musculação, dança, ginástica, clubes

sociais, igrejas, eventos sócia is, poHlicos, congressos, convenções, seminários,

festas, formaturas, comemorações, serviços de Call Center, Agências Bancárias e

cursos, partir da primoira hora de sábado, dia 21 de março de 2020, pelo prazo de

15 dias ou até nova deliberação.

Parágrafo-Primeiro - Ficam suspensas as atividades internas e atendimento

ao público na sede da Prokitura do Município de Itabuna, excetuando-so as

atividades da Secretaria Municipal de Saúde e órgãos essenciais, que não admitam

solução de ocmtinuidade, com funcionamento e horário determinado pelos

Gecretàrios cjej pasta, mediante termo fundamentado e expedição de respectiva

Portaria.
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Parágrafo-Segundo - Fica suspensa toda e qualquer atividade de circulação

de mercadorias e prestação de serviços em estabelecimento comercial abedo ao

público, de natureza privada e de natureza não essencial à manutenção da vida.

Parâgrafo-Tercoiro - 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 do

instituições financeiras tendo em vista o atendimento de aposentados, pensionistas,

beneficiários de programas sociais e a população que não poderá ficar alheia a

movimentação e saques de numerários, o que poderia agravar q c803 social nesse

momento de medidas restritivas de prevenção ao Covid-19.

Parágrafo Quinto - Os serviços de Call Center deverão instruir pedido

escrito e fundamentado a Secretaria Municipal de Saúde, comprovando a natureza

essencial dos seus serviços e enquadrando-se nas medidas de segurança

biosanilárias expedidas pala Secretaria de Saúde, como condição prévia de

funcionamento.

Parágrafo-Sexto - O descumprimento do ora determinado ensejará ao

infrator o cancelamento ou suspensão de alvará, licenças e permissões de

funcionamtmto, 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

funcionamenlo de farmácia, mercados, mercearias, postos de gasdina, de//vwy de

alimentação, supermercados, padarias, estabelecimentos de saúde (clínicas e

hospitais), pei shops, clínicas veterinárias, lotéricas para operações financeiras e
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pagamento de beneficias, cemitérios e funerárias, distribuidores e revendedores de

gás cjb cozinha, distribuidores, industrias e fabricantes dg produtos alimentícios e

bebidas, estabelecimentos que comercializem produtos agropecuários para venda

de ahientação e medicamentos de uso animal, lanchonetes, empresas que atuam

como veículos de comunicação, empresas de abastecimento de água

saneamento, energia elétrica e tdecomunicações, açougues, peixarias, granjãs,

empresas de coleta de resíduos sólidos, empresas de segurança privada,

produtores ou fornecedores de bens ou de serviços ossenciais à saúde e à higiene,

alimentos e bebidas, revendedores de prcdutos médicos e hospitalares e hortifrútis,

Art. 10 - Fica a Secretaria Muniápal 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 colatas 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 lV, art. 24 da Lei 8.666/93, diante da necessidade emergencial de

aquisição de produtos, insumos, serviços, não amparados por licitações já

existentes, exdLlsivamente 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

âlà8 de outros entes, quando cabível."

Art. 3" - Este Decreto enlra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4' - Revogam-se eis 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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DECRETO N' 13.621, de 01 do Abril de 2020

Convorto sItuação de emeryência om
Estado de Calamidado Pública no
âmbito do Município de 1tabuna(BA), e
dá outras providencias.

A"h

~n

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 Saúde Pública de importância nacional em

decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), por entender se tratar

de evento complexo que demanda esforço conjunto de todo o sistema único de Saúde para

identificação da etiologia dessas ocorrências e adoção de medidas proporcionais e restritas

aos riscos:

CONSIDERANDO que na data do 11 de março de 2020, a OMS - Organização

Mundial cjb Saúde declarou que a COVID-19, nova doença causada pelo novo coronavlrus,

denominado SARS-Cov-2 é uma pandemia;

CONSIDERANDO que q Ministério da Saúde, por meio da portaria 454 de

20.03.2020, declarou, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do

corçmavirus (COVID-19):

CONSIDERANDO que o Município de 1tabuna(BA) adotou inúmeras medidas de

enfrentamento ao novo coronavírus através dos Decretos Municipais 13.604/20, 13.607/20 e

13,608/20;

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas mais rígidas de prevenção

de controle de riscos de danos a saúde pública, a fim de conter a disseminação do novo

coronavlrus no âmbito do território deste Município de Itabuna (BA);
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CONSIDERANDO quo, a cada dia, tem se confirmado novos casos de pessoas

contaminadas com o COVID-19 em todo o Nrritório nacional, comprometendo

substancialmente a capacidade de resposta do poder público;

CONSIDERANDO que, no âmbito do Município de Itabuna - BA, a pandemia do novei

corona v|nj8 e as correlatas medelas de enfrentamento vBí71 impondo isolamento de

população (preventivo) e interrupção de serviços essenciais,

CONSIDERANDO que a restrição e paralisação preventivas de atividades das mais

diversas categorias da alividade 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 o incrementQ de ações assistenciais a população municipal

afetada;

CONS1DERANDO que, mesmo após o fim da3 restrições impostas para a prevenção

ao coronavírus, perdurarão relativamente aos comerciantes, prestadoras de serviço,

trabalhadores e agriclj|tQre$ locais, nefastos efeitos sociais e econômicos, os quais, embora

incalculáveis no momento, já são previsivelmente devastadores:

CONSIDERANDO que a situação sq agrwa em face à pardela redução significativa

da atividade econômica estadual, nacional e internaáonal e conseqüente queda já iniciada

na arrecadação da União, Estados e do Município de |tgbuna (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 momento em se avulta a necessidade do 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 confirmação de casos no Município de

Itabuna;

CONSIDERANDO, portanto, tratar-se de danos sociais 0 econômicos decorrentes de

surto epidêmico internacional (pandemia) enquadMo no COBRADE (1.5.1.1.0) dassikado
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entre 'os desastres de grande intensidade" nível Ill, por onvolver "danos e prejuízos não são

supeiàvds e suportáveis pelos governos locais e) o restabeiecimentD da situação de

normalidadc depende da mobilização e da ação coordenada das trés 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 arligos 22 e 23 da Lei de

Responsabilidade Fiscal - LRF, quando extrapolados os limites prudencial e total de

despesas de pessoal, impedindo 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 dispo3ições estabelecidas em seus artigos 23,31 e 70, bem corno dispensando o

atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no artigo 9", na

ocorrência da calamidade pública reconhecida, enquanto perdurar a situação;

CONSIDERANDO a mensagem 93 de 18 de março de 2020 do Presidente da

República, solicitando ao Congresso Nacional o reconhecimento do estada de calamidade

pública em saúde pública nos termos da LRF, o qual foi aprovado sob a forma de Decreb

Legislativo 06/2020:

CONSIDERANDO o teor do Decreto Estadual 19.549/2020 da lavra do GQvemador

do Estado da Bahia, que declarou estado de emergência no âmbito do Estado da Bahia;

CONSIDERANDO, por fim que o governo do Estado da Bahia, se encontra em

Estado de Calamidade PUblica, já reconhecido conforme deliberação da Assembléia

Legislativa da Bahia, Decreto Legislativo 2512, na data de 23.03.2020,

DECRETA:

Prof'oitura Munlcipal Av. pMam tmbot, 678 - cQ!~mn&lmtr¥o Eõnwo Ahres - SOO

cQru/icaçâo Dig/tat NVWXSKU5-KEMHMOTQXYHQOFF-/6ZWCOS2
Versão de(rõnica disponível em: httpy/www./tabuna.ba.gov.br

Documento assinado d/g/tahnente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/U&/2001, que /nscku/a infra-estrutura de Chaves Púb//cas Bras//eka- KP&asi1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

Art, 1° - A conversão da Situação da Emergência em 'Estado de Calamidade

PUblica" no âmbito do todo o território do Município de Itabuna (BA) em virtud8 da

emergência em saúde pública de importância internacional decorente da pandemia do

novo coronavírus.
Art. 2' - Os órgão3 e entidades da Administração Pública Municipal adotarão as

medidas nocessárias ao enfrentamento do Estado de Calamidade Pública.

Art, 3° - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, com vigência pelo

prazo do 180 dias para todos os fins legais, prorrogável por igual período em sendo

necessário, caso ainda perdure o Estado de Emergência declarado pelo Municlpio, com

eficácia vinculada. na forma do art. (35 da Lei complementar 101/2000 - Lei da

Rosponsabilidade Fiscal, a partir do reconhecimento da situação da calamidade pública

pela Assembléia Legislativa do Estado da Bahia.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍMO DE ITABUNA, em 01 de abril de 2020.

FERNANDO GOMES VITA
Prefeito em exercício

tm

C eF'Mf

MARIA ALICE ARAÚJO PEREIRA
Secretáda de Governo
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Zf! PREFEITURA MUNICIPAL DE IIA3UNA

D E C R E T O N° 14.282, do O'S do fowroiro do 2021.

Dcckiira dtuaçdo do Emcrgóncia Adminlsúutiva

no MütÚc/plo do Rabuna q, dá ouuus
prw/dônc/as.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, Estado da Bahia, mo uso das alribwções
qua lhe &&9 cAllfgnd&8 µ1a Orgãnsca do Município,

CONSIQERANDO quo SituaçSo do Emenm¢ia éi uma conGtõtamo do anormalldo&.
promuada por dên\ÉNw quü "1oQwtl ao contmle e ao plamjamonto da Adminístraçâo.
causando danos e prajulzos quo impúquem o ajmpmmatimento pardal da capaciuao da
reaposta do poder público do únlo allngldo:

CONSIDERANDO que, ao find de um més CN govemo, sq rnnsmlnu que [is
contmtos aditlvados pelo govumo sucgaido rí8o fomm 3íjfjcienle$ parti çaranl'r e
continuidade dôs semços púL4icü$ |mpmsdrld|vòj6 0 o tampo oonsumido não su revelaram

pam a¢oçào do providòncias que esguordem, pelas 'Àas pmcMmmals
regjlores, ao aten¢1mento formal do príndpib da lmmsoa|ldacje, atrav6s ins;rumemos
como ltãtaçáo, concurso p@iicxj$, prtxessos scleüvos, etc.

CONSIDERANDO que o atual qovemo sb iniciou no último diã 1' dei janeira um a
obtigação clo garanuc a continuidado dos seMçm públicos pre$t8do3 à popukçáo,
nhmrvmdn a ccinsumada, üninmte e potmcial sumnsão destes seMços. mduscve
aquelos axtmniamanla asscmdas;

' CONSIDERANDO quo ec revelo ccmtrapmduwnta o üdçâo dü Dcmetos especifcos
pata ciànda geral de cada silwçàç em que veritique wmdwttuçào Gq$ e(éilo3 da
t)mM(jih)cih denvMa ejá abrupta desconlinuidada de scn.çç)$ públims em deco«ênáa da
suc¢$5ãQ mumcipal

CONSIDERANDO El n«osswjade çont"ataçáo Clo ma>de·obm puia Administrüçaa
Pública cm confomid%ú com o dlspcAo (iq inciso lX, cio Ail. 37, dj Consituição Federal
esl'itamente para ãt8Mcr ngcies$ídade temporána cIa excepcional infem$$8 público, am
qm haja tempo hábil para a reallzaçào de pwcc66o 60tBÜVQ, ainda quo únplifk=1a. vkando
urçjwilu aluuçào m akmdimünlü de saúde, lknpeza pública, proddèncias sanitàhas e outros
sermos ê8SMciâiS'

CONSIDERANDO que o |e'vanlamgnto téahzado Miã Admu)|$traçao para sq
averigum (já contratas cNstarm e vigentes, demonstmu não 68rom Mciontos pam wprir a
dàmancsa dos serviçp3 essmdais, suçjehndò (uri, 24, lV. Da Lei 8.66ÍY93} a
jus5fkât oônuutações mediante p~dmmo de dlspema do lOtação, dnda que otedeodo

· o mater exepcicnalid%o e tomporaMdade que 8 comrataçào dtrda pressupCe;

prdúltura Murljap!! ,' Ay phu/~ ÓJ8 - CWWP Atm '~KMM7QÁN0$ - SÕiIj CM¢00P

!M|1 l MIWN|I

.. . . ~ -·~ ·
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DECRETA:

Art, 1" Flc3 «edaracja a emõnco da útuaçâo 3norm[.| caractQ,jzada cmmíj
srryçito de emergência ADMjNISTRATTVA no âmbjo do Munidpio tio ltcbuna, çmo

pruzp tíq (M%Mâ) om razão da StnâçãQ &3 dosGoMnukM0 na orem execução
ae' Wníçob públim essençm's, smemos rm Úhmos d|a8 do çammo sucedWa

Parágnato únko. 1¶ Súuação de EmergCma ora duàarada autonza a âdoçào CR
todas as modicks admiNstralivas necesüriw à imediata mpom' pm parte do PMcr

Público j sltuaçõo ©ontc

Art. r. Evenuu:U wntrat:jç&s. m|jzac|a6 chcütamúnte em [unção da emorgància ora
ciaíwada, devém adalar µfc}vLdànaag simpkficadas mnn cokíçâo ce cunículo,

dó peçoa, 611lro outms. vi6amo ptd6qnm a prüv3|ôn¢ :j do intorcue pútjl:co o

vaníajoddade |xjta Aarninl$tmp%o.

Art, j" - cme [Jc·cfq1q entra em vigor msta data, fev'ogan¢c·30 as 6115po6iWs om

contra'io

GABINETE DO PREFEITO DE ITABUNA, em CJ4 de faveceiro de 2021.

AUUU5TQ KARãSQ==S="'
m nap eun·w

CASJKJ*D93$BF75ZT—"
q') t:mm fAUGUSTO NARCISO CASTRO

PMoilo

.OSUE CESOUUBMNDAQ ==='==

.UH OFt M397O73S72 m' lb rer· «jof

JOSUÉ DE SOUZA BRANDÃO JÚNIOR
¥CM8M de Govemc

^~

,A· l

josé ' ertd de Zima filho
Sscre m de Gemo e inovação

Prdait ura M unlc ÊpaÍ Üèhpt nm Cemm Mmfw AhW -Sb cmum
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Versão eletrônica dispon/ve/ em: httpi'Nmw. lfabuna.ba.gov.br
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Saúde do E6tado da Bahia
Superintend0ncia de ViOi|âncla e Proteção à Saúdo

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

lndituto 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 vahante

SARS-CoV-2 voe 202012/01 da linhagem B.1.1.7, do Reino Unido, em amostras

pmvenientes 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 q Estado da Bahia possui transmissão

comunitária pam as duas variantes, já que não houve possibilidade de rastrear a

origem da infecção em todos .os casos, lhdicando 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 çasos estão relacionados com os munic[pio8 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 mài"çQ de 2021, foram

notificados 09 casos, sendo 06 confirmados e 03, permanecem em análise. Estes

casos estão relacionados com os mun icipios de Salvador, Feira de Santana, Ilhéus,

supmrmnd6ncia de VlgMncla 0 prot8çao da Saúdo
4' Avmilda 400, PlatMorrm 6, Lmdo B - Contro Adminbtmt(vo da Bahia - $ajvador.BMã, CÉP 41.750-300

Tot. (71) 311&4230. E-mdl: 8uv[8a.a8~8audo.mov.br SlW: w\ANv.Baud&b&Oov.br

f



À

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia
Superintandênda de Vigilância e Proteção à Saúde

Itapetinga e Lauro de Freitas. Nenhum dos casos confirmados necessitaram de

hospitalizações e todos estão curados.

Desta forma, solicitamos às unidades notificadoras a necessidade de fortalecer as

atividades de controle da covld-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 necesgidade de orientação à população quanto às medidas de
L . prevenção e controle como: isolamento domiciliar da pes8oa 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 08 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,

^ "

" l Talita Moreira Urpia

l Coordenadora CIEVS-BA

r.
l

Supw1nWndâncIa do VIgflôncla q ProtoçBo da Saúcb
4' Avenida 400, PIatMorma 6, Lado b - Cenuo Admlnbtratlvo da Bahia - $aN&dor-gahl® CEP 41.750.M0

TU (71) 31154230. E-mdl: 8uv[gamhlc@mu&,bB.Bov.br Bito: ...
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DECRETO N" 14.331, de 10 Clo Março de 2021

[)CCfQtâ Estado de C:Mmidado Pútbllca
no âmbiw do Município de Itabuna em
função da pandemia do COVID·19 e dá
outras prôvldendas.

