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AUTUAçÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO

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

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

125-S/2020 relativo à Dispensa de Licitação n° 037-S/2020, oriundo da Secretaria de

Saúde, contendo a descrição cIara e suficiente do objeto aquisição de MÓVEIS de

ESCRITÓRIO PARA ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO CENTRO PARA ENFRENTAMENTO

C, À COVID-19, contendo suas peças integrantes em conformidade com a lei 8.666/93,

consoante autorização do Secretário Municipal de Saúde para a deflagração do

procedimento, faço o presente registro e autuação.
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M'ARCE LE S ," DOS SANTOS
MEMBRO OMISSÃO DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal secretaria municipal de SAÚDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE 000001
DIRETORIA DA ATENÇÃO BÁSICA

V

COMUNICAÇÃO INTERNA

N.°' 41312020 DATA: 251061202O

DE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPT." ATENçÃO BASÍCA GABIENTE DO SECRETÁRIO

AT' MD. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE- SR. JUVENAL MAYNARD.

Ass, SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, PARA ESTRUTURAÇÃO
FÍSICA DO CENTRO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME PORTARIA N°

C 1.445, DE 29 DE MAIO DE 2020.

Prezado Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos desta, para solicitar a v.s.j a aquisição de

móveis de escritório para estruturação física do Centro para enfrentamento à COVID-19, conforme

Portaria nQ 1.445, de 29 de maio de 2020 (copia anexa). Seguem anexos: Termo de Referência e

Requisição com discriminação e quantitativo de itens necessários.

Certos de contarmos com vossa colaboração, aguardamos deferimento.

,"j;';"

4

Eár6ara q3rdàr:°i:eSiím Moreira

Diretora do Departamento de Atenção Básica

sê!!!e!eO
Deµirtãmento de Atenção Básica

Av. P"rÍncesa Isabel, n°"É78, Bairro São Caetano. Itabuna BA

Fone: 361 8-4905/e-mail: dab.sms.itabuna@hotmail.com
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TERMO DE REFERENCIA N" 06
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O presente Termo de Referência tem por objeto definir a aquisição de móveis de escritório, para estruturação física do Centro para

enfrentamento à COVID-19, conforme Portaria nQ 1.445, de 29 de maio de 2020, conforme q uantitativos e condições especificados neste Termo

de Referência,

2. JUSTIFICATIVA

A aquisição de MÓVEIS DE ESCRITÓRIO é necessária para estruturação física do Centro para enfrentamento à COVID-19, conforme Portaria nQ

1.445, de 29 de maio de 2020 durante o período da pandemia, em consonância com o Protocolo de Manejo Clinico do Corona VÍrus na Atenção

Primária (Ministério da Saúde, Brasilia, 2020)..

3. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO " ,

' o objeto em referência só será aceito após devidamente inspecionado peln 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.

l 4. INDICAÇÃO DOS CUSTOS' E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4,1. projeto Atividade: 2406 - Enfrentamento Emergência de Saúde Covid-19
E

Elemento de Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte: 14

Ficha: 397

5. DEFINIçÃO DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIA DOS SUPRIMENTOS

" "Todo o material deverá ser entregue no almoxarifado central da Secretaria de Saúde, no Horário de 8:00h às 12:00h às 17:00h, 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

' comun icaçãc'.
6. PRAZO DE DURAÇÃO DOS SERVIÇOS " "" '

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

7.1. Como forma de acompanhar o cumprimento detalhado da entrega dos itens contratados, assim como a sua designação adequada, a
diretoria solicitante deixa a cargo da Diretoria Administrativa a indicação do gestor desse contrato.
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 ç) solicitado e constante do contrato.

Itabuna, 25 de junho de 2020.

,,,h,, ZZ::'!?í:).,, ,,,,, M,,,,,,

Diretora do DeptP de Atenção Básica
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE VlGILÂNCIA A SAÚDE
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NÚMERO: ! 00251/2020 l DATA: l 16/07/2018

DE: Trissia Almeida dos Santos Cunha PARA:
Diretora do Dpt° de Vigilância á Saúde.

Emerson Luis Santos Oliveira
Secretáho Municipal de Saúde

ASSUNTO: Solicitação de Contratação de Empresa especializada para fornecimento de móveis de
escritório.

Prezado Senhor,

C Cumprimentando- lhe cordialmente, sirvo- me do presente para solicitar contratação DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MOVEIS DE ESCRITÓRIO para o Departamento de

Vigilância Epidemiológica deste Município, para que possamos dar continuidade as demandas

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

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

monitoramentos, atendimentos e coletas. Necessitamos montar um call center com computadores,

impressoras, para que possamos organizar os nossos dados e atendimentos relacionados as altas

por cura, impressão de laudos com resultados, termo de isolamento, monitoramento, planilha,

alimentação dos sistemas de informação e demais documentos relacionados a PANDEMIA, sendo

assim esses móveis de escritório vão servir para instalação e organização desses aparelhos. solicito

deferimento a fim de darmos continuidade a essas atividades que são essenciais ao serviço.

C Desde já agradecemos.

Atenciosamente, ',(^y" ,. , ,. "

Trissia Almeida dos Santos Cunha
Diretora do Dpt° de Vigilância á Saúde. ¶lgt\

l]*'gp:t':""

<\g%::cS"

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

Fone/Fax: (73) 36125023 çViep) - (73) 32125970 (SVO)
E-mail:viepitabuna@gmail.com
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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETIVO i, ' l '·>:'1 :' i .a "

O presente Termo de Referência tem por objetivo definir a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA COMPRA DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO , conforme quantitativos e
condições especificados neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA '
2 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COMPRA DE MOVEIS DE
ESCRITÓRIO tem por finalidade suprir a necessidade do departamento de Vigilância em

, Saúde (Rede de Frio, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Centro de Zoonoses e
' Endemias)

3. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
3.1. o objeto em referência só será aceito após devidamente inspecionado pelo gestor
do contrato e devidamente verificado quantos as suas especificidades, se as
embalagens estão integras (sem violação ou furos), se o produto estiver integro
e Nas especificações exigidas na aquisição. Garantia mínima do fabricante de 01
(um) ano, prestada no Estado da Bahia.

4. INDICAÇÃO DOS CUSTOS E DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA
4.1. Indicar a origem dos recursos:

i, Departamento de Vigilância à Saúde - Recurso da fonte 14 - Piso Fixo da Vigilância e
Promoção à Saúde.

5. DEFINIÇÃO' DÔS METODOS E ESTRATEGIA DOS SUPRIMENTQS
A (S) empresa(s) vencedora (S) no processo de licitação deverá fornecer produto de boa
qualidade. Bem como produtos não violados. Além de:

· Responsabilizar-se pela troca de produtos, ocasionalmente com defeito, efetuando a
permuta, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a partir do conhecimento do defeito;

· Entregar o produto de acordo com q pactuado, não sendo aceito em hipótese alguma
produtos de marca diversa;

· O fornecimento do material deverá ser realizado de acordo a necessidade dos setores
do Departamento de Vigilância em Saúde;

· A entrega deverá ser feita no Departamento de Vigilância em Saúde situado na
Avenida Manoel Chaves, 2373, São Caetano, 1° Andar.

Os materiais deverão ter validade do fabricante de no mínimo 12 (doze) meses.

6. PRAZO DE EXECUÇAO DOS SERVIÇOS/ENTREGA DOS PRODUTOS __
6.1. A duração dos serviços/entrega dos produtos dar-se-á, desde a assinatura do contrato até
o prazo de 31/12/2020. Salvo alterações ou sanções motivadas por descumprimento do
objeto. Indicar a origem dos recursos.
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. -%='-: 7. ÊiSCÂlização E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

. 7.1. Como forma de acompanhar o cumprimento detalhado da entrega dos itens contratados,
assim como a sua designação adequada, a diretoria solicitante recomenda ao Servidor
estipulado pela Secretaria Municipal de Saúde como Gestor do 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.

C

EMISS O VISTO

jç· l "·"1 l g'e" l l

..L ·.."·
."' l'

Diretora do Dpt° de Vigi|ânci? a Saúde Secretário ou Equivalente

<y
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ITEM l QUANTIDADEDISCRIM1NAÇÃO l UNID.
PEDIDA

ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 2, material porta madeira mdf,

tipo portas com dobradiça e fechadura, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4, material prateleiras madeira mdf,
1. tipo puxador metálico, tratamento superficial post forming, tipo porta fechadura com chave, revestimento UND 4

laminado melamínico, comprimento 90, largura 40, altura 160, localização porta(s) 02 frontais, acabamento
superficial pintura eletrostática, cor padrão da unidade.

ARQUIVO, PARA PASTA SUSPENSA, Com 4 gavetas, contém porta-etiqueta e puxadores estampados nas
gavetas, puxadores com acabamento em PVC, fechadura cilíndrica tipo yak com travamento simultâneo
das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas por trilho telescópico. Detalhamento: Garantia: 1 ano,

2. Tampo: chapa 24, Corpo: chapa 26, Altura: 133,5 cm, Largura: 47 cm, Profundidade: 57 cm. O Produto deve UND 2

estar em conformidade com A NR17 comprovado através de Laudo de Ergonomia, e norma ABNT NBR
13961:2010, comprovado através de Certificado de Conformidade de Produto da ABNT (completo com
capa e anexos), devendo constar no certificado as referencias ou códigos dos produtos cotados.

,

CADEIRA PLÁSTICA: EM POLIPROPILENO + ADITIVOS. Dimensões produto (compr. X Iarg. X alt.):

3. 530x510x720 mm. Peso recomendado 120kg. Produto monobloco, resistente e empilhável, com braços. UNI) 100
Produto aditivado com anti-uv, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza. Cor branca.

CADEIRA, para escritório, tipo poltrona, giratória, com braços, espaldar alto, regulagem com pistão
pneumático a gás, para regulagem de altura, com capa telescópica protetora, com ponto de giro e bloqueio

4. na posição de trabalho, assento e encosto separados, assento em espuma injetada de alta resistência e UNI) 10
densidade, em courvin na cor azul, encosto com sistema de inclinação por relax, com e apoio de cabeça
ventilado modelo tela, revestimento tipo mesh, base giratória sobre cinco rodízios duplos de nylon.

5, MESA DE ESCRITÓRIO, medindo 1,40 mts, com 03 gavetas, com chave, contendo uma bandeja retrátil e
suporte para cpu na cor padrão da unidade. UNO 10

6. BAIA DE TELEMARKETING, movei call center, indicações de uso home office, espaços comerciais, com 03
lugares, montados a lado. UNO 20

7. CADEIRA PARA ESCRITÓRIO, simples, assento e encosto estofado em espuma laminada, capacidade de
peso até 110 kg, tecido i. UND 48

8, ESTANTE AÇO multi-uso c/reforço 6 prateleira 25kg/prat cinza. " UND 20

OBSERVAÇÕES

, Aquisição de MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, necessários para estruturação física do Centro para Enfrentamento à COVID-19, conforme Portaria na 1,445, de 29 de

maio de 2020, durante o período da pandemia, em consonância com o Protocolo de Manejo Clinico do Corona VÍrus na Atenção Primária (Ministério da Saúde,
Brasilia, 2020).

:':,° ,>%t"" ""°
Secretári} ESÇ:(,i,,,[,nt, l l" Di,etor Ad ministrativo

CONTROLE

:23jO ?/-&2l) '
'N'spQnsável

RECEBIMENTO

·S-3/!»!Kj J«,n2 l)

R,, ,,, 7 SQRtos
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Dept.9 de Atenção Básica - Requisição de Material n° 06/2020 Página 1 de 1



%".:tµ*'g?:"" "" " ":·'tNe$5'

oooor

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
t':n c)7/(.)|' "2020 l Echçao 27 l Seção' \ l pagina l

Órgao:,Alas do Poder Legtstativo

! ' , i l

LEI N" 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência

de saúde publica de importância internacional decorrente do

coronavírus responsável pelo surto de 2019.

QPRESIDENTEDAREPÚBLICA

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

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

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

surto de 2019.

0 § 1° As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade,

§ 2° Ato do Ministro de Estado da Saúde dispora sobre a duração da situação de emergência de

saúde pública de que trata esta Lei.

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

Organização Mundial de Saúde

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

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

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

ou a propagação do coronavírus: e

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

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

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

coronavírus.

Paraqràfo único. As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitario

Internacional, constante do,ÂI1QsQ oç'_D=r§ik' j|1" 1c)212A=3çLm.la!mLQQUQzQ. aplicam-se ao disposto

nesta Lei. no que coubet

Art 3° Para enfrentamento da emergènc|a de saúde publica de importância internacional

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

l - isolamento:

ll - quarentena:

Ill - determinação de realização compulsória de.

a) exames médicos:

b) testes laboratoriais:

c) coleta de amostras clinicas:

d) vacinação e outras medidas profiláticaS ou

e) tratamentos médicos específicos.

lV - estudo ou investigação epidem|ologlca

V - exumação. necropsia. cremação e manejo de cadáver:

l"
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VI - restrição excepcional e temporária de entrada e saída do Pais. conforme recomendaçãQ O O O 1 2

técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por rodovias, portos y ( i" 'í : i) t

aeroportos:

VIl - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será

garantido o pagamento posterior de indenização justa: e

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

sanitária sem registro na Anvisa, desde que"

a) registrados por autoridade sanitária estrangeira: e

b) previstos em ato do Ministério da Saúde.

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

evidências cientificas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas

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

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

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

à família conforme regulamento:

ll - o direito de receberem tratamento gratuito:

Ill - o pleno respeito à dignidade. aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das
0 pessoas. conforme preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional. constante do Ainxslaq

[2eçl£tQ n" m12.Áe3QÀe)a[x irQ.çR2QZQ.

§ 3° Será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o

período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo.

§ 4° As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo. e q

déscwnprímento delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei.

S 5° Ato do Ministro de Estado da Saúde.

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

caput deste artigo: e

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

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

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

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

l - pelo Ministério da Saúde:

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

hipóteses dos incisos l. Il. V, VI e viii do caput deste artigo: ou

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

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

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

coronavírus de que trata esta Lei,

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

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

coronavírus.

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

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

couber. além das informações previstas no5_3!LsK=AMajdájlmasajçk~l£Lçj£Lnç~jkKLçkRQ1I o

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

respectivo processo de contratação ou aquisição.

Art. 5" Toda pessoa colaborará corn as autordades sanitárias na comunicação imediata de:

l - possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus.

It - ctrculaçâo em áreas consideradas corno regiões de contaminação pelo coronavírus.
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KArt. 6° É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração públi(fj O O O ! 2 }.

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

suspeita de infecção pelo coronavírus. com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação .' t:' ; l i '
F

U' "

§ 1° A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às pessoas jurídicas de direito

privado quando os dados forem solicitados pOr autoridade sanitária, Ê

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

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

ao sigilo das informações pessoais.

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

do disposto nesta Lei.

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

coronavírus resporisávd pelo surto de 2019.

Ati 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

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

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Sérgio Moro

L u/z Hennque Mandetta
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Presidência da República
Secretaria-Geral

Subchefia para Assuntos Jurídicos

(J0001'
. l' ; . 1ú

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

Altera a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
para dispor sobre procedimentos para aquisição de
bens, serviços e insumos destinados ao

Exposição de motivos . . . .
enfrentamento da emergência de saúde publica de
importância internacional decorrente do
coronavírus

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

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

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

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

a) entrada e saída do País: e

b) locomoção interestadual e intermunicipal;

§ 8° As medidas previstas neste artiao. auando adotadas devprãn rF·An||Àrdar n avm"rírin o n
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"Art. 4°-a A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput do art. 4° nqRB O 1 É
restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições dej :

, l te funcionamento do bem adquirido." (NR) " ' -

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

l,

l - ocorrência de situação de emergência,

|| - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;

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

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

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

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

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

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

l - declaração do objeto:

|| - fundamentação simplificada da contratação,

Ill - descrição resumida da solução apresentada,

lV - requisitos da contratação:

V - critérios de medição e pagamento;

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

a) Portal de Compras do Governo Federal;

b) pesquisa publicada em mídia especializada,

C) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;

d) contratações similares de outros entes públicos; ou

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e

VIl - adequação orçamentária.

§ 2° Excepcionalmente, mediante justdícativa da autoridade competente. será dispensada a
estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput

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

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

i

l

R

i

É

l
!

a
F

_ I ..



l
ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social GO O D1 í

cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7° da Constituição." (NR) l' : . ] '?

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

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

i

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

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

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

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

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

l - na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na alínea "a" do inciso l do caput do
art. 23 da Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993, e

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

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

l
l
:
i

*

l

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

Brasilia, 20 de março de 2020, 199° da Independência e 132° da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
DD Sérgio Mono

Luiz Henrique Mandetta
Wagner de Campos Rosário
Walter Souza Braga Netto
André Luiz de Almeida Mendonça
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Presidência da República ooom:
Secretaria-Geral - (.' , . l ?

Subchefia para Assuntos Jurídicos ,

, '

Regulamenta a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os
serviços públicos e as atividades essenciais,

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

Lei n" 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
YP

DECRETA: !
¶

'jeto

4

Art 1° Este Decreto régulamenta a Lel n° 13.979, çiç 6 Qc fevere|'o de 202Q. para definir os serviços públicos e as atividades essenciais. i

i
ibito de aplicação :

QiArt. 2° Este Decreto aplica-se às pessoas jurídicas de chreito publico interno, federal, estadual, chslntal e mumcípal, e aos entes privados e às i
:soas naturais. '

q

úblicos e atividades essenciais !

t. 3° As medidas previstas na j&Lmà,sl79A!UsRQ, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades
:enciais a que se refere o § 1°. § 1' São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades
liáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da l
mlação, tais como'

I

l - assistênaa à saúde. tnclúidos os serviços médicos e hospitalares: t

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

III - atividades de segurança pública e privada. incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de presos:

lV - atividades de defesa nacional e de defesa civil;

V - transporte intermunlc[pa|, interestadual e internacional de passageiros e o transporte de passageiros por táxi OU aplicaúvo: l

VI - telecomumcações e internet;
P

VIl - serviço de call center; i

.;VIII - captação, tratamento e distribuição de água:

lX - captação e tratamento de esgoto e lixo:

. . .V PúíaCão, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a manutenção

i
centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de energia, além de produção, transporte e distribuição de gás i

irai: (Red@çaç' 'jack' &RR=m£1Q=.m2Q2Q) !

XI - iluminação pública.

tXII - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde. i
'ne, alimentos e bebidas,

N

XIII - serviços funerários;
,l

XIV - guarda, uso e controle de substâncias radioativas. de equíparnentos e de materiais n|jclea[e5

XV - vigilância e cerlihcações samtárias e fitossamtárias.

XVI - prevenção. COntrolé e erradicação de pragas dos vegetads e de doença dos animais:

XVII - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal:

XVIII - vigilância agropecuária internacional:

XIX - controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre:

XX - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas insÜtuições supervislonadas pelo Banco Central çjçj
l; .

,

d
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XXII - transporte e entrega de cargas em geral: . l . L

XXIII - serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados (data center) para suporte de outras atividades previstas i
ité Decreto; .

XXIV - fiscalização tributárta e aduaneira:
1

V

XXV - produção e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do ;
tema de Pagamentos Brasileiro; (Els2skmzmaRsàç!j2e!ç!jztQmQ292AUQ2Q) í

XXVI - fiscalização ambiental: !

P

XXVII - produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de combustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de t
róleo: (WCàC' çjadn R!âçLRs&gàQ n° 1Q.292. de 2Q2Q) l

l
XXVIII - monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à segürançã; ,

XXIX - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos ,
fjrais e de cheias e inundações: :

XXX - mercado de capitais e seguros: i

XXXI - cuidados com animais em cativeiro: l

zjl - atividade de assessoramento em resposta ás demandas que continuem em andamento e às urgentes,

, . , . . . . . ,. . , .. P

XXXIII - atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, compreendidas no art. 194 da Constituição: (RedaçQg
1A222, çle 2Q?Q) :

· ' ' · · ' " ' ' · · ' · " ;· p Ç

. q

l

' ' l
I

XXXIV - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa i '
i deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em ,
nti especial na Lei n° .. - Estatuto da Pessoa com Deficiência: (RedaçM CjàCjQ RgkLQesmsLmQ292.Ae l
Q) !

, .
" i

XXXV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal indispensáveis ao atendimento das necessfdades !
i'iáveis da comunidade, (ÉmaçàQjMsLp¢!Q Deç'etç| n° 1Q,mAUQ2Q) \
i

XXXVI - fiscahzação do trabalho; (lnç|uic!Q,Re|ç/ Q';çrt;to n° IQ ?92 çly 2Q2Q) :

VIl - atividades de pesquisa. cientificas. laboratoriais ou similares relacionadas com a pandemia de que trata este Decreto:
n° iQ.?92AUQ2Q) ,

XXXVIII - atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas exercidas pelas advocacias públicas,
:ionadas à prestação regular e tempestiva dos serviços públicos: (l[lç!yidQj=j2!âGmujmQ,=^m2g)

XXXIX - atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde: e (!!migQRdQReç!ELQj£ ,
22AUQ2Q) l

l

XL - unidades lotéricas (lnçlyjgQj2dQLçm!áçLn" 1=A!l2Q2Q) i ·

l
§ 2° Também são cDnstderadas essenciais as atividades âcessórias, de suporte e a disponibilização dos insumos necessários a cadeia

l

utiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais.
l

§ 3° É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, e de i
i3s de qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população. i

rt§ 4° Para fins do cumpnmento ao disposto neste Decreto, os órgãos pubhcos e privados chspombihzarão equipes devidamente preparadas e '
Mas a execução, ao momtoraménto e à fiscalização dos serviços pubhcos e das ahvidades essenoais.

§ 5° Os órgãos públicos manterão mecanismos que viabihzem a tomada de decisões, inclusive colegiadas. e estabelecerão canais
anentes de intedocução com as entidades públicas e privadas federais, estaduais, distritais e municipais.

l
§ 6° As limitações de serviços públicos e de atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas somente poderão ser l

idas em ato especifico e desde que em articulação prévia do corn o órgão regulador ou do Poder concedente ou autorizador.

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

'T

?



§ 8° Para hns de restnção do transporte intermunicipal a que se refere o inciso V do caput, o órgão de vigilância sanitária ou equivalente
s Estados e no Distrito Federal deverá elaborar a recomendação técnica e fundamentada de que trata o inciso VI do ca,put do . 3"·da Lq| C!°

,979, de 2020. (|ndúicjQ RelQR!zç!EK? n° 1Q,2$RAUQ2Q) · G00011"'1" ' · 'h'

M. 4° Os Poderes Judiciário e Legislativo, os Tribunas de Contas, o Ministério Público e a Defensoria Pública definirão suas limitações de
icionamenta

Art. 5° Resolução do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covíd-19 poderá definir outros serviços públicos e
Mades considerados essenciais e editar os atos necessários à regulamentação e à operacionalização do disposto neste Decreto,

jência

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

IR MESSIAS BOLSONARO
rg/o Mom
iz Henhque Mandetta
)gner"dg Campos Rosário
dN Luiz de Almeida Mendonça
ítter Souza Braga Netto

te texto não substitui o publicado no DOU de 20.3.2020 - Edição extra- G e republicado no DOU de 21.03.2020 - Edição extra- H
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO '
Publicado em 12/03/2ÇQO l Edtçào 49 í Seção l l Paqtna ZS5

Orgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Nnistro

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 ll 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
DOrganização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020. em decorrência da Infecção Humana pelo novo l

= coronavírus (COVID-19): l

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,

Wodendo se estender por atê igual período. conforme resultado laboratorial que comprove o risco de
.,

transmissão.

§ 2° A medida de isolamento prescrita por ato médico deverá ser efetuada. preferencialmenW.
em domicilio, podendo ser feito em hospitais públicos ou privados. conforme recomendação médica. a

depender do estado clinico do paciente

§ 3° Não será indicada medida de isolamento quando o diagnóstico laboratorial for negativo '
para o SARSCOV-2.

§ 4° A determinação da medida de isolamento por prescrição médica deverá ser acompanhada
do termo de consentimento livre e esclarecido do paciente, conforme modelo estabelecido no Anexo l.

§ 5° A medida de isolamento por recomendação do agente de vigilância epidemiológica
ocorrerá no curso da investigação epidemiológica e abrangerá somente os casos de contactantes
próximos a pessoas sintomáticas ou portadoras assintomáticas. e deverá ocorrer em domicilio.

§ 6° Nas unidades da federação em que não houver agente de vigilância epidemiologica, a
medida de que trata o § 5° será adotada pelo Secretário de Saúde da respectiva unidade.

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

pessoa contactarite. devidamente fundamentada, observado o modelo previsto no Anexo ||.
F
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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),

ll - Instituto Evandro Chagas da Secretaria de vigilância em Saúde àEC/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 lâboratório 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 Publica (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 devera, 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.

Art. 10. Para a aplicação das medidas de isolamento e quarentena deverão ser observados os

protocolos clínicos do coronavírus (COVID-19) e as diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de

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

,oq0.0?j
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do Ministério da Saúde, corn a finalidade de garantir a execução das medidas profiláticas e o tratamentq.·

necessário. . , ( :

Art, 11. As condições para a realização das medidas de enfrentamento da emergência de saúde

pública estão previstas no Boletim Epidemiológco 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 esta

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

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

suspeitos e em investigação. relativos á situação de emergência pública sanitária, resguardando o direito

ao sigilo das informações pessoais.

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

LUIZ HENRIQUE MANDETTA
ANEXOI

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Nome. Grau de Parentesco _ ,, __ , ,_ ,__, __

Assinatura: , , _, ,_ ,_ _ __ _ _ _ , _ _ _ , , _, _ , , _ _ _ Identidade N°'

Data. _ _ _ ___/_,___ , l , _ _ _ _ _ Horâ: _ _ _ , _ _: _ _ _ , , , _ _

Deve ser preenchido pelo médico

Expliquei o funcionamento da medida de saúde pública a que q 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 cornpreender o que lhes foi informado. Deverão ser seguidas

as seguintes orientações:

ANEXO ll

NOTIFICAÇÃO DE ISOLAMENTO

O(A) Senhor(a) está sendo notificado sobre a necessidade de adoção de medida sanitária de

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

Data de inicio:

0900Z l
l . '.J
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Previsão de término:

Fundamentação' L' l"' .

Local de cumprimento da medida (domicilio).

Loea l: Data: _ _ , _ _ _l _ _ _ _ _ _ l_ _ _ _ _ _ Hora: _____ _: _,~~~,~,

Nome do profissional da vigi¢ãncia epidemiológica: ~__~,___~~,~~~,_,~,,~,~~,~~~,__
Assinatura__~ ~_~~__~_~~~_~ ~_ ~~ ~ ___ Matriculá: ~_~ ~~~ ~_~~

Eu, ~,~__~~,~_~________~~_______~,____~____~_~, documento de identidade ou passaporte
+++,,,,,~_~~__~_~~_declaro que fui devidamente informado(a) pelo agente da vigilância epidemiológica
acima identificado sobre a necessidade de isolamento a que devo ser submetido, bem como as possíveis
consequências da sua não realização.

Ou

Nome e assinatura do responsável legal ~~___,,~~~~,~¥~~~~~,~~~,~~~~,

Este conteúdo rtàu s4ibgjt,ü c) pubücado na VC?thãC2 c-t',rtihmd,i
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Órgão: Ministério da Saúde/GatNnete do Ministro

PORTARIA N" 395, DE 16 DE MARÇO DE 2020

Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços

Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta

Complexidade-MAC. a ser disponibilizado aos Estados e Distrito
Federal, destinados às ações de saúde para o enfrentamento

do Coronavírus - COVIl) 19.

O'MN|STRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos l e ll do

párágraRiúnicó dó art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei n° 13,979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência em saúde pública. de importância internacional, decorrente do coronavírus

N- COVID 19. responsável pela atual pandemia:

Considerando a Portaria n" 356/GM/MS, de 11 de março de 2020. que regulamenta a
operacionalização do disposto na Lei supracitada.

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

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

Considerando a necessidade de fortalecimento dos serviços ambulatoriais e hospitalares do
SUS para responder à situação emergencial. resolve:

Art, 1° Fica estabelecido rècurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, no montante de RS

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

cinquenta reais), a ser disponibilizado em parcela única aos Estados e Distrito Federal. conforme anexo a
esta Portaria, destinados ao custeio das ações de saúde relacionadas ao enfrentamento da circulação do

"COVID-19" no BrasiL

Parágrafo único. A distribuição dos recursos aos Estados e Distrito Federal corresponde a R$
2,00 (dois reais) per capita, conforme projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para

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

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

Contingência,

Art, 3" Fica determinado que o Fundo Nacional de saúde adotará as medidas necessárias para a
transferência do montante estabelecido no art. 1° aos Fundos Estaduais de Saúde e do Distrito Federal, em
parcela única, conforme anexo a esta Portaria, mediante processo autorizativo encaminhado pela
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde,

Art. 4" Os recursos orçamentários. objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do
Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.122.5018.21CO.65OO - Enfrentamento da

Emergência de saúcte Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus,

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

LUIZ HENRIQUE MANDETTA
ANEXO

Wnidade da FEDERAçÃoj ibge, _valqr

a¶" . 112oooo 1.733.622,00 l

.Alagoas !27OOOO 6,839.378,00



ÍAmapá 116oooo Li,685.828.oo
t—-
Amazonas 113OOOO 8.480.420.00

tBahià :29OOOO 31.045.71O,OO
7

.Ceará ,23OOOO 18.356.726,00

Distrito Federal !53OOOO 6,446.096.00
- - - q- - '- -- - - -- - -- --- - · ·

Espirito Santo 32OOOO 8.277.314,00
_ ._ . - __ . .. .Goiás 52OOOO 14.034.992.00

" 1

l Maranhão 121OOOO 14.242.312.00
Áato Grosso l 51OOOO , 6.910.184.00

Mato Grosso do Sul 'l 5OOOOO 5,601.408,00
i ' — - - " --- - — " ' - - -
' Minas Gerais

ÉPará
k-- —--. -

l Paraíba

Paraná
P — - —
l Pernambuco

Piauí

;31OOOO 42.902.712,00

j15oooo 17.257,802,00 !

j25oooo , 8,195.718,00

j 41OOOO , 23.077.036,00 i
- t! 260000 ,19.301,208.00 l

122oooo 6.467.782.00 '

Rio de Janeiro

Rio Grande do

l Rio Grande do
—DO, Rondônia

i Roraima

' Santa Catarina

São Paulo

,Sergipe

, Tocantins

Total

33OOOO 33.893.082.00
Norte _. _ )24OOOO .. 7,196.576.00 '

Sul |430000 '22.833.790.00
- - —--1- —

11OOOO , 3.715.984,OO ,

14OOOO 1.093.782.00 '

42OOOO 14.532.386,00

F35oooo 92.129.856,00 ;
_ ,,28OOOO 4.704.414,00 ·

117ooo,o 3.198.632.QO

. .-. . - ._. _ __ . _
i 424.154.75O.OO
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Órgão: Ministérb da Saúde/Agéncla Nacional de Vigilância Sanitária i

RESOLUçÃO - RDC N° 357, DE 24 DE MARÇO DE 2020

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

Notificações de Receita e Receitas de Controle Especial e l

permite. temporariamente. a entrega remota definida por :
programa público especifico e a entrega em domicilio de '

medicamentos sujeitos a controle especial, em virtude da
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional

(ESPIO relacionada ao novo Coronavírus (SARS-COV-2),
l

I

O Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. no uso da atribuição

que lhe confere o art. 47. lV. aliado ao art. 53. V do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretorià

Colegiada - RDC n" 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve, ad referendum, adotar a seguinte Resolução

de Diretoria Colegiada e determinar a sua publicação.

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

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

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

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

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

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

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

CoV-2). l

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

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

Parágrafo único. As quantidades de medicamento constantes em Notificações de Receita e

Receitas de Controle Especial emitidas antes da entrada em vigor desta Resolução que estiverem dentro

dos prazos de validade definidos pela Portaria SVS/MS n° 344/1998 e pelas Resoluções de Diretoria
»Colegiada - RDCs n° 58/2007, n° 11/2011 e n° 191/2017 podem ser dispensadas em quantidade superior

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

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

e procedimentos estabelecidos pela Portaria SVS/MS n° 344/1998, pelas Resoluções de Diretoria

Colegiada - RDCs n° 58/2007. n° 11/2011, n° 191/2017 e Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n" 50. de

25 de setembro de 2014. bem como os procedimêntos de escrituração no Sistema Nacional de

Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC), previstos pela Resolução de Diretoria CoLegiada - RDC

n° 22. de 29 de abril de 2014.

Art. 4° É permitida a entrega remota definida por programa público especifico, bem como a

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

dispensador, as quais devem ser realizadas por meio da retenção da Notificação de Receita ou da Receita

de Controle Especial e do atendimento aos requisitos e procedimentos previstos nos incisos abaixo:

l - o estabelecimento dispensador deve prestar atenção farmacêutica. a qual pode ser realizada

por meio remoto:

It - cabe ao estabelecimento dispensador realizar o controle e o monitoramento das

dispensações de medicamentos entregues remotamente, que deverão ser registrados para cada paciente

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

Resolução:



0

Ill - o estabeleci,mento dispensador deve inicialmente buscar a Notificação de Rec!ita ,ou (J 'í , ' ) 3
Receita de Controle Espeoal no Local onde se encontra o paciente e. somente após a conferencia do
farmacêutico da regularidade da prescrição, proceder à entrega do medicamento e coletar as informações
e assinaturas necessárias, inclusive no Formulário de Registro de Entrega em Domicilio. GQM?"'

IV - os registros devem ficar disponíveis no estabelecimento dispensador para fins de
acompanhamento do paciente e fiscalização pela autoridade sanitária competente. '

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

da internet.

§ 2° Os critérios e procedimentos dispostos neste artigo não excluem a obrigação de
atendimento aos demais requisitos estabelecidos pela Portaria SVS/MS n' 344/1998. Portaria SVS/MS n°
6. de 29 de janeiro de 1999, Resoluções de Diretoria Colegiada - RDCS n° 58/2007, n" 11/2011, n" 50/2014.
n° 11/2011 e n° 191/2017, bem como os critérios adicionais definidos por programas governamentais.

Art. 5° Esta Resolução tem validade de 6 (seis) meses, podendo ser renovada sucessivamente
por iguais períodos ou não, enquanto reconhecida pelo Ministério da Saúde emergência de saúde pública
relacionada ao Sars-cov-2.