0

q .preeeito MüNlcjpm de itabuna, ncj uso de suas atribuiçõos tagais. com

fundàmènto no lnúso XV do art. 66 da Lei Ch'gánica Municlpal:

CONSIDERANDO que na data dê 11 do março 2020, a OMS - Organização

Munchd cie Saúae cjec$orw que a COV$D-!9, nova ckxmça caúsam µelo 11qvo corona virus,

denominado SARS-CW-2 ó uma pandwiia:

CONSIDERANDO a necessidadê dê ãdoçãij dc medicias maE rigtdns do provenção

de GonlrD|0 de riscos e de danos a wUde pública. a fim Clê conter a chssemmção do novo

corona vims, no Ambüo tb lembóiio deste Múnlcipto de Itabuna:

CONSIDERANDO que, a cada dia. tem se confirmado nows casos de pessoas

ajniumlnadas com o COVl(j-19 em t®o o teriüóno munlciµu1, curnprometendo

sUb$tan«a|monte a câpactdMe chi respostá do poder público,

CONSIDERANDO que, no âmbito do Muwcípio de Itabuna - BA. a paneemla do novo

corona vims e as çorreiatas medidas de enftentamonto vem impondo Maniento da

população e m(errupçâo de sorviços,

CONS|DERANDO que a restrição e paralisação pmventivas dc alividadas. cio3 mai3

divetsâ8 categonas da atívidado eamômíca, atingindo o comércio, serviços e obras.

dclcrminudos por meto cIe mcessivos dccretos municjpais c estuduais, ímpucWnçb· iiej

ç. onomia munlcipd. do motto ei demandar urgerltamE)nlg o íncremonlo de ações

iwsistenciais a µopuiação municápal afetada; ,
,,,,,, )

J "

Prufçltura Mwvõcipat ' Al. 14qçpq( C4'nm ~w:jW3Wp Fómvnct Qúr4 p - Se
l b '

: .
,':j' \ . ) ."'
if" ' '"""

L

CerMcação D/g/taL' TODUSVRN-OOUVNXA9-/5XB5HYV-8KP8UUL3

Versão e/etròn/ca d/spon/vo/ em: huW4vww./tabuna.ba.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

CONSIDERANDO quo a queda da an'oc»daçào própriu, que decmrrà dírelomenle cSa

pDra|isaçàçj 0 criso CiR 0Qrj[lcbmto bed 0 ejá transferências inleWovemamenlai$ çmcede·se

jus(amente no momonlo Cru Se: avulta a ncceg$Ídade clo incrumento em ações assistenciuis

cIe socorro à poµulaçòo;

CONSIDERANDO, pottanén, Ratar-m de dnnos sociais e econômicos dooocmnws de
e

sutto emómico lnWnaqonal (pamen'ia) emúadrado na aa$6üiçação e Codificoçõo

Brasileira gê Du5astrgs - COBRADE (1.5. LEO) dassifirMo onim "os dosas(ms da çjtande

intensksade" nfvd Ill, por 0MQivér "danos o prejukos não são superàvois o suportáveis

µ1os govunos Ícjcíc!3 e q [estabe|ecirnento da situação de nonmalidade depende da

nAhlhZq¢e'io e da ação cuordenada das Uês eskms", assim como pot abtãngar "isolamento

dú população" c "inlorrupçào dc samços os6anciaiG"'

CONSJDERANDO a rwcmssú$ãdê da iMensihcar as medidas cIe en(ranulTMn(o ao

novo coronavírus prwlslas OBcr8tas Municipais e oocmos E3ladual$ cam medidas

adicionals, em complemenlaçào e execuçlia lacad das meddas delemúnadab perlo Estado da

Bahia 0 União;

CONSIDERANDO as vedaçõe6 jmposla8 nos àrtigos 22 e 23 da Lei ç|g

ResponsafMdadc Fiscal - LRF. quando axkapoladus os limitus p'udencid e total da

çlòspesas do pessod. |mpcdill(ju as conlrMnções necwsânas ao rdorço de aquipos que

atuam no cjnlrénWmento du panáemia;

CONSUJERANDO o c11$PQàtO no art. 65 da (,RF, GuWendQndo a cçmlagom de prazos

(l as disposiçAes @slnl)elec|da.4 em seus arügos 23,31 e 70, bem como dispensando o

aüngimento do3 rusulWdos Ramis e a Imitação de empenho µewsla na artigo 9', na

ocorrência de efamidade pública r=nhecjda, enquanto petúumr a smaçàa;

CONSIDERANDO a 0«jaração do Estado de Cdamiãade Pública em saúde em todo

o tocrilôrio, na forma ClO Dücrato EsLaàual n" 20.048, da 07 Cei outubro do 2020;

considerando que n situação demanda c} 8mpmp uqjen(e de medidas de çmvenção,

controla e contençüo da ri3cu:í dorm d agravos à saúde pübhca. a fim de evitar a

dissommaçãa da docmça,
i?

p MelWra Municlpab ^. cu kíb~pm Sjq j
g r

',\, \,,

l": '·. ., .l .r'

Cert//kação Digital: --
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
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DEÒUETA:

G ~', Art. 1" - Fca o Estado de Calamidade Públka ncj àmbilQ cie todo o
.smiUio da Munidpio Üü Itabuna em virtude dá emergênàa um sáückj pudica do

imponáncia wNmíacional chqcorronte da pandemia do novo comm virus.

Art 2' - Os Órgãos e entidades da Adrninlslrmã(j PUbhc» Mumctpd adotarão as

.medidas rleçessàrla5 ao cmltcmtarmnto do Estado dc Calamidade Publica.

Art. 3' - Esto Dôcrúic' çnlrarà em vigor na data da sua publicação, com vigência polo

prazo de IRO dias para todos os fins |e9uà¶. com eficácia vincukdm na forma do att 65 da

Lei complemontar 101/2000 - Lei da Rasponsabi%acje Fiscal, a partir do rc'conh®menlo

da dmção de Calamidadê Pública, pda Asmmbkia L«jishMivà do EsMo da Bahia.

m
m

GABINETE DO PREFEITO DE JTABUNÉ àni 10 de março dfg 2021,

. lV " Í

!\ .\
\ , )J"AUGUST ' ':AfC|SO CASTRO

i' . foito
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mui bt suuU WWvMd '··m «w
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JOSUÉ DE SOUZA BRANDÃO JÚNIOR
Sécmârio do Govecno

\

ÁLVARÓ LU|""F'ekREIRA SANTOS

PrÕcum gral do Munlcipio
LÍVIAMARlAB !!:mendesagu|:

Secretária de sUde

Proteitum Mtmlciµai ·'.1 í'wkC.h, 670 - cum Sn? G,n0¢~

Cert/ncação Digital' TODUSVRN-OOUVNXA9-/5XB5HYV-8KPBUUL3

Versão e/etrõn/ca dispon/vd em.' http:hwww. /tgbuna.ba.gov. br
Documento assinado d/g/talmenre conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que /nst/tu/ a /nfra+strutura de Chaves públicas Brasüeka · lCP Brasil
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DECRETU N" ?1).048 1)E U7 DE OUTUBRO DE M)?0

heclara Estadu dc Calamidade Pública em todo (j lrrrüòrio
bahn& afmck pur Dqvrçô lnfecd«a VIni · COIS$1AI)E
lS.l.l,0. confumie a hmruçàu Nurmachm do Minhl&iu da
|n(mra(áo Xbciunal u:, 4¢ ?0 de duembro de 7016, pan fini
do prtwaçh e eMrenlmneMo m imo wrunuvirus, causador
UNIO-N, r ·utm prov$dCnçl^

{j GU\'E1CNAI)UR 1)U ESMOU 1).'1 BA111,\. Heb un7 Jj ulrilxuçib que lhe
eunkwcn (x tncW V c XII tb m lOS ch Cummüçb Esl:»clm1, c cum nçy hci.w
VIl jrí. 7'ck Lei FC&â1 d' JL608. de ID dc áxil de 201?,

cünsi&'mb j ¢hssilkuh pda O'pniimçb Mmdid dc SàUjc, nu dR |j &' nmv dc 202Q.
coem µn&mh cb Nryu Cmmjvàuc;

çUlj$Fdcrarlúb qub" a Ülwçáo o cniµcgc' wpmw de m«hdis & prcvmçàn. cúnhuk ¢
çWbWção tk tiyç% cÍàM& eaµm'w j sáück públicm a limdc evitar 3dis$cminKjU çJj tbençt,

DECRETA

Ajl r - 11¢j Em& dc Calaükdc Nblia an 1cKju u WniUio
1nàiul cm virmk tb dcmc eksüfcab c «MirKM9 cwjx) I)q¢uç4 1níc«io» virjj -
CDBRADE 1.$.IJA cualõtme ln4n@a Nuumiva & Múústàw b hàciuml rr
V!. de ?0 k Ik'mrúmp de ?016, µm fins d: c mfmnlmenlv m tmu
cauMoc& CUVID.19.

Art. r · Fkj di & uxbs (n emdtah no àmbitu
ché hjx pm rmithu wfmçw lit} iiuuim de upàr m aüks de mµsla âi0
dcsam mhiliiaçàQ & ¢¢7ÚÍU ç

Aa y- Esx' Demo am m riyoe nj djw ck m Wbh¢açà'),

PALACIO DO GOVE&4U DU ESTAIX) DII MHIA.cm 07 tk· ouuãbro tk mu.

RUI COSTA
Gmmudor

Cados Mclb Eddvimnb sim GÒ4% Filho
cm «.vckiò Seçmàno cb

Wah« dc Fncins PWheüu Mji10¢í Vdòrio da Siha FilH
5a"xúio S) S«'miúp & 1"m¢ojj

Maurkio Tcbi kNunnw N'utj
s«màio& S«miiriu Ediw".i¢b

Fábio VÍb.lku Pima káuLüo
&=Ub dj SMe &uurb de Eumü4v

Cjiiw Mmim Mmques & Xmiu Amny Smcjnj Nçv¢6 Smtos
$«mâm & )újiÚçiL niúei!u6 IJWvwkk c kctcúà Cidkm

fkwmuh im¢au! SAXU

Juàu CMw Qhveira Uj Silva Lime Têixeh ('usta
Snmâhu & Ambmm .'kcm:'wio |Ni¥açju. Nm e Aquicukum

Leomrdu Cbcs Silvu Ihvibwi de MaµüiW Smw
&cmàrio do hdrmmiüwa Hídrica ç Smwanmo mmmb clo 1"mhúkz I'myLm tkmdi e lyme

Ndwn Vkuúc Nndi Pdtqµiau Adélia Maria Cwvulhu de Mcb Pinheiw
S«Màhwk r~'uhimmol~ S«mádukC:6·á e |n~b

Mucus Wkio Fòkz Cmkam jdim Mâa Fükm·irõ
RcmáM & SçCMâfÜ &· pm m 8Mhem

Fabyu dm lCeh 57akn kdval Lucas tb Siivj Júniw
Scmútía de NvmoçÜucla K&d Smcúnb dc µkbCücb m csm·k'b

JQJà8 Guam da Siivj André Nwcúét,'m Gun db
Scmú& dó Sc¢MàNi & CudmnkMKy saia

hum ú' Abreu Franca Nçssor Duümç Guimuikt Nm
&cmUh ik Tbiwm .S«núrw dUúhúnimçh NúçN,uij c

DECRETO N" 20.049 DE 07 DE OUTUBRO DE 2020

l[onlulQµ q íkcrelo 3Iunlelpu! de "51mcUú dc que
indlm

O GOVERNADUR DC) l-:sr^oo DII fhül1,\. au u»u dm mribuiçW que lhe
são çunlàijiw Mq iuçi$o Xjldu m. 1U$ da CmstiUçb Estmhal, e pela irx"% VIi Jowl 7"Ja
Lui Federal tf IZ60K, de ID de jbril de ZUi?, ç à vista & cuMmle kk) Nvcnsu SEI u"
0l4.$376.2®0AM$9l.53, da S[Wim¢n«nçia PmçSu ç Ddm Civil, dn ewuuim da
Cm Civil,

çm$kk-f~ es 4m)s ckcúmma tb cuiW¢m que cm j aCciw ativiKdu ç à
q pQpuh¢&p do Munklpiü ch: AndmiaM - BA;

conskkmn& iufònrwçW µcm&is Mj StuKtimúm&uL'i:j de hotú'k ç Dc(1»j Civil -
SU1)l:C;

¢oo$Kkmkb compeúr ao Emcbi p¢¢£cnw o ch µ'pubçâu c. nem mUb, iUí¢iw

que bè

DECRETA

Arc. l" · Fica o [kvrvw Mwúcirjl n" µjg. 4¢ 24 &· ;imúm ch'
2ij?q, du hvfciw hfunicipl & Andunnh:l. qw ckducíu cm "Simç.Sn &' pda
fVá7Q ck Iku (ccnln ç oitcwm) dim, m aim anupmwkmcnw ak1atb do cekridu Munkipia

Ail r · Em Í)cam Ijé emeu cm vipr m ckm cjú pubjimçüllj.
mmµ4b sew çfciiw a ?4 & $cHmúm ck 2U2U. ç pch pruo & IBO (ícxwü e
di* j cum cij uludib ttbw

mückj dc) ç,(}vçrno Dc) estado da mhla, em q7 dc cwUjmí & ?q?q.

rui cum
Gommürr

CM« Mdb
Sç¢Màfio ch cm Civil cm aordcw

DECRETO N" 20.050 DE 07 DE OUTUBRO DE 202U

Decbn de ulMode públia. um tlim de dmpropMçào.
área de tçrm que Indica.

O GOVERNADOR 1)0 ESTADO IM BAJIIA, 03U libO & $u= Mribuições e
ú vim tb diqmtu nu incivo V do jil IúS cIa ConUu§ Fmdual ç m aliem "ir du jIt. 5"
Uv D¢çlm·l.¢i Fdcrd n' 3.36$, ík· ?1 de júídho ch," 1941, ç tb quç ¢qa$ú no Nuçusu SEI n"
|00mgL20».UQo39B9'9$, da Empresa IJüam dc Âftj$ e Simemwnltu SIA - EMBASA.

üm"ul:4 à $«cúWia dc lnt~lrufurj Hídrica e Smmmmo.

DECRETA

Ari. l' - Ficu dedamdii dc ufilidMe publia, p,ua tins ck dnwoptium. u
âruj de Ima 91837d, com as d¢¢k$Õé8 C bcnkit«hs nda éXi$MU¢S, fxTkncçnk j
qíxm de ditüQ »ituúb m Kw bmy, Mumbcpc, no Munk!lüu & CiuwWi - Rahà.
mkrme mudo Mdo peh Emprem Ehkm de Apm e Sjnejmmtn SIA .
EMIJASA, e ¢cmdetuhs cunmmcs Mexo Único demc Dccrcbr,

I'aráyrMo úaku + à m¢j de tem de que trjw me dalína-hc à
imr|jlmçà¢t dc E.mçdo ElcvUória dc Esçu¢q - ARV - Am 2, pcncmen(c do Sàtcu» ck
E4xkamL·ncu Sanitiirb tk At¢mbem'. nu Município de Cjmçari - thhÁ

Ari, T . Fica Emprevu Bahma & Ágws c Smcatnemo SIA . FEMBAM
autnrizwla a pnútnmrer née Mm wdminhumiww c jucliciàüs, pc neceNüth em cmâa ck

cum vims j ckhvaQo ch de que lmW ¢6ic Db%ma, e imitú~ m
p~ mpcclNa, µv'nKkm'kndu, inclmNe. j liquühçào e o pgammhj di inúminçàz

j'ara imo, rêcúNoK dc que dispum.

.Iri. j' · Este nècm cnua an vjoc m cRua &WH publicoçija

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 1JAHIN em Q7 cIc uutubrv ile ?U2Q

RUI COSTA
Gov'ermdor

CwrW Mdk Lcvrmk) GOes Slim
Samária du Cm CIvil m Sccreüi.r 6k bli~srmun |l~

4"m"e"==""
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GERÊNCIA DE OUTORGA E LICENCIAMENTO DE ESTAÇÕES PORTARIA N¶ 347/OPC, UE ZD DE OUTUBRO DE 2QZQ

ATOS DE 22 DE OUTUBRO DE 2070

Ny çi BI] ÀUtO¢í2j MALUCAH PROOUCOES CUUUR,MS LTDA - ME CNPJ nO
OS 357.127/0001-86. j reakkar Opc'raçjo temporária de equipwnen1« de
rjdhmmUNcaçX Iiá cid«lc de Camp1ms/$P, no pctiodo de 23/10/2Q20 a 24/1QI2020.

Ny 6.312 Au(®íj POnto Link $OKKOU em Evcmm Cieeli, CNPJ no 09.467.m(xm.34, a
reèhtjr ope'ròç30 eempordm de cqui,pamen(ob ck nj çXMe de
Gumting|jm/sp, m período de 25/1Qi7020 a 2Q,/I2/2U20.

RENATO SALES BEZERRA AGUINI
Gerente

ATOS DE 23 DE OUTUBRO DE 2020

Nq 6.336 Ã4jto¢iIM 8RAZUCAH PRODUCOES CULTURA1$ LTM - Ml, CNPJ At
QS.357.127/0001-86, j tediar oixmç3o temporária de equipamenlo$ de
radioçumurüçQçjQ. no cácj.KjQ dc SoTQc3ba/Sp, nO pcrbdo de JO/IQ/202Q q 3!/!(Y2020.

6.337 Autori:a CARLOS ALBERTO MORITZ JUN1O& CPF nr 0079383 1933, tCüiaf
QFCFjçjO Lcmpoú'w cic equpatnvMw. de r3dicKomumcaçjo, na uaade dr Nijv¢Wbntc4SC,

ho jMiwmo w Hflld3QAO,

Notrqp q pmro do credenciomcnlo no
ori, 7.y da PoRark 209/OPC, dc 2Cl dc julho de 2017.

O DIRETOR DE K)RTCJ5 E COSTAS, no ubo m atribuições que he são coMetidas
pelj por1jcia nY 156/MB, de 3 de junM de 2004, c de acordo cum o cum& m art. 4t
a Lei nT 9.537, de 11 dr deiembro dc 1997, resolve:

AtC.lf Prorragor, em çjrálur cxc¢pciom1, até 31 dó j;jnçtm dc 2021. o prato do
da Ernµesj 5on@ing Pbnejamcnto e Asmsorfij de sceu[jnça lnâtsttijl

Uda., Cnpj G&725.522,KM?·75. esubekcido no art 20 da Pomm m 2u9/dpc, do 20 de
julho de 2017, para canunuat minklranrjo o Cuno Avançado dc Comtjjté Incêndio
(CACll, na área sob a fwi$diçáo th Coplúno dos PorCOx de Macaé, fundamontjdo na

NORMAM·24 (3¢ i¢¢víão}.
AtL 2q Em Portaria entra em v¢or na data dc 3uiò publkação em DOU e a

pcesmne pro¢roKaçSo tem seus efçltos rçttoatims JV de outúbto de 2020.

Vicc-Alrnirante ALEXANDRE C(jR$iN0 DE OUVEIRA _

Ministério do Desenvolvimento Regional

SECRETARIA NACIONAL DE PRDTEÇÃO E DEFESA CIVIL
POATARjA N' L7QB, DE 21 DE OUTUDAO DE mo

RÊNJKTD SALES BIZERRA AGUIAA
Gerente

. _. - .. . _.__ ._ . -- .__ _ . ._____ _ _
Ministério da Defesa

COMANDO DA MARINHA
DIRETORIA-GERAL DE NAVEGAçÃO

DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS

PORTARIA Ny 340/DPC, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020

Rcc'onh«e o Estado de CjIarnidatla Púbticj no
Emda do Ceará/CE.

O SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEçÃO E DEFESA CIVIL, nO uso da
compútènda que lhe foi c9deg®j pela Portarla Mhitstend no l753-a, dc 07 dc rmcmb'o
dc 200& putülcada no OMO Oficial da UN3O, Sedo 2, dc 23 dc detcmbro de 2QQ8,
resolve;

Art. jv R«onhocer o Estado de Ca1aml&de pÚblica vm tudo q terrltóno do
Estjdo do Cejrá/çÉ, em docwrénda de Doençòs lnfecçb$à$ Virjis · 1.$,1.1,0 (COV1D-19),
DECRETO Np 33.773, de 16 de ovIubro de ?020.

Art, ,!y tstj [Wttjrij enfrj em na dará de sua MMÍcjçjo.

ALEXANDAE LUCAS ALVES

PORTARIA Nq 2,709, DE 22 DE OUTUBRO DE mo

" ,mm

o |XdtO do crt'dendanwmo embekcW [iq
m, 2y da Por\ijch1 N 385/OPC, de 15 dc cleienúo
de à)j7.

O DIRETOR DE PORTOS E COSTAS, rio uro attibuiçõín Que lhe sSo cçnfcrid»
pela pomrià nr ]56/mb, de 3 ctQ junho de c! de acor¢o com o conhdo m m. j',
da Lai 9,537, 11 Cu &uunbro de 1997, xewlve:

Alt. u PfQf'QW, arn caráter euepciona!, até 3J de janeiro dc ?021, o pra:o
do credeAà3merlto do IPETEC - InstiW:o de PesqwsiL Eduç.Qo q Tecnotoµ LHA · ME,
CNPJ 0&491AW0®[·86, utabcleQdo na art. 2v da Portuij n' 38Si/OPC de IS de
duombro de Xjl7, p3tã commwc nümwíndo o Curso pua ProfhMniib CSç PrqteçjO
Mjrltàmj (Cppm), m átej sob a jwisdiç3o csj Capitania dos POROS do Rio de jjncko,
lundamentMo na NOKMAM-?4 çy Revisôo).