Art. 6° Findo o prazo de vigência desta Resolução. serão retomadas as quantidades máximas
permitidas por Notificação de Receita e Receita de Controle Especial previstas na Portaria SVS/MS n"
344/1998. Resoluções de Diretoria Colegiada - RDCS n" 58/2007. n" 50/2014, n° 11/2011 e n° 191/2017.
bem como o disposto na Portaria SVS/MS n" M4/1998 e na Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 44,
de 17 de agosto de 2009, no que se refere á vedação da entrega remota definida por programa público

4

especifico e da entrega em domicilio de medicamentos sujeitos a controle especiaL

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

ANTÔNIO BARRA TORRES
ANEXOI

Tipo de Receituário Quantidade máxima por prescrição

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

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

farmacêuticas de apresentação)
F '

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

jNRB) 6 |seis] meses detratamento (no caso das demais formas '

farmacêuticas de apresentação)

Quantidade de medicamento correspondente a, no máximo,

3 (três) meses de tratamento,

1

, Notificação de Receita B2
(NRB2)

exceto para NRB2 contendo medicamento à base de
sibutramina, que poderá conterá quantidade de

medicamento correspondente a, no máximo, 6 (seis)

meses de tratamento

' .. . , 18 unidades (no caso de ampolas) ou
Notihcaçao de Receita . ~

. Prescriçao de quantidade de medicamento correspondentei Especial para Retinoides de , , .

Usd Sistêmico (NRR) ' al no maxiy, 3 |tres) mes;s de tratamento |no fâSO das i
l ' demais formas farmacêuticas de apresentação)

l

j

i
g
'fl
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i Prescrição de quantidade de medicamento correspondente G0002:

i Notificação de Receita a, no máximo, 3 (três) meses de tratamento. t' i , "l,
l Especial para Talidomida Para mulheres em idade fértil, a quantidade de °

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

, de tratamento. :l

l Prescrição de quantidade para 3 (três) ciclos de tratamento,

não podendo ultrapassar o suficiente para 3 (três) meses del Nothícaçao de Receita da '
; tratamento. i
l Lista C3 - Lenalidomida
i (NRC3) Para mulheres com potencial de engravidar, prescriçao de !
i quantidade para 2 (dois) ciclos de tratamento, não podendo
i ultrapassar o suficiente para 2 (dois) meses de tratamento. :

l 18 unidades (no caso de ampolas) ou '
I

: Prescrição de quantidade de medicamento correspondente
:I
l , . a, no máximo, 6 jseis) meses de tratamento jno caso das ,K) l Receita de Controle Especial l P

l (RCE) demais formas farmacêuticas de apresentação]. iNo caso de prescrição de substâncias ou medicamentos

antiparkinsonianos e anticonvulsivantes, a quantidade ficará

limitada a até 6 (seis) meses de tratamento. l

ANEXO ll

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE ENTREGA EM DOMICÍIJO
N

l Razão socá: '""" """" """"""" """""-i

: CNPj: i

l Endereço: Telefone:
l t

l

Farmacêutico RT: CRF:
:

i Paciênte: i

Çg
P
K

· Documento de Identificação: '
uk
¶
EEndereço: ' Telefone: '
í

l Dados do comprador (se não for o pacjente):
!Y|

i Nome: i"

mm ¥. :.t. ""m k" - - ~ 4 -'..



i Documento de Identificação: .,)FqM

Endereço: Telefone: l
,l

I
—l

,
l

!
q

,. .... ..-__ - _

Medicamento Nq da NR ou da Receita de Controle Especial '
P

l )
l _ . . -
i ii :

P

t

l

.

l
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btegoria: Decretos Numerados

lúmero do Ato: 19549 j
)ata do Ato: quarta-feira, 18 de Março de 2020
jatá de Publicação no DOE: quinta-feira, 19 de Março de 2020
menta: Declara Situação de Emergência enj todo o território baiano. afetado por Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5. 1.1.0,
:mforme a Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional n° 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e

:ifren

DECRETO N° 19.549 DE 18 DE MARÇO DE 2020

Cr também:
e acordo com o § 3° do Decreto LULL de 20 de março de 2020 "- Finda a situação de emergência prevista no arí r do
ecreto n"L2áa de 18 de março de 2020, o pessoal cedido retornará à entidade ou ao Órgão cedente. "

Declara Situação de Emergência em todo o território baiano, afetado por Doença
Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme a Instrução Normativa do Ministériofb da Integração Nacional n' 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e

enfrentamento à COVID-19, e dá outras providências. '

Q
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição que lhe conferem os incisos V e

II do art. lOS da Constituição Estadual, o inciso VII do art. 7° da Lei Federal n° 12.608, de 10 de abril de 2012, e
m fúndamento no inciso 11 do § l" do art. 6° da Lei Federal n" 8.080, de 19 de setembro de 1990,

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

considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia ll de março de 2020, como
ndemia do Novo Coronavírus;

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

DECRETA

Art. l' - Fica declarada Situação de Emergência em todo o território baiano, em virtude do desastre
ssificado e codificado como Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme Instrução Normativa do
nistério da Integração Nacional n° 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento à
)VID-19.

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

Art. y - Para fins do art. 1° deste Decreto, no âmbito do Poder Executivo Estadual, consideram-se
viços públicos essenciais as atividades relacionadas a segurança pública, saúde, proteção e defesa civil, fiscalização
:recadação.

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

Art. 5" - Ficam suspensas, pelo período de 10 (dez) dias, a partir da primeira hora do dia 20 de março
!020, a circulação e a saida, e, a partir da nona hora do dia 20 de março de 2020, a chegada:

—



I - de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado, rodoviário e hidroviário, nas
odalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans, nos Municípios de Salvador, Feira de Santana,
)rto Seguro, Prado, Lauro de Freitas, Simões Filho, Vera Cruz e Itaparica; . G00031 t' i . " í

Il - de ônibus interestaduais. no território do Estado da Bahia.

§ r - Fica excepcionada a circulação de transportes rodoviários e hidroviários, públicos ou particulares,
m deslocamento de trabalhadores, residentes nas Regiões Metropolitanas de Salvador e Feira de Santana ou em
mis prÓximos aos Municípios de Porto Seguro e Prado, desde que conduzidos para o exercício de atividade
rofissional.

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

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

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

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

J , bem como da aplicação de sanções administrativas.

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

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

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 18 de março de 2020.
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REDE DE REFERÊNCIA

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

NO ESTADO DA BAHIA

Consideramio c) ceriàno de risco
atual de doença resçmatória, causada
pelo novo coronavírus (2019-nCoV) e
sua situação epidenvológica no
mundo, bem como a necessidade de
organização da redê ho$ptalar para
as Oessoas com suspeita e casos
confirmados de infecção e
orientações a gestores e
prohssionais de saúde com vistas a
implementação de ações de
respostas rápidas e efetivas,
aoresenta-se a composição da rede
de atenção esoeoahzada do estado
da Bahia. a fim de cgntr|bu|r com o
Plano de Ccmtingência Estadual.
coordenado pela Diretoria de
Vigilância Ep|demio|ógica/ SUVISA/
SESAB.

as pessoâs consideradas susoeKas
são aquelas quê se enquadram nos
cntérios clinicos e ep«iemiológicos
estabe|ecldDs pelo Nnisténo da
Saúde e Organização Mundial de
Saúde. Estas serão atendidas nos
diferentes pontos de atenção da rede

assistenciiM e podem ter como
primeiro acesso, os seguintes
equipamentos de saúde: Ci) Unidade
de Saúde da Família e Unidade
Básica de Saúde (no âmbito da
atenção primána): (ii) Unidade de
Pronto Atendimento 24h (UPA),
Serviço de Atenclimento Móvel de

Urgência (SAMU 192), Serviço de
Atenção DomicMar (Programa
Melhor em Casa) e Portas de
Urgência e Emergência Hospitdar
(no âmbito da atenção
especiahzada).

Com isso, tona-se necessário que
seia organizada rede hospitalar de
referência, para os casos suspeitos
ou confirmados de infecção por
coronavírus (2019-nCoV), mechante
critérios de c[ass|f|cação de risco
baseados no Protocolo de
Tratamer]tD da Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG).
No estado da Bahia, no âmbito do
Sistema Único de Saúde, esta rede
hospitalar de referência pâra manejo
de casos suspeitos ou ccmfirmados.
está cons«3erando critérios clínicos
de gravidade. estratificados em três
cores. confcume disposto no Qúâdro
a seguh'

, Gravidade i Quadro Clínlco Conduta

Acompanhamento em domkilto, com

Individuo com suspeita ou confirmação, estável, orientações sobre precauções
VERDE ,

sem sinais de piora do estado chnico°. respwatórias e sinais de agravamento, e l
supervisão da autoridade sanitária local. !,

Indivíduo eom suspeita ou confirmação, com " l

sinais de gravidade jdispneia; desconforto
Encammhamenro para hospstal de

amarelo respiratório saturação de 02 menor que 95%:
referencia secundaria regional.

ou exacerbação de doença preexistente) e

fatores de risco"".

Indivíduo com suspeita ou confirmação. com

v er ÀELHQ , sinais de gravidade (choque; disfunção dos Encanünhamento para hospital de
referência terciária, de acordo com

' ó|m «tàis; insufkiêncta respiratória; ou
chsponibilidade do recurso.

m$tabihdade hemcdinâmm).

"SInais de piora do estado clínico: persistènoa ou açyàvamento da par mais de três dias
i" 9t~ l '. "r.íj'ovada kjor Cpk (Z 2 a 3 vezes) a|teraçàL) cid sensónc' desidratação t!. em cnançàb,
I · t. ·-r1 .,1 dos ynt"jrnas gastrolntesrinajs

"'Fatores de risco: DODulàçâQ indígena aldeàdà ou corrN cHhculdade de acessa: gestantes, puérperas

i"à1·' cjuú" '.-manas após o parto): crianças <5 anos: adultos (Z6O anos) pneumopatias (inclwndo

d' ma ). r arLhcyvascukjpatla5 (éxcluncjo hipedenAo arterial sbstèmlcla): doenças Nmatoiógicas

('n":ümcjo anemia tàlciforme). dtstúrbtos metabCShcos (incluiMo diabetes meilitus): transtornos
ntmro|Óg|cosp e do cjesenvolvmento que possam comprometer a função respiratÓriá ou aumentar o
t isco CJh as'mraçào Cdlsfunçào congênita. lesões medu|ares. epilepsla, parahsia cerdjrât sinçlrorne de
Down. avc du doenças neurornUscUlares): imunossupressão (medicamentos. necdasias. Hlv/ads):
"'efrooahas e heoatoDahas. obesid%e çespecialrrwnte amides com índme de massa corOoral - MC z
.':C ml"" âdull 'JS); pacÈentes cc.'rn tutmculose de todas as formas
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} É importante que se atente para os de saúde para a realização do apresentem sinais de agravamento e
l critérios e sinais de alerta que atendimento. são definidos de riem fator de risco, devem realizar

indiquem a necessidade de encamin- acordo com fatores de risco. sinais acompanhamento domiciliar, em
hamento para a unidade hospitalar. de agravamento e pela diferenciação conformidade orientações médicas e
conforme fluxo e rede assistencial dos casos, conforme indicação no sob supervisão das autoridades
definidos, bem como a especial protocolo. sanitárias locais. Ê mmescindivel
atenção aos ind|vid|jos (dosos. pois que, em caso de smais de piora do
são os que possitêrn maior taxa de · Individuos classthcados como estado clinico ou aparecimento dos
letahdade. vermelho, com suspeita ou confir- sinais de gravidade. seja encaminha-

macão da infecção. com sinais de do ao $erv|¢o de urgência mais
PROCEDIMENTOS PARA agravamento do quadro clinico próximo da residência.
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL (conforme critérios) devem ser Neste sentido, a Bahia possui 20

encammhados ao hospítd de regiões de saúde com rede hospità-
A orientação do Lacen é a coleta de referênoa terciária estadual, exclu- lar de referência para o tratamento
secreção de nasofannge, utilizando sivamente, através da Central dos casos classificados em amarelo
swabs de Rayon (l swab para cada Estadual de Regulação. de acordo (referência secundária) e 01 referén-
narina e l swab para orofaringe). Os 3 com a disponibilidade do recurso. a Clã estadual para os casos classifica-
swabs devem ser colocados no tubo saber" Instituto Couto Mata (JCOM), dos como vermelho (referência
que contém o (T\éio para transDorte locahzado em Salvador, após notifi- terciária), conforme dispostas no
de amostras para oesquisa de virus- cação ao CIEVS/DIVEP mapa a seguw

Manter sob refriyemçào entre 2-8'C · |r)d|viduos ckssificados como
ncaminhar ao Lac,en em até 48h. amarelo, com sinas de agravamento

. ·' nforme Nota Técnica para coleta e fatores de risco (conforme critéri- '"7
de amostras dos casos suspeitos de os). devem ser encaminhados a
COVID19 n.' 01 de 28/02/2020 (do hospitais de referência regonais.
Lacen-Bahia). Considerando que pode ocorrer a

piora do quadro clinico, com neces- " '
Nota Tecnica para a coleta de sídade de manejo clinico mais
amostras para investigação de especiahzado, foram considerados " W===f
COVID-19: os hospitais que possuem leitos de l

0"http://www,saude.ba.gov.br/wp-cont terap(a |ntengva adulto.
ent/uploads/2O2O/O3/Corona.PDF.p
df.pdf · |ndlvlduos c|ass|ficados como l

verde, após wspetta diagnóstica e a
REDE HOSPITALAR NO ÂMBITO realização de exames. que não

DO SUS

O Estado da Bahia tem se organiza-
do. a partir de um Plano Diretor
Regbnal (2011), em novè macror- ':- ,, , . , _ ., Salvador lnsHtíno Couto Mala - ICDM Ceuci Nunes 71-3103.7150
regiões de saúde e 28 regiões de
saúde. Nestas, estão focalizados
serviços de atenção e5pecfa|izada

pitalar de referência em média Vale ressa|tar que existem Dito REDE HOSPITALAR SUPLEMENTAR
Hexidade para um conjunto de regiões de saúde qljc não dispõe de

" municípios. conforme pactuação nos leitos de terapia intensiva. Nestas. os Considerando que o estado da Batma

espaços de gestão do SUS. casos cla;Micados como amarelo tem uma ccbertura populacional. em
As regiões de saúde são: Alagoinhas. deverão Ser informados ao CIEVS e média de 10%, por usuários de planos
Barreiras, Brumado, Camaçari. Cruz submetidos à Central Estadual de de saúde e a região metropolitana de
das Almas. Feira de Santana. RegulaçãD (CER/DIREG) para Salvador de 25%, tendo a caplta|, 31°6
Guanambi. Ibotirama. Ilhéus, Irecê. transferência de acordo com a rede de cobertura (Dados da Agência
Itaberaba, Itabuna. |taOetlr1ga. hospitalar definida. Nacional de Saúde Suplementar,
jacobina, jequié. juazeiro. Paulo dez/2019), tornam-se necessárias as
Afonso, Porto Seguro, Ribeira do já os casos suspeitos ou confirma- seguintes orientações:
Pombal, Salvador, Santa Maria da dos em pechatria. se classificados em
Vitória, Santo Antônio de jesus. vermelho. também deverão ser l Indíviduos que chegarem às portas
?eabra, Senhor do Bonfim, Serrinha, encarmníiados ao Instituto Couto de urgência/ emergência hospitdarès
eixeira de Freitas, Valença e Vitória Maia (ICOM), de acoxío com a privadas com suspeita de infeccào por

da Conquista. dispombihdade do recurso. Se coronâvirus devem ser acolhidos e

classihcaQos em amarelo, deverão c|ass|flcados risco conforme Protocolo
O estabelecimentc- de fluxos de seguir o mesmo fluxo mformacão ao de Tratamento da Síndrome Resoi-
acesso e manejo clirúco dos irichvidu- CIEVES e subrmssão a Central ratória Aguda Grave (SRAG):
os com suspeição ou confirmação de Estadual de Regulação (CER/DI-
infecção pelo coronavirtjs REG) pará transferência de acordo 2 Deverá ser realizada a coleta dãs
(2019-nCoV), bem como as unidades com a rede hospitalar existente. amostrâs 'espmtórias. oral Ou nasal, e

2=
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" encamónhadas ccmforme fluxo e em conformidade com o protocolo de saúde, (iii) atendimento de forma
determinado pelo protocoÍo de estabelecido. integral e ecíuàmme e (lV) acompan-
vigilância em saúde: hamento dos casos suspeitos com

Por fim ratlhca-se a wnportâncta dos projeto terapêutico singular. Além

, 3, A instituição deverá informar ao
serviços de saúde implementarem disso. torna-se fundàmental a

CIEVS por telefone e e-mail: mecanismos e rotinas que contem- organização. pelos gestores muruci-
pIem: (, l) estràtégias de prevenção. (.ii/ pais e hospitalares, de um processo

4. Ê imprescindível ctue o hospital garantÍa do acolhimento com classifi- comunicacional com o CIEVS e a
realize o manejo clinico do paciente cação çie risco a todos os indMduos SESAB, bem como a divulgação do
de acordo com a gravidade do caso auê procurarem os estabelecimentos fluxo de acesso proposto.