Art. 2Uj¢a pomna enlra em vigor na dala de bUd publicaçjo em DOU e
presente prorc%a'ç$o tem seus efeitos cdroütNos a P de outubro de mo-

m. y Revoga·w a Portacia no 17J/DPC, datada de ?9 de maio de 2020.
publicada no DOU de ? de junho mo.

Reconhece o Èstjdo ejé CjLjmidijOe Público no
Utado dj BjhiD/BA.

O SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, no uso da
çQm?eçên¢ij qçjç lhç tQi detcgjH pela panam Minfsterijl J.763-A, de 07 de novembro
de ZOOS, pubhca¢j no Dário oficial da um3q, Seç3o 2, de u de deíwnbro de 2QQB,
teWve:

Art. l' Reconhecer q blèdo de Còlamrdade Púbíka em todo o territÓrio do
Estado ah BjhLj/BA. em decorrCnçW dc DoenOs Infecciosas Virás - l.S,l.l.0 (COVID·19),
DECRETO N' ?0.048, de 07 de owubro de ?0?0.

Nrl. 2¶ Esta portaria entra cm v@or na dm de sua publimç!k.

ALEXANDRE LUCAS ALVES

\"Eé·Alrmrjnte ALEMNDAE CURSINO DE OLIVEIRA

PORTAALA Nt 34Z/DPC, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020

O p{jjq do cr®enciamem estabeÊado nO
m 29 dj Ponacij no 387/OPC, de iS de detcmbro
do 20]7.

O DIRETOR IJE µORTOS E COSTAS, no usu çjjs mwçõu que he: Au cmkridjs
pola Porwb np 15€/MB, do 3 de knho de 2004. e de jcqiüo com (j ccmüdo no Ml. 41
da Lei nr 9.537, de 11 de &tocnbro ck 1997, resdve:

Art, jV hoctogM, em carátec e«epckm1, ate 31 de jjneko de m l, Cp prütO
do credemjjmeMo do IPETEC - lnsliüj¶0 du Educo;jo e Lida. · ME,
CNPJ C&491.483/(WJ46, emWlecido no ará. zr d3 PorWi3 n9 38¶OPC, de 15 do
membro de 2017, parj coMinuar minismndo o Cuno de himtim 5ocoi7db (CPSO). nj
àrej 6ob a jut«diçso da Capiranw ¢¢6 Pcmos do Rio de jamko, (Umam¢mjdo na
PIORMAM-24 (3' NevtúQ).

m. Em entrj em vigor nj djtj ck $uj púbhm;jo em DOU e a
presenW prqrrQGaçbcj tum SCLb¥ efeitos reCrojtÍvQs ,3 je de cíutubro de 2U?O.

Art. 3t Revaçj·w j FwUrk kv J7I/DPC. dakmSa de 29 de malu cic 2020,
pubHçN no DOU de 7 de junho de 7(RCL

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO
ÁREA DE REGULAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAçÃO

ATOS DE 22 DE OUTUBRO DE 2020

,N'k

V1c+Almtranlc ALEXANDRE CURSINO CIE OUVEIRA

PORTARIA Nt 3U/DPG DE 20 DE OUTUBRO DE 2020

Píwrogj q prato do credenâjmemo t'mH'kck!o no
m da Porçaúa aq 366/QPC, dc B de ¢Membeo de
2017.

O CNRETOR CJÈ PORTOS E CQSTA4 no libO etas atritxNçòes Que lhe râo conleridm
Nb portam nr 156/M(J, dv j de junho do 2004, u elu jcomo cum q contida no arc. 4',
da kl no 9,$37, de 11 de dutcmbro de 1997, M3qÍvW;

ML Ip Plo\rrQ«M, em caráter «cepcbna1, atê 3) de jandrci de 2021, u prato
do mdençiamtnto dj Sociedade U~$jtórie de OcscnvoMmcMo proihügnjmFlle SIS
Lwa. · SUDEP FATEHE, CNPJ W.676.40JKXXR·97, estabd«kSo no jrt, 2y da µortjnj nw
36¶DPC, de 8 de dvzombro de ?017, pm curítímjjr mjnhttjndo q ÇWb4j Bhlco
Se'gu'jnp de PIatjfotmo (CESSP). m brca Sob juetsdiç3o dj Capikanià dos Portos do Ceará,
fundamentjéo na PGQRMAM-?4 (3V Rwk3o)-

Asi, 2p Tjij punam 0VNtfj cm viçor nj djtj du buo publicüç;o um DOU e a
presençt prorroµç3o tem 6l'u$ efeitos retroaúvob a Ip de oucubro de ?0?0

Art. y Revçtµ-$e a Porwia nf 166/DP¢, dokdò de 29 dc mum dc ?020,
pubtlcadj no DOU de 2 de junho de 2Q2Q.

O SUPUUNTENOENTE DE REGULAÇÃO SUB5TITU7O DA AGÊNCIA NACIONAL DE
ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO · ANA no cx«cÍckj dj compelênçíj dclcfljda peto m. y,
incho l, da Resaluçào ANA nr 26, de &/5/2020, loena púbko que q CMETOR DA AREA DE
REGULAÇÃO, OSCAR CORDEIRO NETTQ, nos termos Dd nt. It kcho V, a Lei M 9;984, dc
17/'07/2000. com fumlamemo na Rmoluçjo ANA nr 193& de JO/!Q/2QJ7, resdveu emitir Qb

de chrOito de uso de recvtbw nidncos a:N¶ 2.1£0 · BRUNO LUCIANO RESENDE, Rio
paramiH, MuniçtpiQ de Sem do SaiitfW/MG, Wnpçâo.

Nb LIBI - ÁGUAS E LSGOTQS (JO PIAUI SÁ Açude lojrta, Mutü¢í[ív de Pedro ll/P1,
abjAeumento pühdko,

N' ?.182 - Marvin DERKS E OUTROS, UHE Jurumkim, Munlc0io çk C«qwra Césjr/SP, mpça'j.

Nd ?,183 - 51RVIC(j AUTôNOMO de ÁGUA E CSGOTQ, Rb Pjrijibj Gu SUl, MunieWo efe
Cruích Q/SP, c$Koüjmcnto

N' 2,!84 · N\AAR1LM QiÃ sum DIAS. RiO Soµucal, Muniçlpio dv São Sdmti3o da Bela
vim/MG, mineraç3o.

N9 2.186. PEDRO MARIO GOMES DA GRACA. Rb Preto, ¢dunkipkj de Rio p(ctQn^ mineraçiSo.

Ny 2.187 -ÁGUAS CUIA84 SA. · CONCU4DNARIA DE SERVIçOS PUOLjCOS DE ÁGUA E ESGOTO.
Rio Cdabà, Mumçipkj de CutaúA/MT, eÈuocamento nnuànlo.

O inteiro tQM das Outwpx, bem çmo jS de~$ Normações pcrünerút¶ em
diSponível no xile www.jm-gov.br.

PATRICK THOMAS

ATOS DE n DE OUTUBRO DE 2020

Vke-Ntniròrue ALEXANDRE CURSINO DE OLIVEIRA

PORTARIA N° 346/OPC, DE 2Q DE OUTUBRO DE 202Q

o pgiu) do crcdemjmerlto ro jtl
2¥ da Ponjrij n" M55/DPG de 8 de dúlem|jdQ <k 2017.

O PIRETOR IJE PORTOS E COSTAS, no uso dis que lhe ao çoMcridj6
cula PQi1jro M JX/MB, ck' 3 de 2OU4, v cjq acordo Corn q conhdo tio jrt. 41,
dj Lei n' 9,537, do u de ¢emMIQ de 1997. w¶otve.

ajijv em caròtm euepúonal, até Jl dc Jjneiro de 2021, q Mju) do
creáencijmento ch Crnpresâ West Group hcimmenfoS tndwtrim Lm , CNPJ
Q7.Q39.U3tW02·2L c6(àhçk<idQ no art- 20 dj Purljcij nv 36S/OPC, cie 8 ck dçícmbro de
2017, P&fd çonünvaí mlnMra%o o Cimo Báüço üç Scymnça de Fijtdlwmj lClbSp), na
Oreá sob jurisdição dj Cüpbtank dôs poem do upàuo Santo. iundjmmw$o ria
NORMAM-24 (JO ROvIFjq).

ArL 2¶ E$Lj pomck enlm em vkç?r na daty de sua pubtk»çja em UDU e a
p1cs¢Ate Pko¢tqGUjq Imn 3CUb ddtos MríMwob a jo de outubro de 2020.

O SUpER1NTENfENTE DE REGULAÇÃO SUBSTITUTO DA AGÉNC1A NACIOML DE
ÁGUAS E SANEAMENTO B,f¶,jjÇÔ · ANA no ewrçiçio cib compctèncij pelo art. y,
inciso l, da Rcsduç3O ANA r' 26, de &/S/2020, o DIRETOR QA ÁREA DE REGULAÇÃO.
OSCAR CQROEIRO NET1O, nos tormw do art. n, ínctyçj V, a Led m 9 984 de 17/07/Z%O.
com ftmd:monto m Rç$¢düç3o ANA M ].938, Ge 30/lW2017, rvbohteu emitir a outorCj
preventiva dc uso de recw3o$ hldrkos á:

N° 2.1&5 - SPE - GOLDEN GARDEN EMPREENDIMENTO 1MOBlLIAA'tK) LTDA, rio Cuiabá,
Munic/pkj de Váruja GraMo/MT, eonsumo humano.

rã' 2.1815 · Unljct por mccmèdio chi de AquiculWrj c Pcscj · SAP/MAPA UHE
Tl1çu¢u( MunicípiQ de Tucurui/PA, Huicultura.

Np 2.159 · Umjo, por mermeüu dj suumm de ç f'çrj¢j · SAP/MAPA, UHF
ÉStlçbtO, MURic(mo de DjrünÓPOHS/TQ, aquiumra

Nt 2.191) - Umjo, pcjr ínrenm'db da St·uccatiò du Aquku|lurj e Pinça - SAp/MaPA UHE
CsUçlto, MunkÜno dc DafcinópQWTO, aqukukura,

Nt 2.19] · UrújO, p'm intermêdb dj Sectelarkj de Aqwcdturo e Pl'kj · SAP/MAPA, UHE
Esudio, Munic[µo de Catokm/MA, aqukWturj,

O hluito Itor cljs oúmus Preventivas, bem CQfhb as dermis Én{ormàçõe$
pertinentes está disponível no ske www.ana.çov.br.

V)ce-Ajmimnta MEUNDRE CURSINO DE OUVEJM PATRICK THOMAS

Nj tb!C ÓuÇb^IMW PWN X! mu W«teçw 32
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11/03/2021
Decreto de calamidade pública para Estado da Bahia é renovado pela Alba - Portal Gov Bahia

OU VOCÊPARA
DEAGLOMERAR
OU TEREMOS
i? CCNQDE
DE MORTES

Decreto de calamidade pública para Estado
da Bahia é renovado pela Albâ
26 Nneiro 2021

^q Atendendo a solicitação do governo baiano, a Assembleia Legislativa (Alba)
C ^votou e aprovou a renovação, até 30 de junho, do estado de calamidade

pública na BaPtia devido à pandemia da covid-19. O resultado da votação,

que ocorreu no dia 18, foi publicada no Dlárlo Oficial do Legislativo no

último dia 23.

Além do Estado da Bahia, houve a renovação de calamidade pública, por

conta da Covid-19, em 156 cidades do interior e em Salvador. Foi aprovado

ainda estado de calamidade pública para os municípios de Nova Viçosa e

jucuruçu. Com a aprovação dos decretos, os gestores públicos ganham

flexibilidade na gestão do orçamento para a destinação de recursos ao

enfrentamento da crise sanitária.

. ^,G

j

w~.Qah|a.ba.gQv,br/2Q21/01/no{içia$/governQ/dmre|Q-dB-calamidade-publiça-pam-estado-da·ba|Na·e-renovado·pek-alba/
\11
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ltabunà deç|ara estado de ca|amidade pública por conta da pancjemia - jornal Correio

=//v\Tvvw.correio24horas.com.br/noticias/categoria/bah

Itabuna declara estado de calamidade pública

por conta da pandemia
Decreto foi publicado no Oiário Oficial do Município durante esta quarta

Da Redação
redacao@correio24horas.com.br (mailto:redacao@correio24horas.com.br)

10.03.2021, 22:11:00
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Augusto Castro é prefeito de Itabuna (FOto: Divulgação)

Em mQmentQ$ como q que viverms, q joínalismo sàiQ ganha ainda mais re1evãncia, Predsamos um do outro para atravessar essa tempestade. Se puder, apo e rq$sq

mbaiho 0 '
m=u=QlI!gkuhâwmAn9dj=§újglMbQRsz&wuLwuIMg&!MQj&Úbwhmwuuwlmtz~) por apenas R$ 5.94/mès,

https://wwwmneio24hom&c0mMrl0licia/m/ilBbUnaAec|araqmadQ-de-ca|an\ldade-pÉjbliça-pGu-c[m(a-da-pandem|a/ \/8
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15/03/2021 Itabuna dedara estado de calamidado pública por conta da pandemia - Jornal Correio

A prefeitura de Itabuna decretou estado de calamidade pública nesta

quarta-feira (IQ) por conta da pandemia do coronavírus. A decisão foi

publicada no Diário Oficial do Município do sul baiano e tem prazo de 180

dias, com validade imediata.

Sem detalhar ações, o decreto considera a necessidade do que chama de

"adoção de medidas mais rígidas de prevenção de controle de riscos e

danos à saúde pública, a fim de conter a disseminação da doença.

Um estado de calamidade pública é declarado quando um determinado

município, estado ou união enfrenta uma situação anormal - assim como é

,m pandemia -, que compromete a capacidade de ação do Poder Público.
"

Caso o estado de calamidade pública seja acatado, o Município pode

tomar ações como parcelar dividas, atrasar ou antecipar execução de

gastos e não realizar licitações para serviços. Em resumo, nesse tipo de

situação é possível 'quebrar' alguns ritos burocráticos, dando mais

celeridade a ações do Poder Público.

Com 88% de ocupação dos leitos de UTI adulto em seu território, Itabuna

também vive sob o Toque de Recolher decretado pelo Governo do Estado
"mas 20h às 5h, até o dia 1° de abril. As UTI pediátricas já chegaram a 100%

de ocupação.

~

Em tempos da cononav/rus e des/n/onnaçãa o CORREIO conuhua produzindo d/at/amente /n/omaçüo respomável e apurada pela nossa redação que escreve, edita e

entrega not/e/as ms qub/s você pode cxmhat Assim como o de tantos outms pMss/ona/s //gados a at/v/dades essenc/a/s, nasso trabalho tem sIdo ma/or do quo nunca.
;okbQre para que /7os&q equ/pe da/oma//ms Gé/â mant/da para entregar a você e todos os bálanos con/eúdo prot7ss/ona/. Ass/ne o/oma/
(hmy/a»/ne.TQ2@orQ8.com.br~cadamm T/d/gHa/-anua/--40«e-dQ$mntWc¢aN-1?mmUmeaçQm/Q24h&Um^ed/um=5/ng/+
nm&utm.amu m=MatmaA6dno&uUmem(Qn!mp/onQ).

..,---- pandgmla/

2/8



Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO l N° 046-S/2021 ]1

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E I

DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE l

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016.S/2021 l

OBjETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO EM

CARATER EMERGENCIAL

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO



, - ,,. ,, . Ministério da Economia N° DO PROTOCOLO (USO da Junta Comercial)
'. ' ' Secretaria de Governo Digital

'" '" ·" ' Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

' ·"" .,§ Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

NIRE (da sede ou filial. quando a Código da Natureza N° de Matricula do Agente
sede for em outra UF) jurídica Auxiliar do Comércio

31209737005 2062

1LMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: M!NAsjyEj2j2!sUEmtux2EAjmYEj2K:AMENTçmjRA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) N° FCN/REMP

requer a V.S' q deferimento do seguinte ato: l :| l

N° DE CÓDIGO CÓDIGO DO
VIAS DO ATO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO/ EVENTO MGP1900792849

1 002 ALTERACAO

051 1 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

048 1 RE-RATIFICACAO

2244 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

C EQN1QRQàYQLANIES
Local

11j2ezm2LQ2019

Data

Representante Legal da Empresa l Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: .

Assinatura:

Telefone de Contato:

2 - uso DA JUNTA COMERCIAL
ClDECISÃO SINGULAR [J DECISÃO COLEGIADA

Nomè(s) Etnpresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):
l I SIM LJ SIM Processo em Ordem

A decisão !

l l
Data

Anão _l l_
_ _ [J NÃO l _l Responsável lData Responsável Data Responsável

deci.rAo SINGULAR
rj' ,. - . . . 2" Exigência 3" Exigência 4" Exigência 5" Exigência

esso em exigencta. (Vrde despacho em folha anexa)

[J Processo deferido, Publique-se e arquive-se, [J [J CI D
CI Processo indeferido, Publique-se.

l l

Data Responsável
DECISÃO COLEGIADA

" c 2" ExigêncSa 3" Exigência 4" Exigência 5" Exigência
CI Processo em exty Mícia. (Vide despacho em folha anexa)

[J Processo deferido. Publique-se e arquive-se, [J [J D [J

[J Processo indeferido. Publique-se.

l l

Data
Vogal Vogal Vogal

Presidente da _ Turma

OBSERVAçÕES

,' :ê , Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
" ., Certifico registro sob o n° 7606018 em 13/12/2019 da Empresa MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, Nir 31209737005 e

' "" Protocolo 195270118 - 11/12/2019. Autenticação: BEE6F88C7E94EFQE173438F5C760D6CA368010. M "

l de P l B e· , arme y au a omfim - Secretária-Geral.
Pgra validar este documento, acesse httP://www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 19/527.011-8 e o código de segurança jwji Esta cópia
foi autenticada dig,talmente e assinada em 13/12/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
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Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data

19/527.011-8 MGP1900792849 25/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF Nome

127.949.276-71 CAlO MARCOS MORAES

128.473.026-38 IGOR MARCOS MORAES
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®Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o n° 7606018 em 13/12/2019 da Empresa MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nir 31209737005 e

protocolo 195270118 - 11/12/2019. Autenticação: BEE6F88C7E94EFOE173438F5C760D6CA368010. Marinely de Paula BomÀm .eSecretárla Gera
Para validar este documento, acesse httP://www.jucemg.mg.gov.br e informe n" do protocolo 19/527.011-8 e o código de segurança jvíçji Esta cópia
foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
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8° Instrumento de Alteração Contratual
Min,a,s.Me,d.D,is,trib.u,ido,ra_de.Medica,m,e,n.tos,L,tda,

CNPJ ]7.424.788K)OOl-66 - LE. 002.084536.00-00

Pelo presente instrumento particular, os sócios abaixo descritos:
Igor Marcos Moraes, brasileiro, solteiro, farmacêutico, residente à Rua Minas Novas, 14 — Centro em

Ponto dos Volantes/MG, CEP 39.615-000, nascido em 2Il06/1996, filho de Joselito Souza Moraes e Marluce Pereira
Marcos Moraes, portador da carteira de identidade MG-19.727,965, expedida pela S.S.P-MG, inscrito no CRF sob o n"
39751 e CPF 128.473.026-38.

Caio Març2S.Mo,raes, brasileiro, solteiro, educador físico, residente à Rua Minas Novas, 14 — Centro em
Ponto dos Volantes/MG, CEP 39.615-000, nascido em 21/06/1996, filho de Joselito Souza Moraes e Marluce Pereira
Marcos Moraes, portador da carteira de identidade MG-19.109.034, expedida pela P.C-MG e CPF 127.949.276-71.

Os sócios acima descritos é o único componente da sociedade empresária limitada denominada ,"Min,a,s,
Med.Dbtrib,u,ido,l*de.Medkam,en,to,s.L,tda.", que explora o ranjo de "Comercio atacadista de medicamentos e drogas
de uso humano, brinquedos em geral e produtos naturais de alimentação e produtos de nutrição", estabelecida à Rua
Ana Caburé, 1.935 — Centro em Ponto do VolantesLMG, CEP 39.615-000, tendo iniciado suas atividades em
25/10/2012 corn prazo indeterminado dc duração, devidamente arquivada na JUCEMG sob o NIRE 3 12.0973700-5 em
l 7/01/20l3, inscrita na Receita Federal do Brasil sob o CNPJ 17.424.788/000 1-66, resolvem alterar o referido contrato
social e suas alterações, referente à alteração de re-ratificação de logradouro e atividade , como a seguir se trata:

Primeira Cláusula — Re-Ratitica£ão
Fica retificado neste ato, a 2° (segunda) clausula da consolidação, da 7° (sétima) alteração contratual, registrada

em 30/0 1/20 19 sob o registro n" 7 162889, modificando o nome do logradouro, como a seguir se trata:

. Onde lia-se RUA ANA BACURÉ, passa a ler RUA ANA CABURÉ, ficando os demais dados inalterados.

Segunda Cláusula — AlteraQo de Atividade
O objetivo da sociedade passa a ser a seguinte: "Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano,

brinquedos, produtos naturais de alimentação e produtos de nutrição, comercio atacadista de material e instrumento médico
hospitalar, produtos odontolÓgicos, artigos escolares e de escritório, equipamentos de informática, móveis para escritório,
artigos de colchoaria, maquinas, aparelhos e equipamentos odonto-médico hospitalar e laboratorial, material gráfico, próteses e
artigcjs de ortopedia e utensílios domésticos e comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria".

Consolidação do Contrato Social
"Min,as Med_Dis,tribuido,ra~de Medica,m,entos.L,tda "

Lgor Marcos Moraes, brasileiro, solteiro, fàrmacêutico, residente à Rua Minas Novas, 14 — Centro em
Ponto dos VolantesLMG, CEP 39.615-000, nascido em 21/06/1 996, tilho de Joselito Souza Moraes e Marluce Pereira
Marcos Moraes, portador da carteira de identidade MG-19,727.965, expedida pela S.S.P-MG, inscrito no CRF sob o n°
39751 e CPF 128.473.026-38.

Caio Marcos MaraeS, brasileiro, solteiro, educador físico, residente à Rua Minas Novas, 14 — Centro em
Ponto dos Volantes/MG, CEP 39.6 15-000, nascido em 21/06/1 996, filho de Joselito Souza Moraes e Marluce Pereira
Marcos Moraes, portador da carteira de identidade MG-19.109.034, expedida pela P.C-MG e CPF 127.949.276-7 l,

Os sócios acima descritos resolvem consolidar da sociedade empresária limitada para fins de adequação
às iiormas do novo código civil, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e, nas omissões, peja legislação
especifica que disciplina essa forma societária:

A sociedade gira sob a denominaçãot,== Med DiStribuidora de Medicmentos Ltda1

Segunda Cláusula
A sociedade tem sua sede à Rua Ana C=TSíS=Centro em Ponto dos VolantesLMG, CEP 39.615-

000, podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do territÓrio nacional, obedecendo as disposições
legais e vigentes.

K"ç£ita,Ckíu,bula,
o objetivo da sociedade é a exploração do seguinte ramo: "Comercio atacadista de medicamentos e

drogas de uso humano, brinquedos em geral e produtos naturais de alimentação e produtos de nutrição, comercio
atacadista de material e instrumento médico hospitalar, produtos odontolÓgicos, artigos escolares e de escritório,
equipamentos de informática, móveis para escritório, artigos de colchoaria, maquinas, aparelhos e equipamentos
odonto-médico hospitalar e laboratorial, material gráfico, próteses e artigos de ortopedia e utensílios domésticos e
comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria"'.

0Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o n° 7606018 em 13/12/2019 da Empresa MINAS MED D(STR(BU1DORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nir 31
protocolo 195270118 - 11/12/2019. Autenticação: BEE6F88C7E94EFOE173438F5C760D6CA368010 M ' J d P l ' " 209737005 e

i r t d · . . arme y e au a Bomfim - Secretária-Geral.Para val'da es e ocumento, acesse httP://wwwjucemg.mg.gov,br e informe n° do protocolo 19/527,011-8 e o código de segurança jwji Esta cópia
foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
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Q!!íarta.Cláusula
O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, e iniciou suas atividades em 25 de outubro

de 2012.
Qyjnta Cláusulu

O capital social é de R$ 50.OQO,QO (cinqüenta mil reaiS) dividido em 50.000 (cinqüenta mil) cotas de
R$l,00 (urn real) cada cota, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, ficando distribuído entre os sócios
da mesma torina, a saber:

Nome Quantidade % de Capital Valor Total -RS
Igor Marcos Moraes 45.000 cotas 95% 45.000,00
Caio Marcos Moraes 5,000 cotas 05% 5.000,00
Total... 50.000 cotas 100,0% 50.000,00

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, respondendo eles solidariamente pela
, integralização do capital social.

Sexta Cláusula — Adminibuaao
A administração da empresa é exercida pelo sócio Igor Marcos Moraes, com poderes e atribuições de assinar pela

empresa, se incumbir de todas as operações, representando a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, e a título de Pró-
LaboÜ, faz jus a uma retirada mensal dentro dos limites permitidos pela legislação do Imposto de Renda, sendo esta retirada

determinada por todos os sócios, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da
sociedade, sem autorização de outro sócio. O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a
Onistração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por sc encontrar sob os efeitos dela, a pena que

", ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Sétima Cláusula
As cotas sociais são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alteradas sob qualquer título, sem o

consentimento dos demais sócios, aos quais ficam assegurados os direitos de preferência em igualdade de condições.

Oituva Cláusula
Em caso de retirada de um dos sócios, não dissolverá a sociedade. O sócio retirante deverá cientificar os

demais sócios, por escrito, com antecedência mínima de 6O(sessenta) dias, ficando-lhe assegurado o direito de
preferência em igualdade de condições; decorrido esse prazo sem que haja exercido o direito de preferência, as cotas
poderão livremente ser transferidas.

Nona Cláusula
Ao término de cada exercício social, em 3 l de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de

sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Décima Cláusula
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e

designarão administrador (es) quando for o caso.

endosso,
todosos

pgciiwa P=eira Cláusula
Veda-se aos sócios o direito de üsar a sociedade em atividades alheias ao seu objetivo social, tais como;

hipotecas, garantias em favor de terceiros, etc., salvo exclusivamente em interesse, que neste caso assinarão
sócios.

,1Lécinla Segunda^áuma
O falecimento de um dos sócios não dissolverá necessariamente a sociedade podendo o "de cujus" ser

substituído por seu herdeiro ou representantes legais, mediante a concordância dos sócios remanescentes.
Caso não haja interesse dos herdeiros em continuar na sociedade, os haveres do sócio falecido serão

apurados por balanço e pagos em seis prestações mensais iguais vencíveis a partir da apresentação do Alvará Judicial
que autorize a adjudicação das cotas ou Forma de Partilha.

®Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o n° 7606018 em 13/12/2019 da Empresa MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, Nire 31209737005 e
protocolo i95270 118 - l 1/12/2019. Autenticação: BEE6F88C7E94EFQE173438F5C760D6CA368010. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gav.br e informe n° do protocolo 19/527.011-8 e o código de segurança jwji Esta cópia
foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
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Disaoskges Finais
Fica eleito o Foro desta Comarca para qualquer ação fundamentada neste contrato,

qualquer outro por muito especial que seja.
E, por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi

se a cumprir o presente contrato, em via única, com destino a registro e arquivamento na JUCEMG.

Governador Valadares, 2 l de

Igor Marcos Moraes: Sócio Administrador
Assinado Digitalmente

Caio Marcos Moraes: Sócio c/capital
Assinado Digitalmcntc
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©Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o n° 7606018 em 13/12/2019 da Empresa MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
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P ' Iic ar . a ne y e au a omfim - Secretária-Geral.a a vã " i este documento, acesse httP://www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 19/527.011-8 e o código de segurança jwjl Esta cópia
foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MINAS MED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA, de NIRE 3120973700-5 e protocolado sob o número 19/527.011-8 em
11/12/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7606018, em 13/12/2019. O ato foi

deferido digitalmente pelo examinador Ana Carolina Dias Mauler Bento.
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços l Validar Documentos (https://
porta|servicos.jucemg.mg.gov.br/Porta|/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de

protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

128.473.026-38 IGOR MARCOS MORAES

127.949.276-71 CAlO MARCOS MORAES

Documento Principal
r . E l

Assinante(s) - :: ""' ·7"

CEF Nome
128.473.026-38 IGOR MARCOS MORAES

127.949.276-71 CAIO MARCOS MORAES

Belo Horizonte. sexta-feira, 13 de dezembro de 2019

Página 1 de 1

m Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Cerufico registro sob o n' 7606018 em 13/12/2019 da Empresa MINAS MED DISTRIBU1DORA DE MEDICAMENTOS LTDA, Nire 31209737005 e
" "" protocolo 195270118 - i1/12/2019. Autenticação: BEE6F88C7E94EFOE173438F5C760D6CA368010. Marinely de Paula Bom1ím - Secretária-Geral.

Para v 3l|dar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do Protocolo 19/527.011-8 e o código de segurança jwji Esta cópia
foi autenticada chgitalmente e assinada em 13/12/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :
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l, Identificação do(s) Assinante(s)
l —

CPF Nome

039.216.506-66 ANA CAROLINA DIAS MAULER BENTO

873.638.956-00 MARINELY DE PAULA BOMFIM

" f.M
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j

m
,

e
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Belo Horizonte. sexta-feira, 13 de dezembro de 2019

ê5S, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
à%E"- Certifico registro sob o n° 7606018 em 13/12/2019 da Empresa MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
&"" ;,otocoio 195270118 - 11/12/2019. Autenticaçãoj BEE6F88C7E94EFQE173438F5C76OD6CA368010. Marinely de Paula

ara vandar este documento, acesse httP://wwwjucemg.mg.gov.br e informe n' do protocolo 19/527.011-8 e o código de
foi auterMcada digitalmente e assinada em 13/12/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

TDA, Nire 31209737005 e
Bomfim - Secretária-Geral.
segurança jwji Esta cópia
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12/01/2021

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: MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPj: 17.424.788/0001-66

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento 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 14:54:47 do dia 12/01/2021 "hora e data de Brasília>.
Válida até 11/07/2021.
Código de controle da certidão: 72F1.D917.1D08.2137
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Oj33

12/01/2021 SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG

C
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g SECRETAR A DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO EMITIDA EM:
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 12/01/2021

Negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
12/04/2021

NOME/NOME EMPRESARIAL: MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002084536.00" CNPj/CPF: 17.424.788/0001-66 SITUAÇÃO: Ativo
00

LOGRADOURO: RUA ANA CABURE NÚMERO: 1935

COMPLEMENTO: BAIRRO: CENTRO CEP: 39615000

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: PONTO DOS VOLANTES UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda PÚblica Estadual cobrar e inscrever quaisqueç dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vièrem a ser apuradas, e certificado
que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou
Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura Rública ou registro de formal de partilha, de
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arroia,mento, de sentença em ação
de separação judlcia|, divÓrcio, ou de partilha de ben,s na união estavel e de escritura pública de
doação de bens imovejsL esta certidão somente terâ validade se acompanhada da Certidão de
Pagamento l Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da emprpsa, alcançando débitos tributários do
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sÍtio da Secretaria de Estado de
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda·mjj·gov.br = > certidão de débitos tributários = >

certificar ..ocumentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2021000441236986

https //wwN2.fazer)da.mg.gov.br/so|/ctrUSOUCDT/DETALHE_746?descSemico=so|icitar"Cedid°/oE3o"de+D°/QE9bitQs"TnbUt°/0E1rjos&nUmprDfDcôlo. .. 1/1
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·"U"UujÂ/ PREFEITURA DE PONTO DOS VOLANTES

,!± :\ MINAS GERAIS

Certidao Negativa de Debitos Municipais

N° 0000003 l 2021

G

DADOS

NOME/RAZAO SOC|AL.M|NAS MED DISTRIBU1DORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ n°: 17.424.788/0001-66 INSC, ESTADUAL'

INSÇ MUNIC PAL: 0620-01 cue, 0005309

ENDERECO

Rua AV ANA CABURE, N° 1935 - LOJA - Centro - Ponto dos Volantes - MG -

CEP: 39615000

Ressalvando o direito da Secretaria Municipal de Fazenda cobrar quaisquer dividas de
responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas, e certificado nao
constar, ate esta data débitos em seu nome relativas a tributos municipais.
Esta certidão refere-se exclusivamente a situacao do contribuinte no âmbito desta
Secretaria Municipal de Fazenda.

FINALIDADE DA CERTIDAO:)COMPROVAÇAO.

G

Ponto dos Volantes, 13,de Janeiro de 2021 iii 6i 3 377 l 0001-8à1

"" ""> X
FO:·:"}"(t :- i.e"

P6À&'.a . ,:de , ,.,. _ ' f'ç"- '·'-' :_·"' '"' "" ',?'j
WVlStxO W FiS "'Aí 'LAÇÃO Céntrj cij·üQ '

E Tli:8ÜT:jS PONTO D¢\S VOLANTES -MG J
F
r K

Qualquer rasura invalida a certidão.

VALIDADE : 13/04/2021

ihr-a D:i ljd los d,. alp em https keloçllgi?a|.t]Qbjus Or ou CQnsu|te c) Documento em nr!ps,,'.'azeveÚUbaslos.nol.W documentw1397726012' 7212868455

, " "g® !2 Autenticação Digital Código: 139772601217212869455-1 · · -

S "'"""°'"°""""°' é4)à " è C'rtorio Azevedo Bastos ' Sq'"'"k"
' ; "p Valor Total do Ato: R$ 4,66 ' '; " " Ay. Preddonta Epdáclo P¶..Od - 7145 6/ m > i

' ':á· -. .': Bairro dos Estado, joão Pessoa . PB Q. ?., b,. ' u "
K&í:

< Seln DicíitM Tino Normal C- Al C46796.R1DW- q. ^ Lj (83) 3244.5404 - cartono@azovedobasto$ not b' vákm Aze
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08/03/2021 Consulta Regularidade do Empregador oj&5
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CALXA
CAIXA ECONÔMíCA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 17.424.788/0001-66

Razão Socia|:MINAs MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: rua ana cabure 1935 l centro l ponto dos volantes l mg l
39615-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/02/2021 a 26/03/2021

Certificação Número: 2021022501485512497300

Informação obtida em 08/03/2021 16:00:34

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://consU|ta-crf£aixa.gov.br/çonsu|tacrf/pages/impressao.jsf
1/1
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Nome: MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E

FILIAIS)
CNPj: 17.424.788/0001-66

Certidão n°: 667103/2021

Expedição: 12/01/2021, às 14:56:06

Validade: 10/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que MINAS med DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.424.788/0001-66, 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 Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

E
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í í Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

ARAçUAÍ

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a
presente data, nas ações especificas de Concordata Preventiva l Suspensiva, Falência de Empresários,
Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial,
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPj: 17.424.788/0001-66

C

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010
do Conselho Nacional de justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

C) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial
Eletrônico - Pje, o Sistema CNJ (Ex-projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a
mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do
Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema
unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de
feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da
Corregedoria Geral de justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas

C aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 12 de janeiro de 2021 às 14:58

ARAÇUAÍ, 12 de Janeiro de 2021 às 14:58

Código de Autenticação: 2101-1214-5849-0900-5995

Para validar esta certidão, acesse o sitio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO
/AUTENTICAçÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração du tentativa
de fraude.

1 de 1



MINAS MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ 17.424.788/0001-66
AVENIDA ANACABURÉ, 1935, CENTRO, PONTO DOS VOLANTES-MG, CEP: 39615-000

minasmedpv@hotmail.com (33)3733-8340

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS REQUERIDOS NO

INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

on8

DECLARAÇÃO

C

A empresa MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,

inscrita no CNPJ sob 17.424.788/0001-66, por intermédio de seu representante legal, o

Sr. IGOR MARCOS MORAES, portador da Carteira de Identidade n° MG.19.727.965 e

do CPF n° 128.473.026-38, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no

inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no

artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de

empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem

como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a

partir de 14 anos.

Ponto dos Volantes(MG), 18 de março de 2021

Yp (l/n1jaçh (L44?10"7

IGOR MARCOS MORAES 6òr
Cpf rba73.02638 CS° 'Sp
Mg.19 727.%5 ÇJ"
MIIJAS MED CHS1RtéU1DORA DE MEQKAMÈNU)$ LIDA \

'§J>

cnpi j7 424-788/0001-66 1bb tf" g
;wên:dj Am Còbure, !935. Centro, Pcmtcj dos VoMtevMG 4p °&
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cEMtG d1stribuçâo s.a.

Notà Fiscal - Conta de Energia EléMcâ

covuG CNPj0559Mj8O/P®1-16 Soho: UI NF: 2H33S467
lnscz Estadual Q62CR213B.0O87 C0|1tr0|8:
Ay. BatHcma, 12ÕO - ir Andar - Aja Al
=Agosünno- CEP 3(j i90-131 ()2.144/|d4S(]l)BA,04:./0089

onzonw - MG - Be .:ur .