l

:" " " CLASSIFICAÇÃO DE, RISCO AMARELO

REGIÃO DE " ! MUNICÍPIO l " ESTABELECIMENTO DIRETOR CONTATO
! SAÚDE ,

Alagoinhas Alagoinhas Hospital Regional Dantas Bião Flávia Barbosa 75- 3422.5564

Barreiras Barreiras Hospital do Oeste Ivanildo Santos 77- 3612.9412
Hospital Municipal Professor

% Brumado Brumado Magalhães Neto Abdoulaye Coulibaly 77-3453.8705

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

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

Feira de ' Feira de Hospital Geral Cleriston Andrade José Carlos Pitangueiras 75-3602.3312
Santana Santana ' Hospital Estadual da Criança Mareio Lima 75-3602.0320

Guanambi Guanambi Hospital Regional de Guanambi Paula Luisa Barros 77-3451.6060

Ilhéus ! Ilhéus Hospital Regional Costa do Cacau Renata Cardoso 73- 3235.5366

. . Hospital Regional Mario DouradoIrecê Irecê . Celso Rangel 74-3688.7706
Sobrinho
Hospital de Base Luis Eduardo

Itabuna Itabuna Juvenal Maynart 73-3214.1643
Magalhães

Itapetinga Itapetinga Hospital Cristo Redentor Reinaldo Santos 77-3221.1000
REGIÃO DE '" MUNICÍPIO ESTABELECIMENTO DIRETOR CONTATO

" SAÚDE ,

jequié jequié Hospital Geral Prado Valadares Poliana Oliveira 73-3528.7108

juazeiro Juazeiro Hospital Regional de juazeiro Hucilene Simões 74-3614.8350

Hospital Regional Deputado Luís .%Porto Seguro Porto Seguro Thais Fraga Nunes 73- 2105.6494
Eduardo Magalhães

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

Pombal Pombal

Hospital Geral Ernesto Simões Filho Cristiana França 71-3117.1796

Hospital Geral Roberto Santos José Adimirço Lima 71-3103.8701

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

Hospital do Subúrbio jorge Motta 71- 3217.8600

Hospital Municipal de Salvador Gustavo Mettig 71-3202.3500
Santo Antônio Sto Antônio Hospital Regional de Santo Antônio

Fábio Renan 75- 3162.1402de Jesus de jesus de Jesus

Seabra Seabra Hospital Regional da Chapada Marcos Antônio Alabi 75- 3331.9400

Teixeira de , Teixeira de Hospital Municipal de Teixeira de
Freitas Freitas Freitas Allan Lobo 73-3011.0950
Vitória da Vitória da Ho;'pita Geral de Vitória da ,
Conquista Conguista Conquista Geovâni Moreno 77-3424.2804
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ORIENTAÇÕES PARA O SERVIÇO
MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192):
MEDIDAS A SEREM ADÕTADAS
DURANTE O ATENDIMENTO AOS
CASOS SUSPEITOS OU
CONFIRMADOS PELO NOVO
CORONAVIRUS (2019/NCOV)

Corno componente pré-hospitalar
móvel, q Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência - SAMU 192 tem
como objetivo chegar precocemente
à vitima após ter ocorrido alguma
situação de urgér)cla ou emergência
de natureza clinica. arürgica,
traumática obstétrica, pediátrica,

pskjuiâtricà, entre outras. que possa
Iévàr a sofrimento. as sequelas ou

mesmo a morte

E um serviço terntonahzado que
possébthta a cada vitlma um atendi-
mento no menor tempo possível,
inclusive com envios de médico
conforme a gravidade do caso.
Podemos chamá-lo de atendimento
pré-hospitalar móvel primário
quando c) pedido de socorro for
oriundo de um cidadão ou de
atendimento ON-hospitakr móvel
secundário quando a sohcítaçâo
partir de um serviço de saúde. no

qual o paciente lá tenha recebido o
primeiro atendimento necessário à
estabilização do quadro de urgência
apresentado, mas necessite ser
conduzido a outro sêrviço de maim
complexidade para a continuidade
do tratametít'a conforme grade de
referênc!a pactuMa,

NO Estado da Bahia o SAMU 192
apresenta uma cobertura de 81,75%
da populaçãa distribuidos em 279
municípios e conta com 19 Centrais
de Regulação de Urgência (CRU).
conforme disposto em tabela abaixo:

"REGIÃO""" i"""'" "" CRU """" l NOME TELEFONE

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

NORTE SAÜU Regional de Senhor Patrici" (74)3541-8309 /3541-3881 l 991470413
do Bonfim Cândida
Samu Regional de Juazeiro Lara Oliveira (74 999366972/3612-3000

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

OESTE Barreiras/lbotirama Fonseca
SAMU Regional Santa Luciano 77-348345151 l 991200091
Maria da Vitória Pereira

SAMU Metropolitano de Adielm" (71)991610177/32021320
Salvador Nizarala

SAMU Regional de Monica (71)999431955/999812596/ 3362-7772LESTE Camaçari Cardoso /7781 /3454-2224

SAMU Regional de Santo Fernando
Antônio de Jesus Mendon a (71)991717399 l (75 36313411/ 6733
SAMU Regional de Teixei'a Rozana Vaz (73)999782018 l 3291 1551 /3011-9712

EXTREMO de Freitas
SUL SAMU Regional de POrto Graziell" (73)988159839 l 3268-9652

Se uro/Eunapolis Cardoso
SAMU Regional de Celso Ribeiro (77)34518739/988284012 l 999025452
Guanambi

SUDOESTE SAMU Regional de Regin' (77)999894937 l 34411529
Brumado Coqueiro
SAMU Regional de Vitória Geleaide de
da Conquista Oliveira (77)98829 9734 l 3424-5684

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

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

SUL SAI\Á"U FÍÍ'" iáai de HhÍ'Üs C omar Dias (73)999022236 l 3234-3350

SAMU Re brial de Jequié Daniel Rabelo (73)988538024/35287500

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

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

DtstriOwçào do SAMu 192 POr macrorreg|ãc), Bàt'.iei 202C1
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OBJETIVO

Apresentar as or|entações para o
Serviço Móvel de Urgência - SAMU
192 quanto às medidas a serem
adotadas durante o atendimento aos
casos suspeitos cu confirmados pelo
Novo Coronavtru' QOi9/nCoV).

ORIENTAÇÕES
Atendimento pela CRU do SAMU 792

Nos casos em que o usuário acionar
a CRU relatando queixa relacionada a
síndrome gripal. o médico regulador
deverá aplicar o protocolo para
definição de caso suspeito de
infecção humana pelo 2019-nCov
estabelecido pela Secretaria de
vigilância em Saúde do Ministério da
Saúde (MS), conforme Boletim

idemidógico n" 01 pubhcado nem

" neiro de 2020. qual seja:

procurar um serviço de saúde mais
próximo da sua residência, com brévi-
clade. A depender da capacidade
operacionaI de cada sistema regional, o
médico regulâdor pQderá decidir pelo
atendimento prêsericid. mediante
equipe de suçjorte básico. oblet!vando

câPtàr orecocemente o caso para
confwmâção d|açlno5:|ca em urmdade
de referencla pnmária da rede de
urgência do territóno.

b)Nos casos com gravfdade dínica.
classificados como "amarelo" ou
"vermelho". o médico regulador poderá
decidir pelo atendimento presencial,
mediante equipe de suporte básico ou
avançado, procedendo regulação para
as unidades de referêncla secundár'a
da rede de urgênaa do territóno Para
tanto, o médico regulador deverá
comunicar previamente (j serviço de
saúde de referência para onde o caso
suspeito será encaminhado

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

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR
MÓVEL DO SAMU 192:

No caso do atend|mento oresencid do
paciente com susoeita de infecção
humana pelo Novo Coronavírus
(2019-nCoV) devem Séf" utilizadas as
seguintes med|das'

" DisponibMzar máscara cirúrgica parâ
os pacientes e acomoanhantes:
· Disponibihzar os EPI preconizados
pela ANVISA (óculos de proteção ou
protetor fâctal, máscara cirúrgica,
avental impermeável e luva de procèdi-
mento: no caso de necessidade de
procedimentos qtje gerem aerossórs, a
equipe deverá usar máscara N95.
· Realizar a higiene das mãos e orientar
possíveis acomçjanhantes quantci a sua
lmpo'tànc!a.

· Garantir a ventilaçào da ambu|âncta
durante o transporte.
' Limpar e desinfetar todas as super-
floes intemas após a realização do
atendimento, utilizando álcool a 70%,
hipocbrito de sódio ou outro desinfe-
taríte mdicado para este fim, conforme
p'ocechmento Operacional Padrão
-PCP, utdizâdo na rotina do serwço.

transporte de paciente grave,
suspeito ou confirmado de infecção
humana pelo 2019-nCoV, seja para
unidade hospitalar de referência
secundária ou terciária, ou ate ponto
de embarque aéreo. embora recon-
hecendo ãue esta não é uma
at ribuição estabelecida legalmente,
neste momento seria importante este
apoio. considerando a exoertlse das
suas equipes profissionais. Neste
caso, deverá ser avaliada a distãncia
a ser percorrida e a cobertura d e
USA no tèrritÓrio regional.

Por fim, ratificamos a importância de
que o Serviço de Atendimento Móvel
de Urgêncla esteja organizado e
preparado para atendimento de um
possível caso suspeito ou confirmado
de infecção humana pelo 2019-nCov

Situação I: Febre E peÍo menos um
sinal ou sintema resp|ratÓno (tosse,
dificuldade pârâ 'esprar. batwnento
das asas nasais êntrê outros) E
histórico de viagem para área com
transmissão local. de acordo com a
OMS. nos Últimos 14 dias anteriores
ao aparecimento dos sinais ou
sintomas. OU

Situação 2: Febre E pelo menos um
sinal ou sintoma respiratório (tosse,
dificukjack para respwar, batimento
das asas nasais entre outros) E
histórico de contato próximo de caso
suspeito para o Coronavírus
(2019-nCoV), nos últimos 14 dias
anteriores ao aparecimento dos
sinais ou sintomas: OU

ação 3: Febre OU pelo menos
um sinal du sintoma respiratório
(tosse. dificuldade para respirar,
batimento das asas nasais entre
outros) E contato próximo de caso
confirmado de Ccmnàvirus
(2019-nCOV) em |aDc)ratório. nos
Últimos 14 dias anteriores ao àpârècr
mento dos s(na|s ou sintomas.

Após a aplicação do protocolo, em
situação que se caracterize como
caso suspeito, o médico regulador
deverá avaliar as condições clínicas
do paciente, classificando-as por
critério de gravidade, pmcedendo
da seguinte forma:

a)Nos casos sem gravidâde clínica
c|assificados como '"verdè", o
paciente poderá Sèr orientado a

ATENDIMENTO SECUNDÁRIO

Nos casos em auê a unidade de saúde
ou a Central Estadual de Regu|açao
sohcitàr apoio do SAMU 192 oara q

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

O atual cenánu eplciemfo|óglcc da
clrcu|ação do Novo Coronavírus
(Covid 19). constderàdo Emergênci,i
em Saúde PÚblica de lmportància
lnternacíoncM e Nacional, tern levado
as autoridades sanitárias de todo o
mundo, a ficarem alertas para
aumentar a capacidade de detecção
de casos e adoção de mediadas
oportunas e adequadas

Nesse sentido. o Ministério da Saúcje,
a partir de 24 de fevèreiro de 2020
ampliou os critérios de definição çjp
casos suspeitos pela infecção do
Novo Coronavírus (Covid 19). Além
da China. também estão incluIdos
dentro da definição de casos.
pessoas que apresentem sinais e
sintomas de infecção respiratória,
oriundos do pacifico Oriental:
Austrália, Coreià do Sul e do Norte,
Camboja. Filipinas, Japão. Malásía
Vietnã Singapura: do Sudoeste
Asiático: Tai|ândia: da Europa: ltáha,
Alemanha e França: do Mediterrâneo
Oriental: Iran e Emirados Árabes
Unidos.

Desse modo. a Diretorià de Vigilànoa
Ep|demío|ógica da Secretam de
Saúde do Estado da Bâhiâ. corn
vistas a aumentar a sensibilidade cia
vigdância epidermológica, a parur
das orientações da Organização
Mundial de Saúde e Ministério da
Saúde. atualiza os critérios de
suspeição de casos'

S
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Definição de caso suspeito: j

Critérios Clínicos ' " '" ,' "" "Critérios Epidemiológicos

' Febre' e pelo menos um sinal/sintoma Histórico de viagem para área com transmissão local", i

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

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

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

últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e l

} sintomas.

jFebre' O,U, pelo menos um sinal/sintomas E Contato próximo com caso confirmado de Covid 19 em l

respiratórios laboratório nos últimos 14 dias. anteriores ao i
l

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

asas nasais). l

' pode não estàr p'esente em âlguns paoentes çovens, kjdsos. Èmuno$$upnmkdQs ou odo uSO de anútermiço. Nessas sttuàções, a
QD avahação clinica déve ser levada em cons©eração.

' clefine-se Como transrrussãQ bed a confirmação lâboratonal de transrmssâo de Cov© 19 entre pessoas com vinculo epidemicAògco
comprovado. Até o moménto. 24/02/202Q Chiná, Austráha. Coreia do Sul. Coreia do Norte. Càmboia Filipinas. japão, M~ia
Vietnã. Slngoplj(a Taüândia, Itália. Alemanha. França iran e Emraãos Árabes Unidos.
' estar a aprommadamentc 2 metros. dentro do mesmo ambiente. oor oençxjQ molongado OU comato direto çgm fiutdos corpcuais sem
uso de eauipamentç) de moteção individual. l

I

Definição de caso provável; " , , " """ . "" '" "' """,' '"\:_" ',"" " ' '"¢': m"" ' '""""" :."' " , r "" ' i
C.'

! Caso susoeito que apresente resultado laboratorial inconclusivo para Covid 19 ,O.U, teste positivo em ensaio

' de paf1-(:or(.)l);i .'lus

_ . __J

Definição de caso confirmado:

l Individuo com resultado laboratorial conclusivo para Covid 19, independente de sinais e sintomas. J
L ____ __ _ _ ._ ._ _ ._ _

'.Definiçãó

Caso sus£!eito com resultado laborat.ori.al negativo ou confirmação laboratorial para outro agente etiológico. _
l t

$ Defini ão de cãs" "è9¢ üião""' "" , ' "' j·:-"·".-' 'e . "" "7 ' #"
Caso notificado que não se enquadrar na definição de caso suspeito. Nessa situação o registro será

excluído da base de dados nacional.

NOTIFICAçÃO

Todos os indivíduos qi.ie se enqua-
drem em casos suspeitos.
PrOvávéiS e ConfírrnàdOS, devem
ser notjficados imediatamente, até
24 horas, à CIEVS-Bahia pelo
e-mail.
cievs.notifica@sau de.ba.gov.br ou
pelos telefones: (71)3116-0018,
(71) 99994-1088. |nc|u$ive aos
sábados, domingos e feriados.

Destaca-se Clljè as mformações
devem ser inseridas na ficha de
notificação, disponível em:
http://bitjy/2019-ncov. utihzando
a CID10 - 834.2 - Kitecção por
Coronàvkus de localização não
especificada.

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

NOTA TÉCNICA N' 04/2020
GVIMS/GGTES/ANVISA
http://portal.anvisa.gov.br/docurnents/
33852/27I858/Nota"T%C3%A9cntca"
n"O4-202O"GV|MSGGT[S-ANV|SA/ab
598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28

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

www2O.anvlsa.gov.br/segurancadop
aciente/index php/pubhcacoes/ite
rn/notatecnica-n-O1-2M8-gvims-ggt

es-anvtsa-orten[acc)es-geraIs-para-h
lc)lc"r)e-das-rr|aos-€.'n]se"vicos-de-sa
ude-2

Protocolo para Enfrentamento do
COVID 19 em Portos, Aeroportos e
Fronteiras Atualizado
em 6 de fevereiro de 2020
http://porta|.anvisa.gov.br/documen
rs/219201/434O788/Protoco|o"simp
lificado"Coronavirus"O6"
O2-rewsao"final"3_diagramado2"%
281%29.pdf/1c97fbd6-8af8-4Oe9-9c
ee-56803803c4b4
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1. Introdução

, , 0ç)g04:

Qd

Considerando a emergência em organizar os processos de trabalho para o

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

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

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

Corona virus (2019-COVID-19).

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

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

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

Pública e Privada.

Na construção deste instrumento foram envolvidas as seguintes áreas técnicas:

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

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

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

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

Assistência Farmacêutica e Assessoria de Comunicação.

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

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

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

norteio e condução da situação.
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2. Vigilância à Saúde

2.1.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

2.1.1. objetivo Geral

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

2.1.2. objetivo Especifico:

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

· Aquisição de matérias e insumos para efetivação das ações de Vigilância
Epidemiológica, Assistencial, Atenção Primária e UPA:

· Notificação e monitoramento em tempo oportuno dos casos;

· Suporte laboratorial em consonância com as normas técnicas do Ministério da Saúde
(MS);

· Definir fluxo de assistência segundo classificação dos casos( Ministério da Saúde):
· Elaborar notas técnicas de acordo ao comportamento epidemiológico dos casos;

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

· Instalar sala de Situação:

· Formar Comitê Municipal de Combate ao Corona virus.

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

2.2.1.1. Definições de Caso e Agente Etiológico (vigilância)

As ações descritas a seguir são embasadas no conhecimento atual sobre o novo
Coronavírus (CODlV-19) e estão em consonância com as orientações do Ministério da Saúde e
da Organização Mundial da Saúde.

Os documentos citados, além de outras atualizações, podem ser encontrados nos sites
oficiais. ..- 19
https.//rjorta|arqLj|vos2 .saud e ,S19^ o.r.

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

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

2.2.1.2. DEFINIçÕES DE CASO SUSPEITO:

· Situação 1 - VIAjANTE: Febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório
(tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou
conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de 02"
95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e
dispneia) E histórico de viagem para área com transmissão sustentada OU
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ár?a com transmissão local no±,últimos 14 Qias anteriores ao aparecimento
dos sinais ou sintomas;

· Situação 2 - CONTATO PRÓXIMO: Febre OU pelo menos um sinal ou
sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro,
congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta,
coriza, saturação de 02" 95%, sinais de cianose. batimento de asa de nariz,
tiragem intercostal e dispneia) E histórico de contato próximo2 de caso
suSpeito ou confirmado,Rara o COVID-19, nos últimos 14 d,i,a,s_a.n,t,eriores ao

aparecimento dos sinais ou sintomas.

· OBSERVAçÕES:

€L

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

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

por 15 minutos ou mais. Conviver no mesmo ambiente com o caso SUSPEITO
em ambiente de trabalho. sala de atendimento, aeronave ou outros meios de

transporte, escolas ou pré-escola. Ter tido contato eventual (horas) com caso
CONFIRMADO. Este contato inclui visitar ou compartilhar uma área ou sala de

espera de assistência médica.

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

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

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

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

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

· CRITÉRIO cLiN|co-EpIDEMIoLóG|co: Caso suspeito ou provável com
histórico de contato próximo ou domiciliar com caso confirmado
laboratorialmente, que apresentar febre OU pelo menos um dos sinais e
sintomas respiratórios, nos últimos 14 dias após o contato, e para o qual não
foi possível a investigação laboratorial especifica.
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CASO DESCARTADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19):

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

quadro clinico, a identificação da procedência e do roteiro de viagem nos

últimos 14 dias deve ser realizada de forma mais detalhada possível (pais e
cidade, número de vOOS, datas, etc): ) Devem-se levar em consideração os

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

se que essas definições podem sofrer alterações diariamente.

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

j Proceder com o isolamento do,Racientematravés da colocação de máscara
cirú£!lica e seAreSlação em área comjpuca ou nenhuma circulação dejZessoas:

v' Notificação do caso às autoridades epidemiológjcas locais (TEL: (73) 3613-6442 E
(73) 3212-5970);

j Avaliar a_çjravidade do,Auadro clinico e seSlujr orienta£ões em relação ao

transE!orte e internação dos casos susReitos_çjraves de acordo com a regylação
!o,c,a.l_e+E.s,t,a,d.u.a,|Kr,o,c.e,d,e.r_a,c.o.|.e,t,a~d.e 1 (UMA)_amostra de swab;

j ,R,e,a.|.i.z,a,r_o_|,e,v,a.n.t,a.m.e.n,t,o~d.o.s_c.o.n,t,a.c.t,a.n.t,e.s_o.u_c,o.m.unicantes, os quais deverão ser

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

informada do caso.

2.2.1.3.AGENTE ETIOLÓGICO

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

Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19). Os primeiros

coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em
1965 que o virus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na
microscopia, parecendo uma coroa.

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

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

detectados em pacientes testados para SARS-CoV2.
É importante diferenciar o resultado para não gerar medidas desnecessárias.

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

· Alpha coronavírus 229E e NL63:
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· Manter os ambientes ventilados;

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

residentes;

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

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

papel;

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

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

· Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência;

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

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

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

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

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

mais próximo. O paciente e a equipe acompanhante devem sempre usar uma máscara.

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

a área onde a pessoa idosa residente permaneceu;

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

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

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

antes e depois da remoção das luvas.

2.2.4. Estação Rodoviária, Shopping Center e Cinema

3.

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

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

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

higienização dos mesmos:

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

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

de papel:

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

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

clientes e funcionários:

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

· Manter a limpeza e desinfecção de todos os ambientes:

· Recomendar a Limpeza e higienização dos brinquedos da área de lazer infantil do
shopping:

· Restringir o atendimento a clientela nas lojas:

· Ao término de casa sessão, as poltronas do cinema devem ser higienizadas.

2.2.5. Velórios e Funerárias

«)(D

· Manter a limpeza e higienização dos ambientes;

· Disponibilizar material de higienização adequado aos clientes e funcionários, tais como
sabão liquido, gel alcoólico, saboneteira (para o gel e para o sabão liquido) e toalhas

de papel:

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

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

pessoas na área do velório.

2.2.6. Academias de Ginástica

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

medidas:

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

funcionários que trabalham no estabelecimento:

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

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

mãos após contato com secreções respiratórias;

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

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

sem contato manual;

· Manter os ambientes ventilados;

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

clientes e funcionários;

· Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos:

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

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

de papel:
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· Os funcionários devem lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo

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

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

· Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência:

· Suspender as atividades do cliente dentro do estabelecimento se houver constatação

de que o mesmo eventualmente apresente sintoma sugestivo de Covid-19:

· Após a retirada do cliente do estabelecimento, limpar e desinfetar completamente a

área onde o cliente permaneceu, bem como os equipamentos que ele utilizou:

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

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

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

antes e depois da remoção das luvas,

q

.

€J1O 2.2.7. Consultórios, Clinicas Médicas e Odontológicas e Laboratórios de Análises

Clinicas

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

· Dicas de Prevenção Geral:

j Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar;
j Utilizar lenço descartável para higiene nasal:
c Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
j Não compartilhar objetos de uso pessoal:

Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado:
j Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar antisséptico de

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

· Dicas de Prevenção Especifica:

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

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

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

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

'c Após cada consulta, limpar e desinfetar imediatamente todas as superfícies e ambiente
de trabalho;

j Ter precauções redobradas no manuseio de modelos e moldes odontológicos

assegurando a sua efetiva desinfecção:
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" Seguir rigorosamente todos os procedimentos universais de esterilização e
desinfecção;

4 procurar manter todas as superfícies dos consultórios/clinicas permanentemente
limpas e desinfetadas devido ao fato que o virus pode ser transportado pelos aerossóis
e consegue sobreviver nessas superfícies por mais de nove dias:
Como medida preventiva adicional, é importante ressaltar que, antes de iniciar a
consulta, deve-se evitar atender pacientes suspeitos de serem portadores do virus:

j Salienta-se que a definição de caso suspeito relativo ao Covid-19, nesta data, resulta
da conjugação de critérios clínicos e epidemiológicos, devendo ser considerada
suspeita:
Qualquer pessoa que tenha viajado para alguma das áreas afetadas, 14 dias antes do
inicio dos sintomas:
Qualquer pessoa que, nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sintomas, tenha
estado em contato próximo com um caso provável ou confirmado:

c Qualquer pessoa com sintomas clínicos compatíveis corn uma infecção respiratória,
com febre, tosse, dispneia.

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

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

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

provida nas salas de atendimento ao cliente:

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

frase: "LAVE AS MÃOS";

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

segundos:

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

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

j O profissional ao usar a luva não toque em superfícies ou equipamentos como
telefones, maçanetas e portas, as luvas devem ser trocadas a cada cliente:

j As bancadas fixas ou móveis para apoio das atividades devem ser higienizadas

frequentemente:

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

estabelecimento.

2.2.9. Unidades Básicas de Saúde Municipais

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

(7096), a fim de estimular a correta higienização das mãos (Lei Estadual 13.706/2017);

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

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

suporte de papel toalha abastecidos e lixeiras com tampa por acionamento por pedal
nos lavatórios e banheiros;
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j Estimular o uso de lenços de papel, bem como seu descarte adequado:
j Sinalizar que a realização de limpeza e desinfecção das superfícies das salas de

procedimento/atendimento e demais espaços da unidade (utensílios, equipamentos e
móveis) após o uso, diminui os riscos à saúde. Preconiza-se a limpeza das superfícies,
com detergente neutro, seguida de desinfecção (álcool 70% ou hipoclorito de sódio):

j Monitorar o abastecimento de água potável em todo o estabelecimento:
j Coibir o compartilhamento de copos e vasilhas, estimulando o uso de recipientes

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

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

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

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

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

tais como: protetor ocular ou protetor de face, luvas, capotei aventall jaleco, máscara
N95/PFF2 (ou outras máscaras corn eficácia minima na filtração de 95% de partículas
de até 0,3µ tipo N99, NIDO ou PFF3), sempre que realizar procedimentos geradores de

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

na prestação de serviços da atenção primária à saúde de pacientes suspeitos e

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

2.2.10. Estabelecimentos de Ensino Públicos e privados

j Enfatizar a obrigatoriedade do fornecimento de sabonete liquido elou álcool em gel
(70%), a fim estimular a correta higienização das mãos: (Lei Estadual 13.706/2017);
Recomendar que os dispensadores de preparações alcoólicas para as mãos devem
ser instalados em pontos de maior circulação, tais como: recepção, corredores de
acessos à sala de aulas e refeitório:

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

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

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

j Monitorar o abastecimento de água potável em todo o estabelecimento:
j Coibir o compartilhamento de copos e vasilhas, estimulando o uso de recipientes

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

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

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

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

j Elaborar e executar o Plano Interno de Ações de acordo o fluxo operacional:

j Hábitos de etiqueta respiratória: Sempre que tiver um quadro febril, de tosse ou espirro
procurar proteger sua face especificamente com o cotovelo e nunca com as mãos. e se
utilizar as mãos procurar lava-las imediatamente com água e sabão a cada 30 minutos
por 20 segundos e fazer uso do álcool gel a 70% (Lei Estadual 13.706/2017):

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

v" Se a superfície apresentar matéria orgânica visível recomenda-se que o excesso da
sujidade seja removido com pano absorvente e posteriormente realizar a limpeza e
desinfecção desta:

·1 Evitar o contato físico: a forma de cumprimentar o outro deve mudar, evitando
abraços, apertos de mãos e beijos no rosto.

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

j Disponibilizar todos os insumos necessários (lenços de papel, sabão liquido asséptico,
papel toalha, álcool gel) aos clientes e funcionários da empresa:

j Limpeza e Higienização em superfícies e equipamentos: água e sabão e fazer uso de
hipoclorito:

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

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

" As instalações sanitárias devem conter o Kit Higiene e estar supridas de sabonete
liquido inodoro, toalhas de papel, álcool gel a 70% e papel higiênico:

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

Após a saída do cliente do estabelecimento, limpar e higienizar completamente a área
onde o cliente permaneceu, bem como os objetos que ele usou.

2.2.12. Drogarias

j Orientar aos pacientes/clientes do grupo de risco (lista anexa), que evitem ir à farmácia
e que busquem indicar familiares, amigos para fazer a compra dos medicamentos:
Incentivar a aquisição de medicamentos pelo serviço de "disque entrega", evitando
aglomerações nos estabelecimentos farmacêuticos:

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

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

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

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

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

disponibilidade dos assentos (sugestão de isolar com fita adesiva e aviso, naquelas
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que não deverão ser utilizadas). Ex.: no caso das longahnas de 3 lugares, fechar a
cadeira do meio:

j Manter álcool gel em todas as bancadas de atendimento, caixa de pagamento e em
pontos estratégicos dentro da área de autoatendimento:
Disponibilizar máscaras cirúrgicas para os Farmacêuticos/atendentes e pacientes do
grupo de risco que, obrigatoriamente devem utilizar enquanto estão aguardando

atendimento:
j Solicitar que o paciente/cliente preferencialmente traga sua caneta, não compartilhar a

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

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

> População indígena aldeada ou com dificuldade de acesso;
> Gestantes;
> Puérperas (até duas semanas após o parto):
> Crianças

> Pneumopatias (incluindo asma):
> Cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica);

> Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme):
> Distúrbios metabólicos (incluindo diabetes mellitus):
> Transtornos neurológicos e do desenvolvimento que possam comprometer a função

respiratória ou aumentar (j risco de aspiração (disfunção congênita, lesões medulares,
epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, AVC ou doenças neuromusculares);

> Imunossupressão (neoplasias, HlV/aids):
> Nefropatias e hepatopatias;
> Obesidade (especialmente aqueles com índice de massa corporal - IMC z 40 em

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

3.2. Acolhimento

Presença de um profissional de saúde (ACS, nutricionistas, odontólogos, educador
físico, dentre outros profissionais de saúde) EXCLUSIVO no acolhimento e identificação de
pacientes com febre elou sintomáticos respiratórios e encaminhamento para sala de
isolamento para triagem de CASO SUSPEITO.

3.3. Sala de Isolamento

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

3.4. Identificado Caso Suspeito - Fluxo da Vigilância Epidemiológica

3.5. Medidas para evitar aglomerações

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

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

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

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

de morbidade e mortalidade.

3.6. Orientações da Coordenação do PACS/PSF

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

operacional n 002 de 18 de março de 2020, esta coordenação se dispôs a triar os ACS
portadores de doenças crônicas e maiores de 60 anos e disponibiliza-los para atuar
em trabalho domiciliar formando grupos de transmissão das informações fornecidas
para prevenção e orientações para evitar que a população procure o serviço de saúde
desnecessariamente, também participando de equipes de Call Center orientando a
população quanto ao fluxo de atendimento dos clientes suspeitos e seus comunicantes;

· Considerando que não exista EPls suficientes para todos os profissionais, os outros
profissionais fora da categoria de risco deverão seguir alertando em rede social, via
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WhatsApp à população com informativos necessários a prevenção, assim como
orientações sobre o fluxo de atendimento e isolamento domiciliar, além de atualizar
cadastros inconsistentes no sistema e-sus:

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

3.7. Orientações da Coordenação Saúde Bucal

· Fazer parte do acolhimento na UBS;
· Atendimento de urgência e emergência nas unidades;
· Suspender atividades coletivas:
· Atenção e rigor ao protocolo de esterilização e limpeza dos instrumentos e

equipamentos;

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

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

· Antes da consulta deverá ser feito o questionário;
· O modelo do questionário deve estar em todas as unidades;
· Caso seja necessário o tratamento deverá ser feito com medidas de extremas, isso se

o paciente respondeu não para todas as questões;

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

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

Reestruturação da oferta de serviços nas unidades de referência

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

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

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

as 18:00h - Segunda a Sábado).

4.2. Definição do perfil das unidades:

ab

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

para transtorno mental severo e recorrente que apresentam quadros compensados.

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

psicoativas que apresentam quadros compensados.

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

mental severo e recorrente que apresentam quadros compensados.

AMBULATÓRIO PSICOSSOCIAL - Usuários do SUS em acompanhamento ambulatorial

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

4.3. Medidas adotadas

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

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

sucedida em Recife);

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

COVID-19 reduzindo a procura pelos hospitais e pronto atendimentos e diferenciando

estas chamadas das outras normalmente atendidas pelo SAMU visto que o número de

ligações aumentou substancialmente comprometendo a regulação médica para as

outras ocorrências:
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· Beta coronavírus OC43 e HKU1: Èy"

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

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

MERS):
· SARS-CoV-2: novo tipo de virus do agente coronavírus, chamado de
coronavírus, que surgiu na China em 31 de dezembro de 2019.

2.2.2. AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA:

· Emitir recomendações para o controle da doença;

· Realizar e apoiar coleta de material de caso suspeito;

· Encaminhar amostra para o LACEN:

· Produzir e divulgar boletins epidemiológicos;

· Realizar investigações e coleta de material de todos os casos graves;

· Monitoramento diário das notificações e resultado de exames expedidos pelo
LACEN:

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

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

· Apoiar tecnicamente o gestor de saúde para tomadas de decisões:
l

· Orientar serviços para notificação imediata de casos graves; ;

· Monitoramento e acompanhamento dos casos suspeitos prováveis e ou e
confirmados em domicilio sem indicação de internamento, orientando
precauções de transmissão respiratória:

· Construir e divulgar o fluxo de notificação. í
t

. l2.2.VIGILANCIA SANITÁRIA

t
Diante da emergência de saúde pública do novo Coronavírus e com base nas !

recomendações do MS e OMS, a coordenação de Vigilância Sanitária apresenta seu plano de '
contingência para o enfrentamento do vírus. Vale salientar que, as medidas a serem adotadas !
deverão ser proporcionais aos riscos vigentes. Considerando as constantes atualizações
disponibilizadas pela OMS e MS, este plano está sujeito a ajustes decorrentes da sua utilização t
prática e das mudanças observadas no cenário epidemiológico e sanitário. '

Z .

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

Ç'"à
Orientar os estabelecimentos de Instituição de Longa Permanência para Idosos e Casas È

de Apoio ao Paciente Com Câncer, que tomem as seguintes medidas: "
Elaborar e executar o Plano Interno de Prevenção a ser disponibilizado aos profissionais que t

trabalham na Instituição: :

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

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

após contato com secreções respiratórias;

· Prover condições para higiene simples das mãos: iavatório/pia com dispensador de

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

sem contato manual;

r'- - -
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· Remanejar insumos e profissionais das unidades que terão seus atendimentos
suspensos para os atendimentos do COVID-19, garantindo condições de trabalho às

equipes.