Nssão: i9N2M2i hnplessão: 2Ò/Ú2/2021 üú"3l ü1 ld[i|a Sociàl de Fne[óid[|êt[icaÜJSEE dado pela
íN~~~~~~TommkL-sLENG Lm2ju mbdIjUML-

'r'^'^""' "0DR'GU'"S DE N° DO CLIENTE: 70Q3365074 .
DRADE N° da insstalaçào Subclasse Classe

iV MANTIQUEIRA 399 CX A , Oühos Seívi 'OS e Col|le[c|a|
._u\):lljâ;í/|| IJul lduuliúak-.

;AÜ JURGE Datas de Leitura Modalldado Tarifária
FA0B1M - MG Anterior Atual Próxima
:EP: 39625-00U Tarila Ccjnye|)c\0|1a|
mf=N~mtmUÜ3m" mhjrmaattWécni'à

Tipo de Medição Leitura Anterior Leitura Atual Constante de Medição Consumo kWh

AúrQla Elètíica ti59'j9 tl6542 1 (333
.

VALORES FATURADOS
Cscriçãu Quantida& Prúço Valor (RS)
Zmrgia Eléúica kWh 633 Ü.8U303971 558,95

ENCARGOS/COBRANçAS
hscúçàc' Valür RS
:cjntrib.Custki0 llum. Pública 17,67

TARIFAS AP1ICADAS(&m Impostos)
intirgia Elétíica kWh 0,63155000

ADICIONAL BANDEIRAS (já indüido no Valor a PaQar)
1ANDEIHA AMARELA 11,87



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ N° 08.218.991/0001-95
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ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE ITABUNA

DISPENSA DE LICITAÇÃO N'. 016-S/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nq 046-S/2021

MINUTA CONTRATO DE FORNECIMENTO N'. XXX-S/2021

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO EM CARATER

EMERGENCIAL, ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE E MINAS MED

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

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 nQ 08.218.991/0001-95, Inscrição Estadual n.° 71371383, com

sede na Avenida Amélia Amado, n.Q 05, Centro, nesta cidade de Itabuna, doravante denominada CONTRATANTE, neste

ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, a senhora LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR, brasileira,

casada, Médica, portador da cédula de identidade nQ. 83.814.95-70, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do

Estado da Bahia e do CPF/MF n% 823.280.725-34, endereço Rua M, n" 65, Pontalzinho, Itabuna, Bahia, e de outro lado à

empresa MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nQ 17.424.788/0001-66,

estabelecida na Rua Ana Cabure, n" 1935, Centro, Ponto dos Volantes - MG, CEP 39615000, adiante denominada

CONTRATADA, neste ato, representada pela Sr. Igor Marcos Moraes, brasileiro, solteiro, farmacêutico, inscrito no CPF

sob o nQ 128.473.026-38, portador da identidade de nQ 19.727.965 SSP/MG, residente à Rua Minas Novas, 14, Centro em

Ponto dos Voiaiitês-MG, CEP 45615-000, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO, adiante

denominado CONTRATADO, onde a CONTRATANTE, utilizando suas prerrogativas legais, com base no Art. 24, IV, da Lei

Federal nQ 8.666/93 e demais alterações, para casos de DISPENSA DE LICITAÇÃO, de acordo com processo administrativo

n" 016-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

C

Constitui objeto do presente Contrato a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO EM CARÁTER EMERGENCIAL, em

conformidade com a coleta de preços apresentada da qual decorre este termo contratual.

F

ITEM - DlSCRlMINAçÃO UNO . QTDADE l MARCA VALOR VALOR
È , ) UNO : TOTALÉ

ATADURA de crepom, Tipo ||, 100%
algodão, com dimensões de 10,0 cm de
largura x 1,8Om de comprimento em
repouso, 13 fios, com 30,0 gramas,
enrolada em si mesma, com fio retorcido
ou singelo, com propriedades elásticas no
sentido longitudinal, não estéril, atóxica,
aparência uniforme, sem rasgos,

POLARFIX/ R$ R$
01 impurezas, fiapos, sem emendas, sem DUZIA 500

. ANA DONA 7,72 3.860,00manchas e qualquer outro tipo de defeito.
Embaladas individualmente, deve conter
de maneira legível fixada em seu corpo
nome e marca do produto, número de fios
por cm, composição, identificação do
fabricante, prazo de validade, número do l
lote, nome do técnico responsável e
número de inscrição, número de isenção

,

J'

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

l PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 046-S/2021

l
ORIGEM: DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E

,DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE '

r DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016-S/2021
l

OBjETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO EM
CARATER EMERGENCIAL

MINUTAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPj: 08.218.99110001-95

MINUTA TERMO DE DISPENSA DE LICITACÃO N°. 016-S/2021

Nome do Contratado:

jMINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
NPJ' Cpf l lnsc, Est. n°

! 17.424.788/0001-66
1_

Endereço (Rua, Av., Praça, etc.)

=A:.A_CA_BU,E,E, ms- — — — —— Mi1N,ái'To _ _ UF:

pntr,0_ _ ___ _ _ _ _ j_pon,to _do,s_volantes mg
,Ob/eto"

¢S:,is|ção d,e_ma.te,ria,l_penso_em_ca.rat.er_em,ergen.c,ial_

R$ 620.076,30 (SEISCENTOS E VINTE MIL SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)

Caracterização da emergência ou razão da escolha do fornecedor e justificativa do preço:
e A Secretaria Mun|c|pa| de Saúde de Itabuna efetivará contrato com a empresa MINAS MED DISTRIBUIDORA D

EDICAMENTOS LTDA, para aquisição de material penso em caráter emergencial, afim de suprir demanda
riundas das Unidades de Saúde do município, quanto à realização de procedimentos que demandem a utilização d

' al matenal/insumo.

l Tendo em vista a situação de calamidade. já devidamente justilicada 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 iunho de 1993.

.! ,4 Dotação Orçamentár|a"i ""Unidade GeBtorÁ" Fonte l Projeto/Ativ'dade 7 Elemento de Despesa i ' "" Valor R$

1019 14 ' 2398 339030 ' 368.400,60
"i6i9" " " 4" f" " 25T5" " 339030 "r 251.675,70

BASE LEGAL
ARTIGO 24, INCISO lV, DA LEI N°8.666 DE 21/06/93.

Unidade Solicitante' " "" ""7")iretor: " " " " "1

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA ! Alessandra Lopes da Silva
Supervisora do Dept. de Atenção Básica

C, Eepartamento de média e alta COMplEX|DADEI

Adriana Peixoto Silva

_
) Supervisora do Dept. de Média e Alta ComplexidadeF"c"õ"missao de licitação - justificativa l data l assinaturas e nomes dos membros

Na forma da justificativa apresentada pelo Departamento de Atenção Básica e Departamento de Média e Alta
Complexidade no presente termo de dispensa de hcitâção. a contratação encontra em amparo no Artigo 24. Inciso IV,
jda Lei 8 666/93, que fundamenta e autoriza. com Dispensa de Liotação.

"Coiiiissão dé LÈITAÇÃO - Justificativa

comissão de licitação informa ainda que o contratado encontra-se em dias com sua regularidade fiscal e jurídica,
jreferida dispensa possui parecer jurídico favorável emitido pela Procuradoria jurídica, sendo assim não óbice quanto
jreferida contratação

Despacho FÍnal ào Ordenador da Despefa - Ãomologação "
r " Data l

! De ACORDO EMITA-SE O EMPENHO XX/XX/2021 L VIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

Secretária Municipal de Saúde
_ L

Prefeitura Municipal secretaria municipal de SAÚDE



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ N° 08.218.99110001-95

®K,

d'ts

- ' l VALOR VALORITEM l D1SCRIMINAÇAO ! UNO l QTDADE l MARCA l UNO TOTAL

do registro do Ministério da Saúde,

conforme resolução RDC Nq 185 da

Anvisa, Resolução Nq 02 de 31/12/2001

do Conmetro, Portaria Nq. 157 do lnmetro

e NBR 14056.

ATADURA de crepom, Tipo ll, 100%

algodão, com dimensões de 15,0 cm de

largura x 1,80m de comprimento em

repouso, 13 fios, com 30,0 gramas,

enrolada em si mesma, com fio retorcido

ou singelo, com propriedades elásticas no ; , ,1

sentido longitudinal, não estéril, atóxica, l ! "

aparência uniforme, sem rasgos,

impurezas, fiapos, sem emendas, sem
C manchas e qualquer outro tipo de defeito.

02 Embaladas individualmente, deve conter DUZIA 500 'l POLARF1X/ i R$ R$ !
de maneira legível fixada em seu corpo l ANA DONA 11,48 5.740,00

nome e marca do produto, número de fios

por cm, composição, identificação do l l l

fabricante, prazo de validade, número do

lote, nome do técnico responsável e

número de inscrição, número de isenção

do registro do Ministério da Saúde,

conforme resolução RDC Nq 185 da

Anvisa, Resolução Nq 02 de 31/12/2001

do Conmetro, Portaria Nq. 157 do lnmetro

e NBR 14056.

ATADURA de crepom, Tipo ||, 100%

algodão, com dimensões de 20,0 cm de

largura x 1,8Om de comprimento em

repouso, 13 fios, com 60,0 gramas,

enrolada em si mesma, com fio retorcido

C ou singelo, com propriedades elásticas no
sentido longitudinal, não estéril, atóxica,
aparência uniforme, sem rasgos,
impurezas, fiapos, sem emendas, sem
manchas e qualquer outro tipo de defeito.

03 Embaladas individualmente, deve conter DUZIA 500 POLARFIX/ R$ R$
de maneira legível fixada em seu corpo ANA DONA 14,47 7.235,00
nome e marca do produto, número de fios
por cm, composição, identificação do
fabricante, prazo de validade, número do
lote, nome do técnico responsável e
número de inscrição, número de isenção jl ! l
do registro do Ministério da Saúde,
conforme resolução RDC Nq 185 da
Anvisa, Resolução Nq 02 de 31/12/2001 ! l i l
do Conmetro, Portaria Nq. 157 do lnmetro !'
e NBR 14056. _ _ __ _ _ _L_ _)
AVENTAL CIRÚRGICO, descartável com

mangas longas, confeccionada em
04 polipropileno, punho com elástico. PACOTE 900 MILINIUM R$ R$

61,76 55.584,00Gramatura de 30 g. Embalagem: Pacote
com 10 unidades.

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ N° 08.218.991/0001-95

01'4¢

' ' , VALOR VALOR
ITEM DlSCR1MINAçÃO UNO QTDADE i MARCA l UNO TOTAL

CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS

PERFURO CORTANTES resistente a
perfurações com revestimento

impermeabilizante, contendo fundo rígido

de proteção extra conta perfurações,

05 cinta interna e bandeja coletora de UND 300 DESCARBOX R$ ) R$
resíduos líquidos. A caixa deverá ser de 4,66 ! 1.398,00 ,

cor amarela e conter simbologia de

acordo com a codificação internacional

(risco biológico - Material contaminado), l ! l

capacidade para 13 litros. De acordo com

as Normas da ABNT.

CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS 6"" 7 "

PERFURO CORTANTES resistente a
C perfurações com revestimento

impermeabilizante, contendo fundo rígido

de proteção extra conta perfurações,

06 cinta interna e bandeja coletora de UND 300 DESCARBOX R$ R$
resíduos líquidos. A caixa deverá ser de 6,45 1.935,00

cor amarela e conter simbologia de

acordo com a codificação internacional

(risco biológico - Material contaminado),

capacidade para 20 litros. De acordo com

as Normas da ABNT.

CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS

PERFURO CORTANTES, resistente a

perfurações com revestimento

impermeabilizante, contendo fundo rígido

de proteção extra contra perfurações,

07 cinta interna e bandeja coletora de UNO 300 l DESCARBOX R$ R$
resíduos líquidos. A caixa deverá ser de 2,95 885,00 !

cor amarela e conter simbologia de
C acordo com a codificação internacional

(risco biológico - Material contaminado), i l

capacidade para 7 litros. De acordo com

as normas da ABNT.

COMPRESSA, de gaze hidrófila, 7,5 x 7,5

""""i"

"7 '

cm, descartável, não estéril, 100 %

algodão em tecido tipo tela, com 8 ', ,1

camadas, 13 fios por cm2, inodora, (

insipida, alvejada, isenta de impurezas,

amido, gordura, corante e com ! POLARFIX/ R$ ' R$ l

08 acabamento lateral para evitar o PACOTE 2.000 ANA DONA 16,34 32.680,00
desfiamento. Embalagem: pacote com

500 unidades. Na embalagem deverá

estar impresso dados de identificação,

procedência, data de fabricação, prazo de

validade e registro no Ministério da

Saúde. ———— — -f -j

EQUIPO MACROGOTAS para solução

f

venosa com infusão por gravidade, estéril,

09 apirogenico, com tampa protetora na UND 3.000 MEDIX R$ R$
entrada e saída, ponta perfurante 1,20 3.600,00
transparente, adaptável a quáquer tipo

de frasco de solução parenteral, entrada 'l'

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ N° 08.218.991/0001-95

o)'T1

- l VALOR ,' VALORITEM l DISCRIM1NAÇAO ' UNO QTDADE , MARCA UNO ' TOTAL

de ar com membrana hidrófoba e l

bacteriológica, câmara de gotejamento

transparente, flexível, com filtro de

partículas, tubo extensor em PVC com

1,40 cm pinça rolete com bom deslize e

que permita controle preciso do fluxo de

infusão, injetor lateral auto cicatrizante

mesmo após ser perfurado diversas vezes

com agulha calibre 40 x 12, livre de látex e

adaptável a qualquer tipo de cateter.

Embalagem individual, em papel grau

cirúrgico e filme termoplástico, abertura

em pétalas. Na embalagem deverá estar

impresso dados de identificação, tipo de
C esterilização, procedência, data de

fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde.
mEQUIPO MICROGOTAS para solução

venosa com infusão por gravidade, estéril,

apirogenico, com tampa protetora na

entrada e saída, ponta perfurante

transparente, adaptável a qualquer tipo

de frasco de solução parenteral, entrada

de ar com membrana hidrófoba e

bacteriológica, câmara de gotejamento

transparente, flexível, com filtro de

partículas, tubo extensor em PVC com

1,40 cm pinça rolete com bom deslize e R$ ' R$ !

10 que permita controle preciso do fluxo de UND 1.500 MEDIX 1,55 l 2.325,00 ,1
infusão, injetor lateral auto cicatrizante

mesmo após ser perfurado diversas vezes

com agulha calibre 40 x 12, livre de látex e
C, adaptável a qualquer tipo de cateter.

Embalagem individual, em papel grau

cirúrgico e filme termoplástico, abertura

em pétalas. Na embalagem deverá estar

impresso dados de identificação, tipo de

esterilização, procedência, data de

fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde.

FITA, ADESIVA PARA AUTOCLAVE,
dimensões 19 mm x 30 m, resistente a alta

temperatura. Embalagem com dados de R$ R$

11 identificação do produto, marca do UND 1.000 DESCARPACK 4,52 4.520,00
fabricante, data de fabricação, prazo de

validade e registro no Ministério da

Saúde.

FRASCO, uso laboratorial, tipo porta

12 lâmina, para microscopia acomoda 3 UND 1.000 LABOR R$ R$
, IMPORT 0,41 410,00laminas

GEL PARA PÁS DE DESFIBRILADOR,

ULTRA-SONOGRAFIA E ECG, uso externo, R$ R$

13 incolor, inodoro, não gorduroso, GALÃO 200 CARBOGEL 7,29 1.458,00
umectante, solúvel em água e pH neutro,

para uso como meio de contato para pás _l_
__ _ __ _ _j.
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de desfibrilador. Embalagem: frasco de ,1
30Og, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Validade mínima 02 "
anos. ,

8s lencol hospitalar descartável, em

fibras naturais, alvo, material não

14 reciclado, dimensões 70 cm x 50 m· UND 1.500 ANAPOLIS R$ R$
l

Embalagem em rolo, com dados de 7,05 10.575,00 '
identificação do produto e marca do
fabricante.
LUVA, CIRÚRGICA, NUMERO 7,0,
descartável, estéril, em látex natural,

C textura uniforme, formato anatômico,

com alta sensibilidade táctil, boa
elasticidade, resistente a tração, punho
com bainha ou comprimento igual ou
frisos, superior a 18 cm, lubrificada com
pó bio absorvível, espessura minima entre
0,22 a 0,23mm, acondicionado em R$ R$

15 involucro interno com dobras para PARES 500 ! MUCAMBO 2,50 1.250,00
abertura asséptica, conforme padrão
hospitalar, com indicação de mão direita e
esquerda, número visível no involucro e
na luva. Embalagem individual, aos pares,
em papel grau cirúrgico, abertura em
pétala, com dados de identificação,
procedência, data, tipo de esterilização,

_ _

_ _ ) _ _
prazo de validade e registro no Ministério
da Saúde.
LUVA, CIRURGICA, NUMERO 7,5,

C descartável, estéril, em látex natural,
textura uniforme, formato anatômico, 1

alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, ! ! ,

resistente a tração, punho com bainha ou

frisos, comprimento igual ou superior a 18

cm, lubrificada com pó bio absorvível,
espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm,
asséptica conforme padrão hospitalar,
com indicação de mão direita e esquerda, R$ l R$

16 acondicionada em involucro interno com PARES SOO MUCAMBO 2,50 1.250,00
dobras para abertura, número visível no
involucro e na luva. Embalagem
individual, aos pares, em papel grau
cirúrgico, abertura em pétala. Na
embalagem deverá estar impresso dados
de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde
e certificado de aprovação no Ministério
do Trabalho

l"" LUVA, CIRURGICA, NUMERO 8,

___ _

_ R$

)

R$
17 descartável, estéril, em látex natural, PARES 500 MUCAMBO 2,50 1.25Q,QQ l

textura uniforme, formato anatômico,
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alta sensibilidade táctil, boa elasticidade,

resistente a tração, punho com bainha ou

frisos, comprimento igual ou superior a 18

cm, lubrificada com pó bio absorvível,

espessura minima entre 2,2 e 2,3 mm,

asséptica conforme padrão hospitalar,

com indicação de mão direita e esquerda,

acondicionada em involucro interno com

dobras para abertura, número visível no

involucro e na luva. Embalagem

individual, aos pares, em papel grau

cirúrgico, abertura em pétala, Na

embalagem deverá estar impresso dados

de identificação, tipo de esterilização,
C procedência, data de fabricação, prazo de

validade e registro no Ministério da Saúde

e certificado de aprovação no Ministério

do Trabalho. _ _ , _ , ,

LUVA, CIRURGICA, NUMERO 8,5,

descartável, estéril, em látex natural,

textura u niforme, formato anatômico,

alta sensibilidade táctil, boa elasticidade,

resistente a tração, punho com bainha ou

frisos, comprimento igual ou superior a 18

cm, lubrificada com pó bio absorvível,

espessura minima entre 2,2 e 2,3 mm,

asséptica conforme padrão hospitalar,

com indicação de mão direita e esquerda, ' R$ R$

18 acondicionada em involucro interno com PARES 500 MUCAMBO 2,50 1.250,00

dobras para abertura, número visível no

involucro e na luva. Embalagem

individual, aos pares, em papel grau

C cirúrgico, abertura em pétala, Na

embalagem deverá estar impresso dados

de identificação, tipo de esterilização,

procedência, data de fabricação, prazo de

validade e registro no Ministério da Saúde

e certificado de aprovação no Ministério

do Trabalho.

LUVA, DE PROCEDIMENTO, em látex

natural, descartável, ambidestra, textura

uniforme, com alta sensibilidade táctil,

boa elasticidade, resistente a tração,

comprimento minimo de 25cm, com

bainha, espessura minima de 0,16mm,

19 lubrificada com pó bio absorvÍve|p CAIXA 1.000 NUGARD/ R$ R$
tamanho P. Embalagem: caixa com 100 INJEX 96,50 96.500,00

unidades, contendo externamente os

dados de identificação, procedência, data

de fabricação prazo de validade, registro

no Ministério da Saúde e Certificado de

Aprovação no Ministério do Trabalho -

E.P.I.

20 LUVA, DE PROCEDIMENTO, em Iáte' CAIXA 1.000 NUGARD/ R$ R$
natural, descartavel, ambidestra, textura INJEX 96,50 96.500,00 ,
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l uniforme, com alta sensibilidade táctil,

boa elasticidade, resistente a tração,

comprimento minimo de 25cm, com

bainha, espessura minima de 0,16mm,

lubrificada com pó bio absorvível,

tamanho M. Embalagem: caixa com 100 l ,

unidades, contendo externamente os

dados de identificação, procedência, data

de fabricação, prazo de validade, registro

no Ministério da Saúde e Certificado de

Aprovação no Ministério do Trabalho -

E.P.l.

LUVA, DE PROCEDIMENTO, em látex

natural, descartável, ambidestra, textura
C uniforme, com alta sensibilidade táctil,

boa elasticidade, resistente a tração,

comprimento minimo de 25cm, com

bainha, espessura mínima de 0,16mm,

21 lubrificada com pó bio absorvÍve|r CAIXA 1.000 NUGARD/ R$ R$
tamanho G. Embalagem: caixa com 100 INJEX 96,50 96.500,00

unidades, contendo externamente os

dados de identificação, procedência, data

de fabricação prazo de validade, registro

no Ministério da Saúde e Certificado de

Aprovação no Ministério do Trabalho -

_ _ _ _ _ _

___)
E.P.l.
MACACÃO, DE SEGURANçA,

IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A

RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS,

MANGA LONGA, COM CAPUZ,TAMANHO

M, fechamento em zíper ou velcro,

confeccionado em polipropileno e R$ R$
C 22 polietileno, alta respirabilidade, punho UND 300 GDP 74,11 22.233,00 l

nas mangas, atóxico, não alérgico.
Embalagem: No minimo, exibir de forma

visível, CNPJ e nome do fabricante,

tamanho da peça, número do Certificado

de Aprovação (CA) e número do lote no

produto, conforme normas do MTE.
_ —1

MACACÃO, DE SEGURANÇA,
IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A
RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS,

MANGA LONGA, COM CAPUZ, TAMANHO
G, fechamento em zíper ou velcro,
confeccionado em polipropileno e R$ R$

23 polietileno, alta respirabilidade, punho UND 300 GDP 74,11 22.233,00

nas mangas, atóxico, não alérgico.
Embalagem: No minimo, exibir de forma
visível, CNPJ e nome do fabricante,

tamanho da peça, número do Certificado
de Aprovação (CA) e número do lote no
produto, conforme normas do MTE.
MACACÃO, DE SEGURANÇA,

24 IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A UND 400 ! _ GDP R$ R$
RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS,

) 74,11

29.644,00 l

__J
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MANGA LONGA, COM CAPUZ, TAMANHO
EXG, fechamento em zíper ou velcro,
confeccionado em polipropileno e

polietileno, alta respirabilidade, punho

nas mangas, atóxico, não alérgico.
Embalagem: No minimo, exibir de forma
visível, CNPJ e nome do fabricante,

tamanho da peça, número do Certificado
de Aprovação (CA) e número do lote no

produto, conforme normas do MTE.
MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA
DESCARTÁVEL -Tripla camada, Clip nasal,

54g/m2, Tiras Elástica, 3 Pregas, 1camada

interna de filtro de retenção bacteriana
C que não agride a pele, 1 Camada

intermediária (Camada de filtro de
isolamento), 1 Camada externa (Camada

25 bacteriostática de material especia|)l CXA 2.000 MILINIUM R$ R$
Atóxica, Hipoalergênica, Não 31,81 63.620,00
Inflável, Isenta de fibra de vidro, Sem
Látex, Uso único, Eficiência de Retenção
Bacteriológica (EFB): 99,8%. Embalagem:

caixa com 50 unidades. Aprovada segundo
os parâmetros estabelecidos na ABNT.
Certificação europeia CE. Dentro das J

exigências da ANVISA e M.S

MASCARA, facial tipo face Shield,
proteção total da face, reutilizável,
ajustável, com visor 100% transparente,

26 antiembacante, compatível com uso de UND 600 MILINIUM R$ R$
óculos. Embalagem primaria e secundaria 6,10 3.660,00 l
rotuladas conforme RDC 185/01/ANVISA.

{W O produto deve obedecer a legislação
vigente e inerente ao mesmo.

MASCARA, Respiradores Filtrantes para
Partículas (PFF2/N95 e/ou equivalente)

descartável, para proteção respiratória ,' ,

contra poeira, nevoas e aerossóis, sem
válvula, com elástico, confeccionada em
material filtrante macio, barreira biológica
de 94-95%, design anatômico, ajuste
automático a face do usuário, não

irritante, cobertura interna e concha
externa que não murche ou infle durante R$ R$

27 o uso, que suporte o manuseio e uso UND 6.000 KNS/ KN95 5,10 30.600,00
ldurante todo o período para qual foi

projetado, de forma a atender aos

requisitos estabelecidos nas seguintes
normas técnicas: ABNT NBR 13698:2011 e
ABNT NBR 13697:2010. A penetração dos
aerossóis de ensaio através do filtro da
PFF não pode exceder em momento
algum a 6%. Embalagem primária
individual de acordo com as normas de
embalagem que garanta a integridade do _r _ _ _ _j
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produto até o momento de sua utilização, '

permitindo abertura e transferência com j! l

técnica adequada; o rotulo da embalagem

primaria e/ou o prÓprio produto deve

conter informações de identificação e

características do produto, tais como: |i l

nome do fabricante, lote, data de

fabricação, data de validade do produto, ,' ' l

nome do responsável técnico, registro
ANVISA/MS e número do Certificado de ' : l

Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho 'l ! '

e Emprego; a embalagem secundaria deve

ser conforme a praxe do fabricante, de l '

forma a garantir a integridade do produto
CV durante o armazenamento até o

momento do uso; o produto deve atender l l i

a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s). ' '

Embalagem primaria e secundaria

rotuladas conforme a RDC l l

185/01/ANVISA. Na data da entrega, o

prazo de validade indicado para o l l l
produto, não deverá ter sido ultrapassado

na sua metade, tomando-se como
referência, a data de fabricação ou lote
impresso na embalagem. _ L _ _ _ _ _ _L_ _ _ _ _ _j _ _ _ _
PAPEL, grau cirúrgico, dimensão 20 cm x l ,'
100 m, Bobina para Esterilização Bobina l !' : I
tubular com um lado em papel grau ! i
cirúrgico, com porosidade controlada, ' ,
isento de amido, isento de alvejante ótico,
branco, atóxico. Do outro lado poliéster

28 laminado com polipropileno, levemente RL 50 ANAPOLIS R$ R$
esverdeado, com 60grs/cm',com 96,07 4.803,50L indicador de esterilização a óxido de

etileno, vapor saturado, e formol de hidro,
próprio para esterilização, substituindo
com sucesso os antigos campos de tecido,
gerando lucro e qualidade para os centros )
de esterilização.

R$ R$
29 PAPEL, metro, pardo, em bobina de 30 Kg. ROLO 10 EUROPAPER 302,28 3.022,80

SERINGA de 3,0 ml, descartável, estéril,
em polipropileno, transparente, atóxica,
apirogenica, cilindro reto, siliconizada,
parede uniforme, com escala de
graduação em ml, números e traços
legíveis, com anel de retenção o que

30 impeça o desprendimento do embolo do UNO 5.000 INJEX R$ R$
cilindro, bico sem rosca e que garanta 0,28 1.400,00
cônex5es seguras, flange com formato
adequado, embolo com pistão lubrificado

e ajustado ao cilindro. Embalagem
individual, em papel grau cirúrgico e filme

l termo plástico, abertura em pétala. Na

_ _ _

l

__ embalagem devera estar impresso dados _J
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de identificação, tipo de esterilização,

procedência, data de fabricação, prazo de

validade e registro no Ministério da

Saúde.

SOLUCAO DE RINGER + LACTATO (cloreto
109Eq/L + sódio 130mEq/L + potássio

4MeQ/L " cálcio 2,7 mEq/L + lactato

27,7mEq) 5OOmL, sistema fechado de

transferência frasco/bolsa A embalagem

deve conter venda proibida pelo

31 comercio. Apresentar registro do produto UND 1.000 JP/ HALLEX R$ R$

. . . STAR 3,98 3.980,00na Anvisa e certificado de boas praticas,

fabricação e controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução ANVISA

n"460/99. Em caso do fabricante fora do

Mercosul, apresentar documento do pais

de origem traduzido por tradutor oficial.

TENSIOMETRO, clinico. Aparelho para

medir pressão arterial aneróide, para

adulto, com braçadeira em tecido de

nylon ou lona de algodão, antialérgico,

resistente, flexível, moldado facilmente

ao braço, medindo aproximadamente 14

cm x 52cm. O fecho poderá ser de metal

ou velcro. A câmara interna deverá ser de

borracha resistente e flexível. O

manômetro deverá ter fundo de cor clara

com numeração bem visível, sendo o

32 tampo de vidro resistente e escala de O a UND 100 PREMIUM R$ R$
300 mm de Hg. A pêra deverá ser de 81,75 8.175,00 'l

borracha resistente e maleável, tendo

válvula de escape e pressão
C) confeccionados em metal. O material

deverá ser de primeira qualidade e

acondicionado em estojo próprio. O

equipamento deverá ter acabamento

perfeito, sendo que a braçadeira deverá

ser costurada com linha de nylon

resistente. No equipamento deverá

conter de forma legível e permanente, a

marca do fabricante.

VALOR TOTAL........................................................................R$ 620.076,30 (seiscentos e vinte mil setenta e

seis reais e trinta centavos).

ll - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir
especificada:

(Jotação Orçamentária
Unidade Gestora J _ Fonte Projeto/Atividade " "J Elemento de Despesa

1019 14 2398 339030
1019 14 2375 339030

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ N" 08.218.991/0001-95

cüS4

Ill - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

C

§ 1" - O Valor Global do presente contrato é de R$ 620.076,30 (seiscentos e vinte mil setenta e seis reais e trinta

centavos), assim distribuídos.

§ 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.

S 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 e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não

será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

lV- CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA

A vigência do presente contrato será até 31 de dezembro de 2021, ou com a entrega total do objeto.

V - CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE ENTREGA DO OBJETO E PRAZO

A forma de aquisição do produto será IMEDIATA, obedecendo à solicitação do setor responsável pela emissão da Ordem

de Fornecimento, bem como o Termo de Referência, com prazo para entrega de 72 (setenta e duas) horas após

solicitação.

VI - CLÁUSULA SEXTA- DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

o objeto contratado terá sua execução atestada para efeitos de verificação da conformidade dos serviços com a

especificação fornecida pela CONTRATANTE no decorrer da vigência contratual.

§ Iq - O atesto definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pela CONTRATANTE, todos os

procedimentos previstos na Lei Federal 8.666/93.

§ 2q - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de serviços em desacordo com as

especificações do objeto da licitação e as disposições deste Contrato.

VIl - CLÁUSULA SÉTIMA- DAS 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:

1. A atender O(s) pedido(s) da contratante no prazo estipulado na autorização de fornecimento;

2. Entregar o produto com a marca com que apresentou na proposta;

3. A fornecer produtos de qualidade;

4. O produto entregue deverá estar rigorosamente de acordo com o que foi especificado na Proposta;

5. Em caso de devolução do produto, por estar em desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuídas

ao fornecedor;

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ N° 08.218.991/0001-95

0!%

6. A empresa fica ciente de que se houver incompatibilidade de suas informações, com as características apresentadas

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

considerado como recusa da entrega;

7. A manter um preposto, aceito pela contratante, para representá-lo durante a execução do contrato;

8. A responsabilizar-se pelos danos que causar à contratante ou a terceiros durante vigência do Contrato;

9. A cumprir fielmente todas as condições estabelecidas no contrato e termo de referência;

10. A manter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação;

11. Os materiais devem ser entregues em embalagens não violadas;

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

13. O item não deve ser substituído. Neste caso, a unidade contratada assumirá todo o Ônus.

VIII - CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

obriga-se a:

1. Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10 (dez)

dias da assinatura;

2. Realizar o pagamento pela execução do contrato;

3. Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.

lX - CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

C

§j0 Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderão ser aplicadas à CONTRATADA garantida prévia defesa, além da

rescisão do contrato, as sanções previstas no art. 87 da Lei nQ 8.666/93.

§29 Sem prejuízo das perdas, danos e das multas cabíveis pela lei civil, as penalidades são as previstas nos artigos 81, 86,

87 e 88 da Lei n9 8.666/93, e em especial as seguintes sanções:

a. Advertência;
b. Declaração de inidoneidade 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 Unificado de Fornecedores do Município de Itabuna pelo mesmo prazo previsto na
alínea anterior;

d. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato,

dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;

e. 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;

f. Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia subsequente ao

trigésimo.

§¥ A Administração se reserva o direito de descontar do pagamento devido à contratada c) valor de qualquer multa

porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.

§4q 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.

X - CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e as previstas na Lei

n'. 8.666/93-

§ 1% A Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos incisos l a

XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.

§ 2% Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos ll a XI e XV do art. 78 da Lei Federal n% 8.666/93, não cabe à

CONTRATADA direito a qualquer indenização.

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - COBRANÇA JUDICIAL

C

C

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.

XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

e

§ 1q. 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.

§ 39. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte.

§ 4q. 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.

§ 5q. A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução do

fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da

CONTRATADA, 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 1OQ (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.

§ m A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, no Diário Oficial do

Mu nicípio, conforme Lei Federal 8.666/93.

§ 8% A legislação aplicável a execução deste contrato e os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições

constantes da Lei nç! 8666/93, nos princípios de direito público e, subsidiariamente, com base em outras leis que prestem

a suprir eventuais lacunas

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- 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.

XIV -CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

C

Como forma de acompanhar o cumprimento detalhado da entrega dos itens contratados, assim como a sua designação

adequada, a diretoria solicitante recomenda a Sr. GIDOVALDO BEZERRA DE CARVALHO - Função: COORDENADOR DO

ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE, como Gestor do contrato a ser gerado.

§ Iq 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.

XV - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA VINCULAÇÃO

O presente contrato é vinculado a Dispensa de Licitação nQ 016-S/2021 constante no processo administrativo n9 046-

S/2021 e à proposta de preço apresentada pela contratada.

XIV - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

C

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 achado conforme.

Itabuna, XX de XXXXX de 2021.

Município de Itabuna - Contratante
LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

Secretária Municipal de Saúde

MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

IGOR MARCOS MORAES
Contratada

TESTEMUNHAS:
Iq
NOME

RG nQ

CPF

2q

NOME
RG n9

CPF

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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l PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 046-S/2021
:

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E :

DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE '

: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016-S/2021 ,'

: OBjETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO EM

, CARATER EMERGENCIAL

SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO ,!
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Itabuna, 23 de março de 2021.

S,P. n° 016/2021

Da: Comissão de licitação.
Para: Procuradoria Jurídica.

Cv Prezado Senhor,

Estamos remetendo a esta Procuradoria, para emissão do competente parecer, o Processo

Administrativo n° 046-S/2021, relativo ao Dispensa n° 016-S/2021, no qual tem como,

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO EM CARATER DE URGENCIA, para atender demanda

do Departamento de Média e Alta Complexidade e Departamento de Atenção Básica.

~

\..
AkL),'d ---" ""

Allana Frmcine Rocha de Santana
Comissão de Licitação.

Prefeitura Municipal secretaria MUN/C/PÍ.L qe saúde
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ORIGEM: DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E
,

DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE '

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016-S/2021

OBjETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO EM '!

CARATER EMERGENCIAL

PARECER JURIDICO
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Itabuna- BA, 22 de março de 2021.

Interessado: Secretaria de Saúde

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 046-S/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016-S/2021

2.° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009-S/2020

PARECER JURÍDICO

EMENTA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
MATERIAL PENSO HOSPITALAR PARA
SECRETARIA DE SAÚDE - DISPENSA DE
LICITAÇÃO - EMERGÊNCIA ADMINISTRATIVA
- POSSIBILIDADE

I - RELATÓRIO:

Instado pela 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 art. 24, lV da Lei 8. 666/93,

bem como no art. 4.° da Lei Federal n.° 13.979/20 de empresa para fornecimento de
C material pênsil hospitalar para os 33 postos de saúde do município, cuja urgência na

contratação é manifestada na solicitação da lavra da Secretária de Saúde, emitimos, nos

termos abaixo, nosso parecer.

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

Prefeitura MunicipaIAv. Princesa Isabel, 678, São Caetano - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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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.

ll - 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 seq uind o critérios objetivos e racionais,

culminando na escolha da proposta que lhe apresente melhor custo-benefício.

C 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..."

C 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 risco à segurança pública que justi/ique a dispensa, quando
or 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."

Segundo o doutrinador Marçal Justen Filho':

"A emergência consiste em ocorrência fática que produz modificação
na situação visualizada pelo legislador como padrão... No caso
espec/h'co das contratações diretas, emergência significa

'"Comentários à Lei de licitações e contratos administrativos", 8" edição, Editora Dialética ¥
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necessidade de atendimento imediato a certos interesses. Demora
em realizar a prestação produziria risco de sacrifício de valores
tutelados pelo ordenamento 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 risco

C 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".

C Diante do exposto, observa-se que o conceito de emergência é 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
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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 planejamento.