· Adquirir EPlS necessários para garantir a segurança dos trabalhadores (conforme NR
32 - riscos biológicos) e da população (listagem anexada)

· Ofertar transporte sanitário e assistencial direcionado ao COVID-19.

· Expansão de leitos hospitalares bem como de terapia intensiva, bem como aumento da
capacidade instalada para atendimento de urgência e emergência como estratégia de

retaguarda ao COVID-19.

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

leitos de assistência hospitalar (médico, enfermeiro, técnico de enfermagem,

fisioterapeuta, farmacêutico, biomédico, psicólogo, auxiliares de administração,

. recepção e serviços gerais).
· Recomendar o fechamento dos abrigos de idosos para visitas, do terminal rodoviário,

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

essenciais farmácias , supermercado e praça de alimentação considerando o

distanciamento de 2 metros entre as mesas.

· Recomendar funeral sem aglomerações.

· Sugerir redução da frota de ônibus públicos, bem como solicitar a empresa a higiene e

desinfecção dos ônibus diariamente.

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

ônibus em circulação.

· Ação educativa (video com representantes de entidades da sociedade civil organizada

sobre o uso adequado da rede de saúde).

I
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5. Assistência Farmacêutica
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Anexo l - NOTA TÉCNICA DAF N° 01/2020
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6, Núcleo de Educação Permanente

Considerando a Educação Permanente uma ferramenta de suma importância na busca

por mudanças de práticas, levantamos ações pontuais para trabalharmos com a população.

Iniciamos nossa abordagem considerando que:

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

· A população idosa é o grupo de maior risco de complicações da doença:

· Onde a letalidade é significativamente maior do que em indivíduos com comorbidades;

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

múltiplas, particularmente os idosos frágeis, que devem ser

monitorados rigorosamente pelo sistema de saúde.

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

locais de longa permanência, como asilos, etc, sensibilizando os ACS a monitorarem e às

equipes de saúde a estarem atentas a prestar o cuidado atentando para garantia de atenção às

necessidades no âmbito domiciliar, evitando a circulação desta população nas vias públicas.

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

em educação permanente, apoio aos serviços, o Comitê da Integração Ensino-Serviço-

Comunidade, integra sua força de trabalho no enfrentamento.

,

Dentre as ações, listamos:

· Higienização: lavagem das mãos, banho no leito voltado para cuidadores, limpeza dos
domicílios:

Orientar às equipes das unidades de saúde:

· Realizar diagnóstico situacional das pessoas idosas do território:
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CC

· Identificar na planilha de registro coletivo de pessoas idosas as q ue são
dependentes que possuem comorbidade múltipla:

· Identificar na planilha de registro coletivo de pessoas idosas as que possuem
comorbidades múltiplas organizar a planilha de registro coletivo relacionando todos os
idosos da área de abrangência a partir da estratificação de risco, iniciando a relação
dos nomes do maior risco para o menor:

· Para as equipes que já usam o IVCF-20. organizar a planilha de acordo com a
Classificação Clinico Funcional e Sociofamiliar, iniciando a relação dos nomes pelo
idoso frágil, em fragilização e robusto, cruzando com a estratificação de risco das
comorbidades:

· Elaborar plano de ação para a realização das atividades segundo a estratificação
de risco:

· Realizar orientações nos domicílios sobre medidas protetivas:

· Checar se a pessoa idosa, cuidador e família entenderam todas as orientações;
· Ensinar a técnica da lavagem das mãos:

· Chamar a atenção para que os idosos e familiares evitem que os pacientes saiam
de suas residências para se dirigirem às Unidades, evitando
aglomeração:

· Disponibilizar o telefone da UBS para qualquer necessidade que o idoso tiver;
· Entregar medicamentos sempre que possível no domicilio evitando a presença do

idoso ou familiar na unidade;

· Visita Domiciliar:

j As visitas domiciliares devem ser mantidas:

j O papel do ACS neste momento é muito importante, principalmente para a

comunicação adequada dos cuidados, esclarecimento de dúvidas e apoio às

pessoas e famílias:

" Utilizar todos os profissionais disponíveis para a realização das visitas domiciliares

de forma que todos os idosos, cuidadores e familiares, da área recebam as

orientações em um menor espeço de tempo:

j O ACS e demais profissionais devem manter o distanciamento preconizado de

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

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

j Priorizar o atendimento:

Classificar a gravidade da síndrome gripal;

j Resolver a demanda o mais rápido possível para que possa deixar a unidade de

saúde:

j Em casos de maior gravidade. transferir para o serviço de urgência ou hospitalar

de referência;

j Entregar medicamento com distanciamento preconizado na fila de espera;
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V" Realizar as orientações de medidas protetivas e checar o entendimento.
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7. Referências

Seguir recomendações de tais Referências (serão enviadas para todas as Unidades l
Básicas de Saúde):

BRASIL. Protocolo de Manejo Clinico do Coronavírus (Covid Saúde. Secretaria de Atenção
Primária à Saúde (SAPS). Brasilia. Disponível em:
http://maismedicos.gov.br/inlages/Protocob_manejo_clinico_APS.pdf.

Nota Técnica da SESAB - novo Coronavírus, N° 01 de 16/03/2020. i
l

l
POP 001 l 17 de março de 2020 da SESAB - Fluxo de atendimento de casos suspeitos de i
COVID-19 nas Unidades Básicas de Saúde. i

POP 002 l 18 de março de 2020 da SESAB - Orientação e Visita Domiciliar do Agente !
Comunitário na situação de Pandemia pelo Novo Coronavírus.

POP 003 l 19 março de 2020 da SESAB - Atendimento Odontológico a população durante
a pandemia COVID-19 na Atenção Básica. l

l
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Anexo I

NOTA TÉCNICA DAF N" 0112020

! Assunto: Estratégias nas Farmácias da Rede Municipal de Saúde para contenção de casos da .

doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) - Medidas não Farmacológicas

Destinatários:

· Departamento de Atenção Básica.

· Departamento de Média e Alta Complexidade:

· Departamento de Vig||ânc|a em Saúde;

· Todas as farmácias da Rede Municipal de Saúde

CC, Considerando:

· A declaração de pandemia do Coronavírus - 2019 conforme anunciado pela

Organização Mundial de Saúde:

· As recomendações de medidas não farmacológicas para o combate ao Coronavírus,

do Ministério da Saúde:

· O plano de resposta para farmácias privadas e públicas da Atenção Primária do

Conselho Federal de Farmácia:

Orientamos que todas as Farmácias da Rede Municipal de Saúde implantem as medidas

estratégicas abaixo relacionadas, visando a contenção de casos da doença pelo

Coronavírus 2019 (COVID-19):

I
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HIGIENE E LIMPEZA

1. Ampliar a frequência da limpeza da Farmácia, principalmente maçanetas, corrimão e

piso locais com grande fluxo de pessoas (pacientes/colaboradores), com álcool 70% ou

solução de água sanitária.

2. Evitar aglomeração no ato da dispensação de medicamentos.

3. Disponibilizar álcool em gel em pontos estratégicos na farmácia (ex. entrada, guichês

de atendimento).

C€J

4. Colocar informes (em locais estratégicos - ex. entrada, guichê de Atendimento)

solicitando que os pacientes/funcionários utilizem máscara de proteção, caso

apresente qualquer um dos sintomas de gripe/resfriado (como tosse e espirros).

O uso da máscara de proteção é recomendado às pessoas que apresente qualquer um dos

sintomas de gripe/resfriado (como tosse e espirros). O uso da máscara somente é efetivo se for associado

a hábitos de higiene, entre eles a lavagem frequente das mãos com água e sabão ou higienização com

álcool em gel. Após o uso da máscara, é imprescindível descartar em local adequado e higienizar bem as

mãos.

Fonte" Saúde e Vigilâncta Sanitária - Ministério da Saúde

DOCUMENTAçÃO

CC, 1. Para as Farmácias da Rede Básica de Saúde:

j Fazer prorrogação automática da validade da prescrição de medicamentos de

uso continuo por mais 60 dias, passando de 120 para 180 dias (6 meses) a

validade das prescrições, de forma que os pacientes não necessitem ir às

unidades de saúde providenciarem a renovação da prescrição. Esta ação visa

contribuir com o esvaziamento dos serviços de saúde, que poderão focar em

casos de maior urgência e evitar a exposição desnecessária dos pacientes.

j Para que a estratégia tenha êxito, os Agentes Comunitários de Saúde

deverão comunicar os pacientes que não será necessária à renovação da

sua prescrição. Porém, caso algum paciente esteja com as taxas

descompensadas elou sintomatologia não usual deverá procurar atendimento

na Unidade de Saúde de origem.
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2 Para Farmácia Pública Municipal:

¶/ Nas prescrições de insulina NPH elou Regular também haverá a prorrogação

em sua validade para 180 dias (6 Meses),seguindo as mesmas orientações do

item anterior;

j As prescrições de medicamentos de controle especial continuarão a seguir as

determinações legais da Portaria SVS n" 344/1998, até que haja algum

posicionamento instituído dos órgãos competentes quanto à extensão da

validade das prescrições em período de pandemia.

j Será suspensa a exigência de Atividade Educativa elou atendimento nas

Unidades de Saúde para retirada das Tiras Reagentes de Glicemia Capilar.

j Caso esteja vencido, será renovado automaticamente por mais 180 dias o

cadastro dos pacientes no Programa de Automonitoramento Domiciliar de

Glicemia Capilar.(ÜL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS

j Dispensar medicamentos de uso continuo para até 02 meses de consumo aos

pacientes, de acordo com o estoque disponível.

j A gestão do estoque é fundamental para que não faltem medicamentos para os

pacientes que serão atendidos no final do mês. Assim, a unidade será responsável por

avaliar quais itens poderão ser dispensados para mais de um mês, a depender da

autonomia de estoque da unidade;

j A Divisão de Assistência Farmacêutica está providenciando a distribuição urgente de

medicamentos para maior autonomia das unidades;

j As unidades deverão fazer a gestão de filas para atendimento na farmácia para evitar

aglomerações.

j Na Farmácia Pública Municipal será limitada a entrada de até 10 pacientes ao

mesmo tempo para atendimento:

j Quando possível, aumentar a distância social entre as pessoas (idealmente para no

minimo 1 metro) e manter o ambiente arejado.

j Apenas em casos estritamente necessários, será permitida a entrada de

acompanhante por paciente na farmácia, para evitar aglomerações.

GESTÃO DA UNIDADE

j A flexibilidade de atendimento dos pacientes fora do horário de pico contribui para o

combate ao Coronavírus:

i
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j Ativar 100% dos guichês das unidades, sempre que possível. priorizando a demanda

de atendimento ao paciente em detrimento das demandas internas da unidade, a fim

de diminuir o tempo de espera do paciente.

Elaborar plano de contingência para casos de afastamento de colaboradores por

motivo de saúde, durante a pandemia.

j Cancelamento de férias e licenças dos servidores lotados na Divisão de Assistência

Farmacêutica;

j Reduzir o deslocamento laboral: incentivar a realização de reuniões virtuais e cancelar

viagens não essenciais.

Wander1ei de Souza Machado júnior
Divisão de Assistência Farmacêutica

fc

Anexo ll - Fluxo da Vigilância
Anexo Ill - Fluxo para Unidades
Anexo lV - Enquete para Comunicação
Anexo V - INFORMAçÕES E RECOMENDAçÕES ÀS EQUIPES DAATENÇÃO
BÁSICA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,:°?j?;';

O que é q coronuvirus?
Os coronavírus são uma grande família vjral, conhecidos desde meados de 1960, que causam
infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, infecções por coronavírus
causam doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum. Porém,
alguns coronavírus podem causar doenp-S graves com impacto em termos de saúde pública,
como já verificado com a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), identificada em 2002,
e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS), identificada em 2012.

Qual é a diferença entre o novo coronavírus paru os outros vírus?
A doença provocada pelo novo coronavírus chama-se COVID-19, sigla em inglês para
"coronavírus disease 2019" (doença por çoronavirus 2019, em tradução livre). Os primeiros
casos foram registrados inicialmente na China, no final de 2019. Há registros em outros locais

do mundo, com casos de mortes.

Existe vacina para prevenção ao coronav/ru3'?
Até o momento, não. No entanto, cientisti ao redor do mundo, como as equipes do Instituto

Butantan. em São Paulo, já iniciaram pcKquisas para desenvolvimento de vacina. Ainda é
precoce indicar se e quando ela cstará disponível.

Quais os sintomas do coronuvírus?
Os sinais e sintomas clínicos são principalÒente respiratórios, semelhantes aos de um resfriado
comum. Podem também causar infecção cio trato respiratório inferior, como as pneumonias.
Os principais sintomas são:

· Febre;
· Tosse;

Coriza;
· Dificuldade para respirar.

O que é o 7)eriodo de incubação "?
Período de incubação consiste no intervalo entre a data de contato com o vírus até o inicio dos
sintomas. No caso do COVID-19, já se sàbe que o virus pode ficar incubado por até duas
semanas (14 dias), quando os sintomas aparecem desde a infecção.

Como ocorre a transmissão do c'oroncm'rus?
As investigações sobre transmissão do novo coronavírus ainda estão em andamento. Neste
momento está estabelecida transmissão poi' contato com secreções. A transmissão pode ocorrer
Ie forma continuada, ou seja, um infèctado pelo virus pode passá-lo para alguém que ainda não
íoi infèctado.
A transmissão costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas,
como:

· Gotículas de saliva;

· Espirro;
· Tosse;

Av. Prhcesa Isabel, 678 - São Caetano, Itabuna - BA. CEP: 45607-288 CNPJ n" 08.218.99110001-95

Fono: (73) 3618 -4903 Email pIanejamentosaude.itabuna@gmail.com
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· Catarro;
· Contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão com pessoa infectada;
· Contato com objetos ou superfícies contâminadas. seguido dc contato com a boca. nariz ou

olhos.
Alguns virus são altamente contagiosos, como o sarampo, que é transmitido por aerossol
(partículas no ar), com proporção de transmissão de uma para até 18 pessoas, em média. O
conhecimento já registrado sobre os coronavírus indica que eles apresentam transmissão de urna
para até três pessoas.

O coronavírus pode matar?
O óbito pode ocorrer em virtude de complicações da infecção, como por exemplo.
insuficiências respiratórias. Os dados mais recentes da OMS (Organização Mundial da Saúde)
indicam taxa de letalidade de 2 a 3% dos çasos confirmados.

Como se prevenir contra o COV/D-/9?
As principais orientações são:

· Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar;
Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

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

base de álcool;

· Deslocamentos/viagens não devem ser realizados enquanto a pessoa estiver doente:
· Quem viajar aos locais com circulação do virus deve evitar contato com pessoas doentes,

animais (vivos ou mortos), além dc evitar a circulação em mercados de animais e seus produtos.
Como é a prevenção contra c) coronuvirus para os pro/hsionais de saúde?
Profissionais de saúde devem utilizar m¢didas de proteção padrão para contato e gotículas
(máscara cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos de proteção). Para a realização de
procedimentos que gerem aerossolização de secreções respiratórias como intubação, aspiração
de vias aéreas ou indução de escarro. devérá ser utilizada máscara de precaução por aerossóis
tipo N95.

O que làzer em caso de sintomas?
Assid que surgirem os primeiros sintomas, o paciente deve procurar o serviço de saúde mais

00 próximo da sua residência. O profissional vai avaliar se os sintomas podem indicar alguma

. probabilidade de infecção por coronavitus, coletar material pam diagnóstico e iniciar o
tratamento.
A infecção apresenta manifestações clinicas parecidas com as de outros virus e não existe
tratamento especifico para infecções por coronavírus até o momento. Dessa forma, no caso do
novo coronavírus é indicado:

· Repouso;
· Hidratação (ingestão dc bastante água e líquidos):
· Medidas adotadas para aliviar os sintomas, conforme cada caso, como: uso de mcdicamcnto

para dor e febre (antitérmicos e analgésicos): uso de umidificador no quarto; tomar banho
quente pam auxiliar no alivio da dor de garganta e tosse.
Pacientes com sintomas mais intensos podem ser hospitalizados. A definição compete ao
médico responsável pelo caso.

Como éJèüo c) diagnóstico do ( '01"//)-/93
O diagnóstico é feito com a coleta de materiais respiratórios (aspiraçàu de vias aéreas ou coleta
de secreções da boca e nariz). O procedimento deve ser realizado para todos os casos suspeitos.
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As amostras são encaminhadas com urgência para o LaboratÓrio Central de Saúde Pública
(Lacen). definido pelo Ministério da Saúde para cada região.
Qual é a definição de caso notincado;'
Caso comunicado no sistema de monitoramento do Ministério da Saúde, abastecido diretamente
pelas prefeituras. Pacientes com febre e, pelo menos um sintoma respiratório, como tosse,
dificuldade para respirar.
Além disso, é necessário histÓrico de viaym em área de transmissão local, de acordo com a
OMS ou Ministério da Saúde, nos últimos 14 dias anteriormente ao aparecimento de sintomas.
Qual é a dç/ínição de caso su.speiio?
Caso comunicado no sistema do MinistériO da Saúde que se enquadra na definição estabelecida
pela OMS. Lembrando: pacientes que aprèsentain sintomas respiratórios, como febre e tosse e

. viajaram para a China ou pais com transmissão no territÓrio; pacientes que contataram alguémque viajou para este(s) destino (S) ou teve'contato com um caso suspeito ou confirmado.