C

C

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 lV, da
mesma lei:

a.1) gye a situação adversa,dada como de emerqência ou de
calamidade pública, não se tenha originado,total ou.E!arcialmente
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;

a.2) que exista urgência concreta e efetiva do 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 risco, 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
±equado, efetivo e eh"ciente de afastar o risco iminente detectado'

Ainda sobre o tema, em outra obra, também relevante, e configurando o

entendimento majoritário esposado pelo TCU, o eminente pareceristasusomencionado,

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

' PEREIRA jÚN|OR; Jessé Torres. Comentários à Lei de Licitações e Contratações da Adminis ração
Púb/ica.Rio de Janei o: Editora Renovar, 2002. p. 267

t l

' ' t k
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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. 'i3

manifestou:

€)

Nesse sentido, em outro julgado, o Tribunal de Contas da União assim se

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: [...l
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

C

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, No

caso vertente, consta no processo administrativo que há em trâmite um Pregão com o

mesmo objeto, mas ainda sem conclusão.

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.

' PEREIRA JÚNIOR, jessé Torres. Contratações diretas por dispensa e inexigibilidade. BLC - Bole im
de Licitações e Contratos. São Paulo: Editora NDJ, jan. 2005. p. 8. t" k

Prefeitura MunicipalAv, Princesa Isabel, 678, São Caetano - SECRETARIA MUNICIPAL de SAÚDE ^



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

|%"| SECRETARIf. MUNICIPAL DE SAÚDE

o!g6

Em determinadas circunstâncias, como no caso vertente, percebe-se que o estoque da

Administração zerou e ainda não fora concluído o procedimento licitatório competente

para aquisição do material pênsil hospitalar. De outro vértice, a demanda dos 33 Postos

de Saúde do município é diária, não podendo a Administração suspender os

atendimentos à população em sua rede até o fim do Pregão, estimado em 45 dias.

e

C

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 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).
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Com efeito, o avanço da Pandemia, com um aumento expressivo do índice

de letalidade, chegando a morrer em 23 de março do corrente ano 3.000 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, maior gravidade dos casos e risco de óbito, situação externada no

comunicado de alerta SESAB/SUVISA/CIES N.° 04, de 04 de março de 2021.

L

C

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. Nessa toada, os Postos de Saúde, porta de entrada

dos pacientes, devem possuir recursos materiais suficientes para fazer frente a essa

demanda, não podendo sofrer solução de continuidade.

Nessa senda, a contratação de empresa para fornecimento de material

pênsil hospitalarse 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 atentar ao quanto preceituado na

Lei 8.666/93. Nesse sentido cumpre colacionar alguns julgados do TCU sobre o tema,

visando aclarar tal situação:

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-Plenário 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-Plenário
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

Prefeitura MunicipalAv Princesa Isabel. 67&, São Caetano - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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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,
possibilitando a realização do devido procedimento licitatório. Acórdão
1162/2014-PIenário Relator: JOSÉ JORGE.

C

Sem dúvidas agindo assim poderá a Administração buscar socorrer-se de

meio materiais que possam salvar mais vidas no município.

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 assessoria no particular.

No que tange às certidões de regularidade fiscal, todas foram juntadas ao

Processo Administrativo n.° 046-S/2021.

Ill - CONCLUSÃO

'L

Por todo o exposto, em face dos motivos acima aduzidos, regular e legala

contratação direta mediante dispensa (art. 24, lV), da empresa que apresentou o menor

orçamento, devendo a Administração atender efetivamente a integralidade dos preceitos

normativos insculpidos na Lei 8.666/93, susmencionados. É como opinamos.

/7
lÉ o parecer. ,7

S.M.J. ,'::'1,",
cLAÚ[g6.u|d"' ' al ida

SUBPRÕCUrtADOR-GERAL
DECRETO N° 13.986

MARCáÓ ÉÍÂ SÈVAARÍ)ÁO

P OCUR DOR MUNICIPAL
DEC TO N° 14.080

Prefeitura MunicipalAv, Princesa Isabel, 678, São Caetano - SECRETARIA MUN/C/PAL de SAÚDE



QX'J

'-='
%0

·'=—+
Prefeitura Municipal de Itabuna !

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 046-S/2021

" ORIGEM: DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E l

DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE l

l DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016-S/2021

OBjETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO EM
CARATER EMERGENCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPj: 08.218.991/0001-95

TERMO DE DISPENSA DE LICITACÃO N°. 016-S/2021
;
Nome do C ontratado:

MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
cmiii"C#""" ' 1nsc."Ê$t. n"

17.424.788/0001-66

Endereço (Rua, A v., praça, etc.)

RUAANA CABURE, 1935
BAIRRO UNICIPIO " |UF:

|CENTRO PONTO DOS VOLANTES I'MG
.'Objeto-' " " "

AQUISIçÃO DE MATERIAL PENSO EM CARATER EMERGENCIAL
alor:

RS 620.076,30 (SEISCENTOS E VINTE MIL SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)

CV 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 MINAS MED DISTRIBUIDORA D

MEDICAMENTOS LTDA, para aquisição de material penso em caráter emergencial, afim de suprir demanda
riundas das Unidades de Saúde do mumcipio, quanto à reahzação de procedimentos que demandem a ut||ização d

al material/insumo.
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.

Dotaçãq ÔRÇAMENT,ÁR1A 'àü"i!
Unidade GeSTora l Fonte pFojeto/Atividãde ,.. ,,I, Elemento de Despesa valõr r$'

1019 " "1'4 """""'" ""2398 " 339030 ) 368.400,60
10j9 , 14 i _ 275 _ "l 339030 251.675,7"0

BASE LEGAL
ARTIGO 24,1NClSOlV. DA LEI N"8.666 DE 21/06/93- À Çà?j(jr

Unidade"SoÍicitante Diretor:"" "" 5\Sj '- m-
. F

Nd \
^=--"

" l'

l DEPARTAMENIO DE ATENÇAO BASICA e opes cia SiívaSupervisora d ' " Úàmàc6Básica
Suµrvisora do DepaMm.. }

,' O DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE a ia cAlta C(msj!gx,.-'- 3
gto n' 14A77f2021

Adriana eixoto Silva
:,, Supervisora do Dept. de Média e Alta Compiexidade

COMISSÃO DÊ' Ü"CITAÇÂO - JUSTIFICATIVA l DÁT"Ã"/'àSs|naTuras E NOMES DOS MÊÍÜBROS

Na forma da justificativa apresentada pelo Departamento de Atenção Básica e Departamento de Média e Alta
í Complexidade, no presente termo de dispensa de licitação, a contratação encontra em amparo no Artigo 24, Inciso lV,

kia Lei 8 666/93, que fundamenta e autoriza, com Dispensa de Licitação-

Comissão de LICITAÇÃO - Justificativa "

comissão de licitação informa ainda que o conÍratado en'conira se em dias com sua regularidade fiscal e jurídica,
referida dispensa possui parecer juridico favorável emitido pela Procuradoria Jurídica. sendo assim não óbice quanto '
efenda contratação

Despacho Final do Ordenador da DeCpesa - Homol" ção"" " " " """
' Data

l

De ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO. 22/03/2021 L VIA MARIA BOMF MENDES AGUIAR

Secretária Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ N° 08.218.99110001-95

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE ITABUNA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Ng. 016-S/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 046'-S/2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO NE 031-S/2021

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO EM CARATER

EMERGENCIAL, ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE E MINAS MED

DlSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

'~
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE ITABUNA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

ITABUNA, inscrito no CNPj do Ministério da Fazenda sob nQ 08.218.991/0001-95, Inscrição Estadual n.Q 71371383, com

sede na Avenida Amélia Amado, n.Q 05, Centro, nesta cidade de Itabuna, doravante denominada CONTRATANTE, neste

ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, a senhora LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR, brasileira,

casada, Médica, portador da cédula de identidade n% 83.814.95-70, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do

Estado da Bahia e do CPF/MF nQ. 823.280.725-34, endereço Rua M, n" 65, Pontalzinho, Itabuna, Bahia, e de outro lado à

empresa MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nQ 17.424.788/0001-66,

estabelecida na Rua Ana Caburé, n" 1935, Centro, Ponto dos Volantes - MG, CEP 39615000, adiante denominada

CONTRATADA, neste ato, representada pela Sr. Igor Marcos Moraes, brasileiro, solteiro, farmacêutico, inscrito no CPF

sob o n° 128.473.026-38, portador da identidade de nQ 19,727,965 SSP/MG, residente à Rua Minas Novas, 14, Centro em

Ponto dos Volantes-MG, CEP 45615-000, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO, adiante

denominado CONTRATADO, onde a CONTRATANTE, utilizando suas prerrogativas legais, com base no Art. 24, IV, da Lei

Federa/n"8.666/93 e demais alterações, para casos de DISPENSA DE LICITAÇÃO, de acordo com processo administrativo

n" 016-5/2021 resolvem e acordam na celebração do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL conforme Art. 55, mediante

as cláusulas e condições seguintes:

I- CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

C
Constitui objeto do presente Contrato a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO EM CARÁTER EMERGENCIAL, em

conformidade com a coleta de preços a presentada da qual decorre este termo contratual,

ITEM DlSCRIM1NAçÃo UNO QTDADE MARCA ' VALOR ' VALOR
UNO TOTAL

ATADURA de crepom, Tipo ll, 100%
algodão, com dimensões de 10,0 cm de

largura x 1,80m de comprimento em

repouso, 13 fios, com 30,0 gramas,

enrolada em si mesma, com fio retorcido

ou singelo, com propriedades elásticas no

sentido longitudinal, não estéril, atóxica,

aparência uniforme, sem rasgos,

01 impurezas, fiapos, sem emendas, sem DUZIA 500 POLARFIX/ R$ R$

. ANA DONA 7,72 3.860,00manchas e qualquer outro tipo de defeito.
Embaladas individualmente, deve conter

de maneira Iegivel fixada em seu corpo

nome e marca do produto, número de fios

por cm, composição, identificação do
fabricante, prazo de validade, número do

lote, nome do técnico responsável e

número de inscrição, número de isenção

Prefeitura Municipal secretaria muniçipal de saúde
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, VALOR l VALORITEM DISCRIMINAÇAO UNO QTDADE MARCA UNO , TOTAL

do registro do Ministério da Saúde,
conforme resolução RDC Nq 185 da
Anvisa, Resolução N9 02 de 31/1Ü2001
do Conmetro, Portaria Nq. 157 do lnmetro
e NBR 14056.
ATADURA de crepom, Tipo ||, 100%
algodão, com dimensões de 15,0 cm de
largura x 1,8Om de comprimento em
repouso, 13 fios, com 30,0 gramas,
enrolada em si mesma, com fio retorcido
ou singelo, com propriedades elásticas no
sentido longitudinal, não estéril, atóxica,
aparência uniforme, sem rasgos,
impurezas, fiapos, sem emendas, sem
manchas e qualquer outro tipo de defeito.

02 Embaladas individualmente, deve conter DUZIA 500 POLARF1X,/ R$ R$de maneira legível fixada em seu corpo ANA DONA 11,48 5,740,00
nome e marca do produto, número de fios
por cm, composição, identificação do

' fabricante, prazo de validade, número do
lote, nome do técnico responsável e
número de inscrição, número de isenção
do registro do Mi nistério da Saúde,
conforme resolução RDC N9 185 da
Anvisa, Resolução Nq 02 de 31/12/2001
do Conmetro, Portaria N9. 157 do Inmetro
e NBR 14056.
ATADURA de crepom, Tipo Il, 100%
algodão, com dimensões de 20,0 cm de
largura x 1,80m de comprimento em
repouso, 13 fios, com 60,0 gramas,
enrolada em si mesma, com fio retorcido
ou singelo, com propriedades elásticas no
sentido longitudinal, não estéril, atóxica,
aparência uniforme, sem rasgos,
impurezas, fiapos, sem emendas, sem
manchas e qualquer outro tipo de defeito.

03 Embaladas individualmente, deve conte' DUZIA 500 POLARFIX/ R$ R$
de maneira legível fixada em seu corpo ANA DONA 14,47 7.235,00
nome e marca do prod uto, número de fios
por cm, composição, identificação do
fabricante, prazo de validade, número do
lote, nome do técnico responsável e
número de inscrição, número de isenção
do registro do Ministério da Saúde,
conforme resolução RDC N9 185 da
Anvisa, Resolução Nq 02 de 31j12/2001
do Conmetro, Portaria N9, 157 do Inmetro
e NBR 14056.
AVENTAL CIRÚRGICO, descartável com

mangas longas, confeccionada em
04 polipropileno, punho com elástico. PACOTE 900 MILINIUM R$ R$

Gramatura de 30 g. Embalagem: Pacote 61,76 55.584,00
com 10 unidades.

Prefeitura Municipal SECRETARIA municipal DE SAÚDE
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CAIXA COLETO RA PARA MATERIAIS

PERFURO CORTANTES revstente a

perfurações com revestimento
impermeabilizante, contendo fundo rígido

de proteção extra conta perfurações,

05 cinta interna e bandeja coletora de UND 300 DESCARBOX R$

R$

resíduos líquidos. A caixa deverá ser de 4,66 1.398,00

cor a marela e conter simbologia de
acordo com a codificação internacional

(risco biológico - Material contaminado),

capacidade para 13 litros. De acordo com

as Normas da ABNT.

CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS

PERFURO CORTANTES resistente a

perfurações com revestimento
impermeabilizante, contendo fundo rígido

de proteção extra conta perfurações,

06 'intã interna e bandeja coletora d" UND 300 DESCARBOX R$ R$
resíduos líquidos, A caixa deverá ser de 6,45 1.935,00

cor amarela e conter simbologia de

acordo com a codificação internacional

(risco biológico - Material contaminado),

capacidade para 20 litros. De acordo com

as Normas da ABNT.

CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS

PERFURO CORTANTES, resistente a

perfurações com revestimento
impermeabilizante, contendo fundo rígido

de proteção extra contra perfurações,

07 cinta interna e bandeja coletora de LIND 300 DESCARBOX R$ R$
resíduos líquidos. A caixa deverá ser de 2,95 885,00

cor amarela e conter simbologia de

acordo com a codificação internacional

(risco biológico - Material contaminado),

capacidade para 7 litros. De acordo com

as normas da ABNT.

COMPRESSA, de gaze hidrófila, 7,5 x 7,5

cm, descartável, não estéril, 100 %

algodão em tecido tipo tela, com 8

camadas, 13 fios por cm2, inodora,

insipida, alvejada, isenta de impurezas,

amido, gordura, corante e com

08 acabamento lateral para evitar o PACOTE 2.000 POLARFIX/ R$ R$
ANA DONA 16,34 32.680,00

desfiamento. Embalagem: pacote com

SOO unidades. Na embalagem deverá

estar impresso dados de identificação,

procedência, data de fabricação, prazo de

validade e registro no Ministério da

Saúde,

EQUIPO MACROGOTAS para solução

venosa com infusão por gravidade, estéril,

09 apirogenico, com tampa protetora na UND 3.000 MEDIX R$ R$
entrada e saída, ponta perfurante 1,20 3,600,00

transparente, adaptável a qualquer tipo

de frasco de solução parenteral, entrada

Prefeitura Municipal SECRETARIA municipal de saúde
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VALOR VALOR
ND QTDADE MARCA UNO TOTAL

__.de ar com membrana hidrófoba e

bacterio|óeica, câmara de gotejamento
transparente, flexível, com filtro de

partículas, tubo extensor em PVC com
1,40 cm pinça rolete com bom deslize e
que permita controle preciso do fluxo de

infusão, injetor lateral auto cicatrizante
mesmo após ser perfurado diversas vezes
com agulha calibre 40 x 12, livre de látex e

adaptável a qualquer tipo de cateter.
Embalagem individual, em papel grau

' cirúrgico e filme termoplástico, abertura
em pétalas. Na embalagem deverá estar
impresso dados de identificação, tipo de

esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.

EQUIPO MICROGOTAS para solução
venosa com infusão por gravidade, estéril,

apirogenico, com tampa protetora na
entrada e saída, ponta perfurante
transparente, adaptável a qualquer tipo
de frasco de solução parenteral, entrada

de ar com membrana hidrófoba e
bacteriológica, câmara de gotejamento
transparente, flexível, com filtro de
partículas, tubo extensor em PVC com
1,40 cm pinça rolete com bom deslize e R$ R$

10 que permita controle preciso do fluxo de UND 1.500 MEDIX 1,55 2.325,00
infusão, injetor lateral auto cicatrizante
mesmo após ser perfurado diversas vezes
com agulha calibre 40 x 12, livre de látex e
adaptável a qualquer tipo de cateter,
Embalagem individual, em papel grau

' cirúrgico e filme termoplástico, abertura
em pétalas. Na embalagem deverá estar
impresso dados de identificação, tipo de

esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.

FITA, ADESIVA PARA AUTOCLAVE,
dimensões 19 mm x 30 m, resistente a alta

temperatura. Embalagem com dados de R$ R$

11 identificação do produto, marca do UNO 1,000 DESCARPACK 4,52 4.520,00
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da

Saúde.
FRASCO, uso laboratorial, tipo porta

12 lâmina, para microscopia acomoda 3 UNO 1,000 LABOR R$ R$
IMPORT 0,41 410,00

laminas
GEL PARA pás DE DEsFIBRu6"õii,'

ULTRA-SONOGRAFIA E ECG, uso externo, R$ R$

13 incolor, inodoro, não gorduroso, GALÃO 200 CARBOGEL 7,29 1.458,00
umectante, solúvel em água e pH neutro,
para uso como meio de contato para pás

Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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VALOR l VALOK
ITEM DISCMMINAÇÃO UNO QTDADE MARCA UNO ! TOTAL_ J

de desfibrilador, Embalagem: frasco de
30Og, com dados de identificação do

produto, marca do fabricante, data de

fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Validade minima 02

anos.
LENCOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL, em

fibras naturais, alvo, material não

14 'eciclado, dimensões 70 cm x 50 m· LIND 1 SOO ANAPOLIS R$ R$Embalagem em rolo, com dados de 7,05 10.575,00
identificação do produto e marca do

fabricante.

LUVA, CIRÚRGICA, NUMERO 7,0,
descartável, estéril, em látex natural,

textura uniforme, formato anatôm ico,

com alta sensibilidade táctil, boa
elasticidade, resistente a tração, punho
com bainha ou comprimento igual ou

frisos, superior a 18 cm, lubrificada com

pó bio absorvível, espessura minima entre

0,22 a 0,23mm, acondicionado em R$ R$

15 involucro interno com dobras para PARES 500 MUCAMBO 2,50 1,250,00
abertura asséptica, conforme padrão

hospitalar, com indicação de mão direita e
esquerda, número visível no involucro e

na luva. Embalagem individual, aos pares,

em papel grau cirúrgico, abertura em
pétala, com dados de identificação,
procedência, data, tipo de esterilização,

prazo de validade e registro no Ministério

da Saúde.

LUVA, CIRURGICA, NUMERO 7,5,
descartável, estéril, em látex natu ral,
textura uniforme, formato anatômico,

alta sensibilidade táctil, boa elasticidade,
resistente a tração, punho com bainha ou

frisos, comprimento igual ou superior a 18
cm, lubrificada com pó bio absorvível,

espessura minima entre 2,2 e 2,3 mm,
asséptica conforme padrão hospitalar,

com indicação de mão direita e esquerda, R$ R$

16 acondicionada em involucro interno com PARES 500 MUCAMBO 2,50 1.250,00
dobras para abertura, número visível no

involucro e na luva, Embalagem

individual, aos pares, em papel grau
cirúrgico, abertura em pétala. Na

embalagem deverá estar impresso dados
de identificação, tipo de esterilização,

procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde

e certificado de aprovação no Ministério

do Trabalho

LUVA, CIRUFÍGICA, NUMERO 8,
17 descartável, estéril, em látex natural, PARES 500 MUCAMBO R$ R$

. . 2,50 1.250,00textura u niforme, formato anatomico,

Prefeitura Municipal SECRETARIA municipal de SAÚDE
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alta sensibilidade táctil, boa elasticidade,
resistente a tração, punho com bainha ou
frisos, comprimento igual ou superior a 18
cm, lubrificada com pó bio absorvivd,

espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm,
asséptica conforme padrão hospitalar,
com indicação de mão direita e esquerda,
acondicionada em involucro interno com
dobras para abertura, número visível no

involucro e na luva. Embalagem
individual, aos pares, em papel grau

cirúrgico, abertura em pétala, Na
embalagem deverá estar impresso dados
de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde
e certificado de aprovação no Ministério
do Trabalho.

LUVA, CIRURGICÁ, NUMERO 8,5,
descartável, estéril, em látex natural,
textura uniforme, formato anatômico,
alta sensibilidade táctil, boa elasticidade,
resistente a tração, punho com bainha ou
frisos, comprimento igual ou superior a 18
cm, lubrificada com pó bio absorvível,
espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm,
asséptica conforme padrão hospitalar,
com indicação de mão direita e esquerda, R$ R$

18 acondicionada em involucro interno com PARES 500 MUCAMBO 2,50 1.250,0'0
dobras para abertura, número visível no
involucro e na luva. Embalagem
individual, aos pares, em papel grau
cirúrgico, abertura em pétala, Na
embalagem deverá estar impresso dados
de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde
e certificado de aprovação no Ministério
do Trabalho.
LUVA, DE PROCEDIMENTO, em látex
natural, descartável, ambidestra, textura
uniforme, com alta sensibilidade táctil,
boa elasticidade, resistente a tração,
comprimento minimo de 25cm, com '
bainha, espessura minima de 0,16mm,

19 lubrificada com pó bio ab$orvjvel caixa 1,000 NUGARD/ R$ R$
tamanho P. Embalagem: caixa com 100 INJEX 96,50 96.500,00
unidades, contendo externamente os
dados de identificação, procedência, data
de fabricação prazo de validade, registro
no Ministério da Saúde e Certificado de
Aprovação no Ministério do Trabalho -
E,P.|.

20 LUVA, DE PROCEDIMENTO, em 1át"x CAIXA 1.000 NUGARD/ R$ R$
natural, descartável, ambidestra, textura INJEX 96,50 96.500,00

Prefeitura Municipal secretaria MUNICIPAL de saúde
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uniforme, com alta sensibilidade táctil,

boa elasticidade, resistente a tração,
comprimento mínimo de 25cm, com
bainha, espessura mínima de 0,16mm,
lubrificada com pó bio absorvível,
tamanho M. Embalagem: caixa com 100
unidades, contendo externamente os
dados de identificação, procedência, data
de fabricação, prazo de validade, registro
no Ministério da Saúde e Certificado de
Aprovação no Ministério do Trabalho -

E.P.l. - -'
LUVA, DE PROCEDIMENTO, em látex
natural, descartável, ambidestra, textura
uniforme, com alta sensibilidade táctil,
boa elasticidade, resistente a tração,
comprimento minimo de 25cm, com
bainha, espessura minima de 0,16mm,

21 lubrificada com pó bio absorvível CAIXA 1.000 NUGARD/ R$ R$tamanho G, Embalagem: caixa com 100 INJEX 96,50 96.500,0'0
unidades, contendo externamente os
dados de identificação, procedência, data
de fabricação prazo de validade, registro
no Ministério da Saúde e Certificado de
Aprovação no Ministério do Trabalho -
E.P.l,
MACACÃO, DE SEGURANÇA,
IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A
RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS,

MANGA LONGA, COM CAPUZ,TAMANHO
M, fechamento em zíper ou velcro,
confeccionado em poIipropileno e R$ R$

22 polietileno, alta respirabilidade, punho UND 300 GDP 74,11 22.233,00
nas mangas, atóxico, não alérgico,
Embalagem: No minimo, exibir de forma
visível, CNPJ e nome do fabricante,
tamanho da peça, número do Certificado
de Aprovação (CA) e número do lote no
produto, conforme normas do MTE.
MACACÃO, DE SEGURANÇA,
IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A
RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS,

MANGA LONGA, COM CAPUZ, TAMANHO
G, fechamento em zíper ou velcro,

, confeccionado em polipropileno e R$ R$
23 polietileno, alta respirabilidade, punho UNO 300 GDP 74,11 22.233,00

nas mangas, atóxico, não alérgico.
Embalagem: No minimo, exibir de forma
visível, CNPJ e nome do fabricante,
tamanho da peça, número do Certificado
de Aprovação (CA) e número do lote no
produto, conforme normas do MTE.
MACACÃO, DE SEGURANÇA, R$ R$

24 IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A UNO 400 GDP
RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS, 74,11 29.644,00

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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MANGA LONGA, COM CAPUZ, TAMANHO
EXG, fechamento em zÍper ou velcro,
confeccionado em polipropileno e
polietileno, alta respirabilidade, punho

nas mangas, atóxico, não alérgico,
Embalagem: No minimo, exibir de forma
visível, CN pj e nome do fabricante,
tamanho da peça, número do Certificado
de Aprovação (CA) e número do lote no
produto, conforme normas do MTE.
MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA
DESCARTÁVEL -Tripla camada, Clip nasal,

' 54g/m2, Tiras Elástica, 3 Pregas, 1 camada

interna de filtro de retenção bacteriana
que não agride a pele, 1 Camada

, intermediá ria (Camada de filtro de
isolamento), 1 Camada externa (Camada

25 bacteriostática de material especial). CXA 2,000 MILINIUM R$ R$
Atóxica, Hipoalergênica, Não 31,81 63.620,00
Inflável, Isenta de fibra de vidro, Sem
Látex, Uso único, Eficiência de Retenção
Bacteriológica (E FB): 99,8%. Embalagem:
caixa com 50 unidades. Aprovada segundo
os parâmetros estabelecidos na ABNT.
Certificação europeia CE. Dentro das
exigências da ANVISA e MS

MASCARA, facial tipo face Shield,
proteção total da face, reutilizável,
ajustável, com visor 100% transparente,

26 antiembacante, compatível com uso de UNO 600 MILINIUM R$ R$
Óculos. Embalagem primaria e secundaria 6,10 3.660,00
rotuladas conforme RDC 185/01/ANVISA.

O produto deve obedecer a legislação
vigente e inerente ao mesmo.

MASCARÁ, Respiradores Filtrantes para
Partículas (PFF2/'N95 e/ou equivalente)
descartável, para proteção respiratória

contra poeira, nevoas e aerossóis, sem
válvula, com elástico, confeccionada em

material filtrante macio, barreira biológica
de 94-95%, design anatômico, ajuste
automático a face do usuário, não
irritante, cobertura interna e concha
externa que não murche ou infle durante

27 o uso, que suporte o manuseio e uso UND 6.000 KNS/ KN95 R$ R$
durante todo o período para qual foi 5,10 30.600,00
projetado, de forma a atender aos
requisitos estabelecidos nas seguintes
normas técnicas: ABNT NBR 13698:2011 e
ABNT NBR 13697:2010. A penetração dos
aerossóis de ensaio através do filtro da
PFF não pode exceder em momento
algum a 6%. Embalagem primária
individual de acordo com as normas de
embalagem que garanta a integridade do

Prefeitura Municipal SECRETARIA municipal de SAÚDE
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procjuto até o momento de sua utilização, )

permitindo abertura e transferência corn

técnica adequada; o rotulo da embalagem

primaria elou o próprio produto deve

conter informações de identificação e

características do produto, tais como:

nome do fabricante, lote, data de ,

fabricação, data de validade do produto,

nome do responsável técnico, registro

ANVISA/MS e número do Certificado de

Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho

e Emprego; a embalagem secundaria deve

ser conforme a praxe do fabricante, de

forma a garantir a integridade do produto

durante o armazenamento até o
momento do uso; o produto deve atender

a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s).

Embalagem primaria e secundaria

rotuladas conforme a RDC

185/01/ANVISA. Na data da entrega, o

prazo de validade indicado para o

produto, não deverá ter sido ultrapassado

na sua metade, tomando-se como
referência, a data de fabricação ou lote

impresso na embalagem.

PAPEL, grau cirúrgico, dimensão 20 cm x

100 m, Bobina para Esterilização Bobina

tubular com um lado em papel grau

cirúrgico, com porosidade controlada,

isento de amido, isento de alvejante ótico,

branco, atóxico. Do outro lado poliéster

28 laminado com polipropileno, levemente RL 50 ANAPOLIS R$ R$
esverdeado, com 6Ogrs/cm',com 96,07 4.803,50

indicador de esterilização a óxido de

etileno, vapor saturado, e formol de hidro,

prÓprio para esterilização, substituindo

com sucesso os antigos campos de tecido,

gerando lucro e qualidade para os centros

de esterilização.

29 PAPEL, metro, pardo, em bobina de 30 Kg. ROLO 10 EUROPAPER R$ R$
302,28 3.022,80

SERINGA de 3,0 ml, descartável, estéril,

em polipropileno, transparente, atóxica,

apirogenica, cilindro reto, siliconizada,

parede uniforme, com escala de

graduação em ml, números e traços

legíveis, com anel de retenção o que

30 impeça o desprendimento do embolo do UND 5.000 INJEX R$ R$
cilindro, bico sem rosca e que garanta 0,28 1.400,00

conexões seguras, flange com formato

adequado, embolo com pistão lubrificado

e ajustado ao cilindro. Embalagem
individual, em papel grau cirúrgico efilme

termo plástico, abertura em pétala. Na

embalagem devera estar impresso dados

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da

Saúde,
SOLUCAO DE RINGER + LACTATO (cloreto
109Eq/L + sódio 13OmEq/L + potássio
4MeQ/L + cálcio 2,7 mEq/l. + lactato
27,7mEq) 500mL, sistema fechado de
transferência frasco/bolsa A embalagem

deve conter venda proibida pelo JP/ HALLEX R$ R$
31 comercio. Apresentar registro do produto UND 1.000 STAR 3,98 3.980,00

na Anvisa e certificado de boas práticas,

fabricação e controle - CBPFC do
fabricante conforme resolução ANVISA
n"460/99. Em caso do fabricante fora do
Mercosul, apresentar documento do país
de origem traduz,i.d.o_p,o,r.t,r,a.d.utor oficial.
TENSIOMETRO, clínico. Aparelho para
medir pressão arterial anerOide, para
adulto, com braçadeira em tecido de
nylon ou lona de algodão, antialérgico,
resistente, flexIvel, moldado facilmente
ao braço, medindo aproximadamente 14
cm x 52cm. O fecho poderá ser de metal
ou velcro, A câmara interna deverá ser de

borracha resistente e flexível. O
manômetro deverá ter fundo de cor clara
com numeração bem visível, sendo o

32 tampo de vidro resistente e escala de O a UNO 100 PREMIUM R$ R$300 mm de Hg. A pêra deverá ser de 81,75 8.175,00
borracha resistente e maleável, tendo

válvula de escape e pressão
confeccionados em metal. O material
deverá ser de primeira qualidade e
acondicionado em estojo próprio. O
equipamento deverá ter acabamento
perfeito, sendo que a braçadeira deverá
ser costurada com linha de nylon

resistente. No equipamento deverá
conter de foma legível e permanente, a
marca do fabricante.

...,,,.,...,....,.....R$ 620.076,30 (seiscentos e vinte mil setenta e

se s rea e rna ,, k È " .- " ' - " "
II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir

especificada:

Dotação Orçamentária

Unidade Gestora Fonte l _ projeto/Atividade , _1 Elemento de Despesa
L_ 1019 14 2398 339030

1019 14 2375 339030

Prefeitura Municipal secretaria MUNICIPAL de saúde
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Ill - CLÁUSULA TERCEIRA - PREçO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

C)

§ 1" - O Valor Global do presente contrato é de R$ 620.076,30 (seiscentos e vinte mil setenta e seis reais e trinta

centavos), assim distribuídos.

§ 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.

lV- CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA

A vigência do presente contrato será até 31 de dezembro de 2021, ou com a entrega total do objeto.

V -CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE ENTREGA DO OBJETO E PRAZO

A forma de aquisição do produto será IMEDIATA, obedecendo à solicitação do setor responsável pela emissão da Ordem

de Fornecimento, bem como o Termo de Referência, com prazo para entrega de 72 (setenta e duas) horas após

solicitação.

VI - CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

~'

o objeto contratado terá sua execução atestada para efeitos de verificação da conformidade dos serviços com a

especificação fornecida pela CONTRATANTE no decorrer da vigência contratual.

§ Iq - O atesto definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pela CONTRATANTE, todos os

procedimentos previstos na Lei Federal 8.666/93.

§ 29 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de serviços em desacordo com as

especificações do objeto da licitação e as disposições deste Contrato.

VII -CLÁUSULA SÉTIMA- DAS 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:

1. A atender 0(5) pedido(s) da contratante no prazo estipulado na autorização de fornecimento;

2. Entregar o produto com a marca com que apresentou na proposta;

3. A fornecer produtos de qualidade;

4. O produto entregue deverá estar rigorosamente de acordo com o que foi especificado na Proposta;

5- Em caso de devolução do produto, por estar em desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuídas

ao forn ecedor;

Prefeitura Municipal secretaria municipal DE Saúde
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6. A empresa fica ciente de que se houver incompatibilidade de suas informações, com as características apresentadas

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

considerado como recusa da entrega;

7. A manter um preposto, aceito pela contratante, para representá-lo durante a execução do contrato;

8. A responsabilizar-se pelos danos que causar à contratante ou a terceiros durante vigência do Contrato;

9. A cumprir fielmente todas as condições estabelecidas no contrato e termo de referência;

10. A manter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação;

11. Os materiais devem ser entregues em embalagens não violadas;

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

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

C VIII- CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

obriga-se a:

1. Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10 (dez)

dias da assinatura;

2. Realizar o pagamento pela execução do contrato;

3. Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.

IX - CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

S

l

C

§j9 Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderão ser aplicadas à CONTRATADA garantida prévia defesa, além da

rescisão do contrato, as sanções previstas no art. 87 da Lei nQ 8.666/93.

§22 Sem prejuízo das perdas, danos e das multas cabíveis pela lei civil, as penalidades são as previstas nos artigos 81, 86,

87 e 88 da Lei n9 8.666/93, e em especial as seguintes sanções:

a. Advertência;
b. Declaração de inidoneidade 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 Unificado de Fornecedores do Município de Itabuna pelo mesmo prazo previsto na
alínea anterior;

d. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato,

dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;

e. 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;
f. Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia subsequente ao

trigésimo.

§39 A Administração se reserva o direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa

porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.

§49 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.

X - CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e as previstas na Lei

nQ. 8.666/93.

§ j9. 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.

§ 29. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos ll a XI e XV do art, 78 da Lei Federal nQ. 8.666/93, não cabe à

CONTRATADA direito a qualquer indenização.

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - COBRANÇA JUDICIAL

C.
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.

XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

'L

§ Iq. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda

que vinculados à execução do presente Contrato.

§ 29. 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.

§ 32. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte.

§ 4q. Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissõès, 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 do

fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da

CONTRATADA, 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.

§ 6q. Após o 1OQ (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.

§ 89, A legislação aplicável a execução deste contrato e os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições

constantes da Lei nQ 8666/93, nos princípios de direito público e, subsidiariamente, com base em outras leis que prestem

a suprir eventuais lacunas

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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XIII -CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- 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.

XIV- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- 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 Sr. GIDOVALDO BEZERRA DE CARVALHO - Função: COORDENADOR DO

ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE, como Gestor do contrato a ser gerado,

§ Iq 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.

XV- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA VINCULAÇÃO

O presente contrato é vinculado a Dispensa de Licitação n2 016-S/2021 constante no processo administrativo nQ 046-

5/2021 e à proposta de preço apresentada pela contratada.

XIV - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - 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 achado conforme.

G
Itabuna, e arço de 2021.

Município de It" 17 - Contratante

LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

Secretária Municipal de Saúde
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INAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
IGOR MARCOS MORAES

Contratada
TESTEMUNHAS:
Iq
NOME
RG n°
CPF

2q

NOME

RG nQ

CPF

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

l PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 046-S/2021 i

" ORIGEM: DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E

DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016-S/2021

OBjETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO EM
CARATER EMERGENCIAL

L

PUBLICAÇÕES

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA E

EXTRATO DO CONTRATO
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Prefeitura Municipal de

Itabuna

EXTRATO DA DISPENSA 016-S.2021

AVISO
RATIFICAçÃO TERMO DE DISPENSA EMERGENCIAL

A Secretária Municipal de Saúde de Itabuna homologa e ratifica o Termo de Dispensa n" 016-Sl2021, que
tem corm objeto aquisição de material penso EM CARATER EMERGENCIAL. Tendo como
contratado: MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/MF n° 17.424.788/0001-66,
conforme contrato, O valor global é de RS 620.076,30 (seiscentos e vinte mil setenta e seis reals e trinta
centavos), Itabuna 22 de março de 202", LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR- Secretária de Saúde,

EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO N". 016-Sl2021

N". Processo Admims(rativo:C'46-Sl2021. DISPENSA N'. 016-Sl2021. Contratante: SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA. Contratado: MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ltda, cnpj/mf n", 17.424.788/0001-66. objeto: AQUISIçÃO DE MATERIAL PENSO EM CARATER
EMERGENCIAL. Fundamento Legal: Lei n". 8.666/93. Vi ênãa: 31/12/2021 ou com a ent a total do ob'eto.

'""ÈÍÔT"""'
UnÕade Gestora Fonte

1019 14 2398 339030
1019 14 , 2375 """ 339030

N° do contrato 031-Sl2021. Data da Assinatura: 22/03/2021. Valor RS 620.076,30 (seiscentos e vinte mil

setenta e seis reais e trinta centavos).

v4D

Prefeitura Municipal SECRETARCA mung/pal de saúde

Certificação Digital: MFKLTYMN-OCVKYLPH-NODM7RGQ-VR55S4S9

Versão eletrônica disponível em: httpYhvww. itabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/20'01, que instituía infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - JCP Brasil


		2021-05-12T09:53:28-0300
	Itapebi-BA
	ProFile PDF Signer
	Validade jurídica