O que é o "comunicante " de um cuso coqjírmado?
Comunicantes próximos são familiareS, profissionais de saúde que tenham prestado
atendimento desprotegidos e pessoas que possam ter tido contato próximo com o caso

00 confirmado para COVID-19.
Os comunicantes não são considerados cqsos suspeitos se não apresentarem febre associada a
sintomas respiratórios como tosse, coriza pu dificuldade para respirar.
Qual é a a/e/ínição de casoprovável?
Caso comunicado no sistema do Miniktério da Saúde que se enquadra nas definições
estabelecidas pela OMS. mas apresentou rµsultacjos não conclusivos para os exames realizados.
Nesse caso, os laboratórios de referência rão reanálise.

Qual é a de/íniçüo de caxo ('on/jrma(/t):'
Caso comunicado no sistema do Mini tério da Saúde que se enquadra nas definições
estabelecida pela OMS, e apresentou res ltados conclusivos para os exames realizados, com
positividade para O novo coronavírus.

Qual é a de/ínição de caso descartado?
Caso comunicado no sistema do Miniptério da Saúde que se enquadra nas definições
estabelecidas pela OMS, mas deu negativ para o novo comnavírus.

Qual é a de/ínic'âo de caso excluído?
Caso comunicado no sistema do Ministér"o da Saúde que se não se enquadrou nas definições
estabelecidas pela OMS.

Por que é impurlante o município fazer a|l7on/íc'aç(k) c/eniro de 24 horas? Quais providências
o praj/íssional dew adbtur? "
A notificação é importante para que os ge$tows de saúde realizem o monitoramento e as ações
recomendadas, como coleta adbquada de amostras para diagnóstico.
O C'OVID-19 é de notificação cômpuls 'ria imediata. ou seja. qualquer caso suspeito elou
confirmado precisa ser registrado no siste , ia oficial do Ministério da Saúde.
Onde épossível consultar números de casbs ,m.y'eiios e con/írnla(k)s na Bahia?
Nos canais oficiais da Secretaria da Saúde do Estado da B"ahia. Não divulgue conteúdos que
não tenham sido produzidos por fontes contiáveis. Evite a disseminação de fàke news.
Sites indicados:
www.saude.ba.gov.br
Facebook: jà.tsaudegovba
Twitter: úèsaudegovba
Instagram: @saudegovba
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Quantos laborcúórios púb/icos,/àzem c) exume de deiecçüo na Bahia?
O diagnóstico de infecções virais pode ser realizado por inúmeros laboratórios. públicos ou
privados. Porém, em questões de saúde pública, corno ocorre com o COVID-19, é preciso que
os exames sejam realizados pelos Laboratórios Centrais (LACENs) dcfinidos pelo Ministério
da Saúde. Na Bahia, a referência é o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia, que tem
expertise, capacidade técnica e recursos suficientes para fazer as análises de casos suspeitos no
Estado.

Quuis serão os ho,spituis de rç/erència?
A rede estadual de saúde está preparada e organizada para receber os casos. A população deve
procurar o serviço de saúde mais próximo de sua residência, caso tenha os sintomas da doença.
Cabe ao médico dessa unidade avaliar e definir se é necessário encaminhar a um hospital de
maior complexidade, que seja referência para atender os casos graves.
Os hospitais de referência para o tratamento de casos graves estão listados no Plano dc
Contingência, que está disponível no link, www.saude.ba.gov.br/coronavirus
O que uma pessoa com sintomas (leve,kuer?
Procurar o serviço de saúde mais próximo de sua residência, como um Pronto Atendimento,

0ü para análise inicial. Se o quadro for compatível com a definição de caso, esse serviço de saúde
deverá seguir o Mixo estabelecido pela Secretaria da Saúde do Estado.

("àSQs suspeitos têm sido mantidos em isol(lmenlo domiciliar. O que isso significa?
O isolamento familiar é uma conduta prevista pelo Ministério da Saúde e que j&ic ser indicada

pelo médico, a depender da condição clinica do paciente. Consiste basicamente em manter a
restrição de contatos com pessoas e ambientes externos, para evitar a circulação do virus.

No iso/umenio domiciliar, quais cuidados o paciente deve ter?
Nessa condição, o paciente deve ser mantido em casa, recebendo cuidados como hidratação e
repouso. Os familiares devem tomar as precauções já indicadas, como evitar compartilhamento
de obj«os pcssoais, contatos com secreçãp do paciente c higienização constante das mãos e do
ambiente.

Dianie da con/írmação dosprimeiros cusas' na Bahia, quais providências a Sesab tomou?
A Secretaria da Saúde do Estado mantém o monitoramento e a vigilância do cenário local e
acompanha os cenários nacional e intemacional, com interlocução com todos os Órgãos de
saúde envolvidos. Eventuais mudanças pOdem ser realizadas com base em critérios técnicos e
definições da OMS e do Ministério.
O que as pessoas que tiwram contato co(1 pacientes suspeitos devemfazer?

Valem as dicas básicas dc cuidados dc i)revençào c prestar atenção cm eventuais sinais ou
sintomas. Caso aconteça, é fundamental pjocurar um serviço de saúde,

É recomendado o uso de niáscarus de /)r(l/eção:'

No momento, não há recomendação para uso de máscaras para a população em geral. Quem
estiver saudável, não pmcisa se preocupan Mas todos devem, sempre, fazer a higienização das
mãos com água e sabão ou álcool gel. e evitar contato com mucosas de nariz, boca e olhos.
São cuidados simples, importantes e que devem ser diários para prevenir qualquer tipo de
doença.
Que cuidados deve tomar quem usa lranSporle pública conio ônibus, trens e meirô?
Não e necessário usar máscaras, no momento. As recoinendaçõcs são para cada pessoa seguir
e repassar a amigos e familiares as dicas de prevenção, sobretudo a higienização das mãos.

Haverá medida de restrição ou bloqueio (l pessoas cam sintomas vindas de outros países?
Até o momento, o governo federal não definiu medidas nesse sentido. Qualquer decisão
envolvendo fluxo internacional depende das autoridades federais.
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Existe alguma medida de nl(mi/or(ln7en/() cIe temperaturu de pessoas vindas da China ou de
ojdro país com registro do ( 'OY//)-/') '
Segundo o Ministério da Saúdc, não há impacto efCtivo em fazer a medida da temperatura na
entrada no pais, até porque as pessoas podem chegar ao Brasil sem sintomas.
O foco é instruir o sistema de saúde, Dúblico ou privado, para identificar prontamente os
pacientes que podem se enquadrar em casos suspeitos.
A Anvisa está trabalhando com a orientação de passageiros e pacientes para a busca por serviços
de saúde diante de qualquer suspeita. !
O surgimento do vírus no China é associado a mercados abertos coni comércio de animais.
Eriste u/guma restrição para as./èiras 1ivi"es, por exemplo?
No momento não, conforme c) Centro dc Yigilância Sanitária (CVS) estadual. A recomendação
é que as pessoas prezem pela higiene pessoal e dos alimentos que vão consumir e preparar.

como sempre.

Há restrições para comprar merc(ldoria¶' vindas de países com casos cnn/írmados da doença?
O virus tem vida de 24 horas. Tudo que vem da China, por exemplo, demora mais que esse

período pam chegar ao Brasil. Por enquanto, não há indícios ou evidências de que seja

D0 necessária evitar a importação de produtoS.

Qual é a orientação do Estudo da Bahia para quem tem viagens murcadas para ('hina ou
outros países com registro da doença?
O Ministério da Saúde orienta que viagew para a China ou países com transmissão do virus
sçjam realizadas apenas em casos de extrÇma necessidade. Essa recomendação vale até que c)

quadro todo i esteja bem definido.
Como o cenário internacional do coronaviçus é dinâmico, o Ministério está atualizando as áreas
com transmissão local de acordo com as informações da Organização Mundial da Saúde (OMS)
Quais as medidas adotadas com pessoas jue chegum em portos e (leropor/os da Bahiu vindas
de países coni registros da dc ença?
A atuação em portos e aeroportos é responsabilidade da Anvisa, que está trabalhando de forma
integrada com a Secretaria. Um paciente detectado com sintomas antes do desembarque será
abordado pela Anvisa, que aciona o serviço médico desses locais e a vigilância para que a

equipe avalie o l paciente ainda a bordo.
Os aeroportos estão veiculando mensagens em mandarim, inglês c português com orientações
sobre sintomas e medidas para evitar a transmissão.

. A Saúde estadual continuará orientando os profissionais de saúde para que estejam atentos a00 possíveis casos suspeitos, sigam os protocolos estabelecidos para manejo de pacientes,
notificação de casos, diagnóstico e tratamento, e especialmente que reforcem as orientações à
população sobre as medidas de prevenção.

S|TUAçÃO NA BAHIA

Como o governo da Buhia vem acv)nl/)(lnh(lj7(h) c) (n'unçy) da c/oenç'a e que nic'didas fOram
adotadas a/é o momento?
A Vigilância Epidemiológica Estadual diante do cenário Epidemiológico da Introdução de um
novo Coronavírus em humanos vem se articulando junto ao Ministério da Saúde' COE
COVID19 e demais áreas da SESAB e áreas afins no intuito de adoção de medidas oportunas
para o enfrentamento do COVID19 através das seguintes ações:
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· Articulação com a equipe técnica da ,\N\"1SA no intuito de padronizar as medidas sanitárias a
serem adotadas em pontos dc enirada. portos e aeroportos flente aos casos suspeitos e
confirmados de COVID 19:

. · Articulação junto ao Conselho çío5 Sccrcrarios Municipais de Saúde da Bahia (COSEMS/BA),
para elaboração e divulgação da Nota técnica n° 02 DE 2020 que determina a obrigatoriedade
da colocação e disponibilização de equipamentos dispensadores de Álcool gel por partes de
estabelecimentos comerciais que prestam serviços diretamente a população no estado da Bahia.
Disponível em www.saude.ba.gov,br/coronavirus;

· Monitoramento diário dos casos notificados, por incio de rumor, telefone elou e-mail
institucional. como também a REDCAP que é plataforma do Ministério da Saúde para
notificação dos casos suspeitos dc COVJD 19:

· Acompanhamento diário dos contactantes por meio de monitoramento realizado pela vigilância
epidemiológica municipal, onde é elaborado um relatório diário sobre a situação e estado dos

mesmos;
· Elaboração de Nota técnica sobre orientações sobre o serviço móvel de urgência (SAMU);

sobre medidas a serem adotadas durante o atendimento aos casos suspeitos e confirmados de
COVID19. Disponível em www.saude.ba.gov.br/corç)navirus;

· Acompanhamento dos casos confirmados, quanto ao tratamento e vigilância do isolamento
' domiciliar dou hospitalar;

· Treinamentos junto aos profissionais de saúde, da Atenção primária e da Atenção
Especializada;

· Treinamento para os técnicos de vipilância epidemiológica dos Núcleos Regional de Saúde
(NRS) para que treinem as Bases Regionais de Saúde (BRS) e municípios;

· Organização da rede hospitalar para o recebimento dos casos que necessitarem de
hospitalização;

· Publicações de Boletins e materiais educativos, nota técnica e notas informativas. Disponível
em w\m'.salld¢.ba.gov.bl"/corol1avirus:

· Mobilização junto a outros setores fora do âmbito da saúde para as ações de controle e
enfrentamento do COVLD-19; Corpo de bombeiro, SEC, ANVISA entre outros.

· Vigilância laboratorial através do painel Viral pejo Lacen-ba, emitindo os resultados cm tempo
oportuno.

Na Bahia, qual o plano da Sesab para eviiar a expansão da doençu?
Foi elaborado um Plano Estadual de Con!ingências para Enfrentamento do Novo Coronavírus
-2019-n Cov divulgado para toda a rede estadual e municipal de saúde e encontra-se disponível
no link www.saude.ba.gov.br/coronavirus. O mesmo tem como objetivo geral preparar a
resposta rápida c coordenada para cnfre¶amento do Novo Coronavírus no estado da Bahia.
Entre as ações, destacam-se:

· Coordenar as ações de vigilância epidemiôlógica, vigilância laboratorial e atenção à saúde para
enfrentamento da epidemia.

· Desenvolver estratégias e mecanismos de cooperação entre as áreas técnicas.
· Assessorar e acompanhar a atualização das Planos Municipais de Contingências.
· Fortalecer a organização e a infraestrutura do SUS-BA e dos demais níveis de resposta para o

enhentamento de situações de emerEências dc saúde pública do vinis 20 19-nCoV.

· Estabelecer estratégias de Comunicação de Risco.
· Assegurar a distribuição de insumos disponibilizados pelo Ministério da Saúde e ou Estado.
· Reduzir complicações, internações e óbitos. decorrentes das infecções pelo vírus 20 19-nCoV.

Sobre a Micareta de Feira de Santunu. qual a opiniàn da Sesab sobre a realizaçà) do evento?
Confira abaixo o texto completo com resposta da Sesab ao Ministério Público de Feira de
Santana, após questionamento sobre o assunto:
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Em resposta ao sdiciiado no O/icio n° 7M2020- 2" PJES in/Òrmamos que os coronavírus são
uma ampla .família de virus que podem causar desde reSfriados comuns até Síndromes
Resp±atórias Agudas Graves (SARS). Em humanos pode ser transmitido princiµílmente pelas
gotículas respiratórias (tosse e espirros) e por contato (mãos e objetos contamjnados),
qfetando principalmente pessoas com baiiea imunidade ou idosos.
A OMS orienta que devem ser evitados ao máximo o comato com pessoas com sintomas

" respiratórios e situações que as exponham ao risco de infecção, e são recomendadas mudanças
de hábitos diários enquanto durar a prqpagação da doença luís como: evitar cumprimentar
as pessoas com as mãos, manter unia diStância de aproximadamente l metro entre as pessoas
quando jbra do ambiente domiciliar: eviiar contato com pessoas com sintomas respiratórios;
evitar locais com aglomerações humanar'. permanecendo mais tempo em casa, ou saindo para
lugares abertos, com ventilação amplu:
Segundo a Análise de Cenários - C'OV1D-l9, publicada em 12/03/2020 (anexo), os sinais e
sintomas clínicos referidbs são principalmente re$7)irulório$, como febre, tos:se e di/iculdude
para respirem O novo coronuvirus jxm'ui capacidade de se &cuplicar (mul(iplic(lr o iotal de

casos por lOx) a cçida 7,2 dias -- em média.
Nu análise dos especialistas, a questão central não é somente a taxa de mortalidade da Covid-
19, mas a velocidade com que a mesma Sera pacientes graves levando os sistemas de suúde a
receber unia demanda muito acima de Sua capacidade de atendê-la adequadamente. Nesse
mesmo documento é analisado que. se ex1ra/x)larmos esta wlocidade de mulliplic'açao no
cenário brasileiro, a partir do momento em que o Brasil possuir SO casos (situação atual),
lx)demos chegar a mais de 4 mil casos eçi 15 dias, e cerca de 30 mil casos em 21 dius.

0

o Considerando essa prujeçàb, podemos emender melhor o racional das medidas restritivas
adotadas na ( 'hina e agora na Itália. l

o Considerando o cenário epidemiológico mundial com a OMS decretanüb a COVID-/9 uma
pandemia:

o Considerando que o Bra.s'il já vem nnli/jcundo C(lsOS autóctones em algumas áreas de seu
territÓrio nucional;

o Considerando que o virus já circula no Estado da Bahia, apesar de resiriio e ainda não se
con/ígurur em área de transmissão comunitária:

o Considerando que em várias partes do mQndo, os eventos coletiMos tem sido suspensos;
o Considerando que uma micareta da magnitude da de Feira de Santana, reúne cerca de l milhão

de pessoas de várias partes do estado e dp país, con/ífgurando-se em Evento de Ma.83'a:
Considerando que a micareta de Feira dç Santana ocorrerá na 16"semana epidemiOlógica do
ano (23 a 27 de abril), coincidindo com a purvu ascendente exponencial de casos previstu paru
ocorrer no puis;A Secretaria de Saúde do Estado da BJhia. wm nianifestar o seu entendimento de que a

Micweia de Feka de Santana aumenta exµmencialmente o risco de transmissão do novo
coronavírus na Bahia.

Na oportunidade, manifestamos nassos pmteslos de estima e consiã'ração.
Nos hospitais estaduais houve a/guma mudança no proiocob de a/endimen/o com relação a
casos suspeitas da doença? O que esiá senc/o./èi/o nesses hospitais?
O Ministério da Saúde publicou o Protocolo dc Tratamento do Novo Coronavírus (20 19-nCoV)
onde foi divulgado para toda a rede Estadual, no qual orienta a seguir o mesmo protocolo de
atendimento dos casos de Influenza e de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG ).
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Preciso súber tumbém se há cams ,Yus/)í"ilos re/acionud()s (k) (usalnenl() que houve no hotel
Trai, em hacaré. Um dos clinos con/irmacbs em São Paulo è de um convidado que estava neste
casamento. Há hóspedes, funcionários do hotel ou outros c()m'id(l(/os com suspeitas de ter
contraído o vírus?
O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) tomou conhecimento
hoje (12), onde imediatamente acionou a equipe técnica do Núcleo Regional de Saúde (NRS)
Sul para realizar a investigação em conjunto com a vigilância municipal. Até o momento não
há casos suspeitos na Bahia.

Para mais informações, clique aqui.
Fontes: Sesab, Ministério da Saúde e OPAS
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NOTA TÉCNICA n° 01

GASEC/COVID-19

D©

A Bahia registrou 10 (dez) casos confirmados de COVID-19, não sendo percebida a transmissão

comunitária até o momento. As ações de contingenciamento do avanço da doença requerem

alto grau de informação e articulação dos órgãos públicos, serviços de saúde e sociedade.

A Sociedade Brasileira de Infectologia (SBl) defende que pacientes com casos leves de

coronavírus devem permanecer em isolamento domiciliar e não devem procurar assistência

médica imediata, exceto nos casos de agravamento do quadro de saúde, como febre,

desconforto respiratório, baixa de saturação, tendo em vista que a superlotação dos pronto

atendimentos e emergências dos hospitais aumentaria o risco de transmissão e

sobrecarregaria os serviços de saúde.

A SBl divulgou em nota, publicada no dia 12 de março, a orientação de que sejam cancelados

ou adiados eventos com grande aglomeração de pessoas e isolamento respiratório domiciliar

de viajante internacional que regressou de pais com transmissão comunitária por 07 (sete)

dias.

A medida de contenção ideal seria reduzir a mobilidade da população e evitar aglomerações de

pessoas. No entanto, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) vem a partir desta nota

orientar aos serviços de saúde do Estado sobre alguns aspectos relevantes ao funcionamento

das Unidades. A saber:

1. Realizar treinamento sistemático quanto à higienização das mãos, uso de EPls, manejo

clinico, coleta de material para análise laboratorial e notificação dos casos suspeitos;

2, Disponibi|izar álcool em gel 70% em todos os setores da unidade;

3. Recomenda-se a manutenção das boas práticas de atenção ao parto e nascimento,

com ênfase na amamentação e contato pele a pele;

4. Suspensão das cirurgias eletivas no período de 60 (sessenta) dias, a contar a partir do

dia 18/03/2020;

5. Diminuir o fluxo de pessoas nos grandes ambulatórios, a partir da reorganização das

agendas de consultas, redirecionamento de pacientes para outros pontos de atenção,

4q Avenida, 400, Centro Administrativo da Bahia (CAB) l Salvador - BA l CEP: 41745-900
Contato: (71) 3115-4156 l E-mail: s.ais,assessMa@saude.ba.gov.bj
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priorização das consultas e procedimentos para casos imprescindíveis e compatíveis

com o perfil de serviços ofertados pela Unidade; '
;l

6. Os profissionais de saúde das Unidades poderão ser convocados para desenvolver l

atividades de matriciamento a outros pontos de atenção, a partir de orientações sobre

condutas clinicas e dúvidas correspondentes à sua expertise;
(l

7. Restringir terapias elou atividades em grupo; !
Ç

8. Limitar a quantidade de visitantes para apenas 01 por paciente de enfermaria/dia,

organizando a visita de forma a diminuir o quantitativo de pessoas circulando na
i

Unidade, podendo ser em dias alternados por setor do hospital. t

tg9. Suspender a visita a pacientes nas UTI'S por 90 dias, garantindo aos famihares a !

informação da condição clínica do paciente através de boletins diários;

D 10. Permitir acompanhantes apenas para pacientes menores de 18 e acima de 60 anos e
gestantes, ou com orientação de necessidade através de relatório do médico

.lassistente. Para estes pacientes que possuírem acompanhantes, a Unidade deve i
l

suspender as visitas diárias;

11. Restringir visitas de paciente em observação;

12. Ficam suspensas por tempo indeterminado as férias e licenças estatutárias passiveis de
l

gozo oportuno dos servidores públicos estaduais que atuam nos serviços públicos de i
\

saúde do Estado da Bahia;

13. Todo servidor estadual que retornar do exterior, seja por gozo de férias ou eventuais

tlicenças, deverá efetuar comunicação wnediata à Secretaria da Saúde do Estado da

Bahia e permanecer em isolamento domiciliar por 07 (sete) dias, mesmo que não ç
L
b

apresente qualquer sintoma relacionado ao COVID-19, devendo aguardar orientações

D0 da referida Secretaria. §

Mais informações em www.saude.ba.Rov.br/coronavirus.

?'
Salvador, 16 de março de 2020 '·
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NOTA TÉCNICA n" 03

GASEC/COVID 19

Às Unidades da Rede Própria

D©

D©

Considerando o compromisso de manter as orientações atualizadas sobre o

enfrentamento ao COVID-19, seguem destaques:

1- Comunicamos às Unidades, Instituições de Ensino Superior selecionadas a partir do

Processo Seletivo Editais 001/2019 e 002/2019 e instituições de ensino técnico que as

atividades de estágios obrigatórios e não obrigatórios estão suspensas

temporariamente, para os cursos técnicos e de graduação (níveis médio e superior) no

âmbito dos Estabelecimentos de Saúde da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, em

atendimento ao Decreto Estadual nQ19,529/2020 que regulamenta as medidas

temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do coronavírus (SARS COVIl) 2).

Considerando o inciso || do Art. 7" do referido Decreto, tem-se que em função dos

casos confirmados de coronavírus nos Municípios de Salvador, Feira de Santana e Porto

Seguro, ficam suspensos, pelo período de 30 (trinta) dias:

||- as atividades letivas, nas unidades de ensino, públicas e particulares, a serem

compensadas nos dias reservados para os recessos futuros.

2- Em função do elevado número de solicitações de exame que vem sendo

encaminhadas para o LACEN sem indicação ou critério epidemiológico,

comprometendo assim o estoque dos insumos necessários às testagens, reforça-se os

critérios de eleição:

Os testes serão realizados para pacientes vindos do exterior, que tiveram contato direto

com casos confirmados ou vindos de São Paulo, Rio de janeiro e Brasília;

Casos considerados urgentes para testagem:

a) Suspeitos Covid19 internados;

b) Suspeitos Covid19 com quadro de SRAG;

C) Pessoas com febre triados nos Aeroportos, Portos e nas Estradas;

d) Gestantes suspeitas de Covid19

—tu
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y" Secretaria da Saúde do Estado da Bahia

A seguir, dispõe-se sobre orientações sobre cuidados que deverão ser adotados em

todas as farmácias de dispensação de medicamentos do Componente Especializado no

Estado da Bahia (Fimae, Centros de Referência, NRS)

Obs: já foram emitidas as notas 01 de 1EÍÀJ¶20, destinada às Unidades da Rede Própria,

e nota 02 de 17ÁEY20, destinada às Policlínicas.

Assistência Farmacêutica no Componente Especializado

Cuidados que deverão ser adotados em todas as farmácias de dispensação de

D€) medicamentos do Componente Especializado no Estado da Bahia (Fimae,

Centros de Referência, NRS):

· Orientar aos pacientes do grupo de risco (lista anexa), que evitem frequentar a farmácia

e que busquem indicar representantes para fazer a retirada dos medicamentos;

· Buscar adequação dos espaços - salas de espera - fluxo de pacientes e adoção de

medidas de biossegurança, das unidades de atendimento de pacientes transplantados,

imunodeprimidos (diabéticos, renal crônico, pneumopatas crônicos, HIV"), idosos,

crianças menores de 5 anos, gestantes, portadores de doenças respiratórias, etc. (vide

lista pag.2);

a. Reduzir a aglomeração dentro do ambiente fechado da recepção,

mantendo somente 50% da capacidade total no interior da farmácia

D (nunca exceder um número maior do que 30 pessoas). A entrada dos

demais deverá ser controlada, permitindo o acesso à medida que forem

saindo os pacientes atendidos;

b. As cadeiras de espera deverão ser intercaladas (sugestão de isolar com

fita adesiva e aviso, naquelas que não deverão ser utilizadas). Ex.: no

caso das longarinas de 3 lugares, fechar a cadeira do meio;

· Manter álcool gel em todas as bancadas dos atendentes e na mesa de recepção para os

pacientes que adentram o serviço;

· Disponibilizar máscaras cirúrgicas para os atendentes e pacientes do grupo de risco que,

obrigatoriamente, utilizem enquanto estão aguardando atendimento;
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Secretaria da Saúde do Estado da Bahia

· Realizar dispensação para 2 ou 3 meses, dos medicamentos informados pela DASF - com

estoque disponível;

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

do funcionário e disponibilizar caneta para uso comum dos pacientes e orientar que

utilizem o álcool gel ao final do atendimento;

· Fixar o cartaz anexo na entrada da farmácia.

*Grupos de risco:

· população indígena aldeada ou com dificuldade de acesso;

· gestantes;

· puérperas (até duas semanas após o parto);

· crianças <5 anos;

· adultos (Z60 anos);

· pneumopatias (incluindo asma);

· cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica);

· doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme);

· distúrbios metabólicos (incluindo diabetes mellitus);

· transtornos neurológicos e do desenvolvimento que possam comprometer a

função respiratória ou aumentar o risco de aspiração (disfunção congênita,

lesões medulares, epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, AVC ou

doenças neuromusculares);

· imunossupressão (neoplasias, HlV/aids);

· nefropatias e hepatopatias;

· obesidade (especialmente aqueles com índice de massa corporal - IMC z 40 em

adultos);

· pacientes com tuberculose de todas as formas.

Salvador, 17 de março de 2020.

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
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Secretaria da Saúde do Estado da Bahia

Modelo de impresso

CONTROLE

CORONAVÍRUS
Caso você se enquadre num dos perfis abaixo, evite frequentar a farmácia, buscando

D© nomear um representante.

Não tendo como evitar, ;solicite máscara na recepção.

Usuários que fazem parte do grupo de risco de complicações, que deverão utilizar

máscara:

,

D€

2. Idoso;

3. Imunodeprimido - Ex.: transplantados, pessoas vivendo com HlV+, portadores

de artrite reumatoide, e outros;

4. Pessoas em tratamento de câncer;

5. Portadores de doenças respiratórias;

6. Pessoas com sintomas de gripe;

7. Diabético;

8. Renal crônico;

9. Crianças menores de 5 anos;

10. Gestantes;

11. Mulheres que tiveram filhos até duas semanas.
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DIÁRIO

OFICIAL
prefeitura Municipal de

Itabuna

DECRETO

DECRETO N" 13.608

'!gg'

.til PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

!
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D E C R E T O N° 13.608, de 20 de março de 2020

Declara Situação de Emergência no âmbito do
Município de Itabuna, afetado por Doonça
Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme a
Instrução Normativa do Ministório da Integração
Nacional n" 02, de 20 de dezembro de 2016, para
fins do prevenção e enfrentamento à COVID-19, e
dá outras providências.

0
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Itabuna, 17 dejulho de 2020.

C.I nQ 017/2020

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

G Prezado Senhor,

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE solicitou a abertura de processo para

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO -
ESTRUTURAÇÃO FÍSICA PARA CENTRO - ENFRENTAMENTO COVID - 19.

Para que possamos atender aos trâmites legais, solicito desse setor uma certificação
expressa com o fito de aferir se o objeto pretendido na_Qresente solicitação não fora

adquirido em outra oportunida.d,e_d.urante o exercício, ou não esteja licitado pelo município.

Atenciosamente,

E=l
Setor de Compras

Prefeitura MunicipãLh. Princesa Isabel, 678, São Caetano - CEP: 45607-291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA ÚDE



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BAHIA.

e 00008:
Itabuna, 20 dejulho de 2020.

DO: COMISSÃO DE LICITAçÕES.

PARA: SETOR DE COMPRAS DA SAÚDE

OBjETO: CERTIFICAÇÃO.

€y
Prezado Senhor,

Em resposta a Cl n".017/2020, informo que não foi realizada por este Setor, até a
presente data, a contratação via dispensa de licitação ou outra modalidade de processo
licitatório, o objeto contratação de empresa para aquisição de móveis de escritório -
ESTRUTURAçÃO FÍSICA PARA CENTRO - ENFRENTAMENTO COV/D - 19.

Atenciosamente,

C

COMlSS"" ITAÇÃO

"'
Avenida Princesa Isabel, 678 São Caetano - ltabuna-Ba CEP. 45.607-001

CGC/CNPj: 14.147.490/0001-68
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

' SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 125-S/2020

-
ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 037-Sl2020

OBjETO: AQUISIçÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA
ESTRUTURAçÃO FÍSICA DO CENTRO PARA ENFRENTAMENTO À

COVID-19.

~

COTAÇÕES l

_J



""""COTAÇÃODEPREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
SETOR DE COMPRAS - SECRETARIA DE SAÚDE

N° 057 /2020

00008'

RESPON DA E ENVIE O MAIS BREVE POSSÍVEL PARA O EMAIL: comprasaudeitabuna@gmai/.com
G__

'N;"REQU|S|ÇÃ.O/SETOR REQU4S|TANTE: 06 -"18.9/2020 - DEPTq DE ATENÇÃO BÁSICA E DEPT° DE VIGILÂNCIA Á SAUDE.

DISCRIMINAÇÃO UNID QUAT MARCA VALOR UNO VALOR TOTAL
PED

ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA i

MDF, QUANTIDADE PORTAS 2, material porta

madeira mdf, tipo portas com dobradiça e '
fechadura, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4, materiai|

prateleiras madeira mdf, tipo puxador metálico,

1. tratamento superficial post forming, tipo porta UNO 02 CADEIRART 487,00 l 974,00
i 0 fechad ura com chave, revestimento laminado

melamínico, comprimento 90, largura 40, altura )

l 160, localização porta(s) 02 frontais, acabamento
!superficia1 pintura eletrostática, cor padrão da }

l unidade.

· ·· r
l ARQUIVO, PARA PASTA SUSPENSA, Com 4

gavetas, contém porta-etiqueta e puxadores

estampados nas gavetas, puxadores com

acabamento em PVC, fechadura cilíndrica tipo yale '

com travamento simultâneo das gavetas e sistema

de deslizamento das gavetas por trilho

telescópico. Detalhamento: Garantia: 1 ano,
! 2. Tampo: chapa 24, Corpo: chapa 26, Altura: 133,5 UNO ! 01 i W3 i 467,00 467,00

cm, Largura: 47 cm, Profundidade: 57 cm. O

Produto deve estar em conformidade com A NR17

comprovado através de Laudo de Ergonomia, e'
, O norma ABNT NBR 13961:2010, comprovado

através de Certificado de Conformidade de '

! Produto da ABNT (completo com capa e anexos),

l devendo constar no certificado as referencias ou
códigos dos produtos cotados.

·1

CADEIRA PLÁSTICA: EM POLIPROPILENO + '
ADITIVOS. Dimensões produto (compr. X larg. Xi

l alt.): 530X510X720 mm, Peso recomendado 120kg.

3. , Produto monobloco, resistente e empilhável, com UND 50 BAEMBA i 45,00 2.250,00

l braços. Produto aditivado com anti-uv, ou seja,
resistente aos raios solares e de fácil limpeza. Cor

' branca. ' ' l _ _L___
l. , ., l

rF



' ! '
, . DISCRIMINAÇÃO UNID

QUAT MARCA ) VALOR UND VALOR TOTAL
PED __L_ __ J

" l CADEIRA, para escritório, tipo poltrona, giratória, '
com braços, espaldar alto, regulagem com pistão ! ' l l G00M'

. " pneumático a gás, para regulagem de altura, com l '" "capa telescópica protetora, com ponto de giro e l l
bloqueio na posição de trabalho, assento e !

' 4. encosto separados, assento em espuma injetada ' UNO i 05 ' CADEIRART 527,00 ' 2.635,00
l de alta resistência e densidade, em courvin na cor

; azul, encosto com sistema de inclinação por relax, l
' com e apoio de cabeça ventilado modelo tela, ! !
' revestimento tipo mesh, base giratória sobre i

l )cinco rodízios duplos de nylon.
,

l

_ _ _ . , _ _ ,

l

_ , , _ _ , _ _ . _ , ,

i MESA DE ESCRITÓRIO, medindo 1,40 mts, com 03 l

5, gavetas, com chave, contendo uma bandeja UNO 05 cadeirart 450,00 2.250,00

' retrátil e suporte para cpu na cor padrão da
! unidade. ' )

_ " "i t F -- l - ,

BAIA DE TELEMARKETING, movei call center, '
6. indicações de uso home office, espaços UND , 08 l CADEIRART l 850,00 ' 6.800,00

comerciais, com 03 lugares, montados a lado. ' l l l
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO, simples, assento e " i ) ! """ "" ""

! 7. encosto estofado em espuma laminada, UNO 24 CADEIRART 123,00 l 2.952,00

:, _. , capacidade de peso até 110 kg, tecido j, . .: , ,
8, ESTANTE AÇO multi-uso c/reforço 6 pratelei'a UND 20 W3 238,00 4.760,00

_ , , 25kg/.prat cinza,
_ . _ __,, ... ._ _ _ ._ , _ .. ,OBSERVAÇÕES:

Aquisição de MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, necessários para estruturação física do Centro para Enfrentamento à COVID-19,

, conforme Portaria M 1,445, de 29 de maio de 2020, durante o período da pandemia, em consonância com o Protocolo de
Manei9 Clinico do Corona Virus na,Atenção Primária (Ministério da Sa_ú,d,e, Brasiha, 2020j

"" VALOR TOTAL R$ ' 23.088,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
_- _ .µ^'°"'""""' _ ) ""'°"'^' _) Fí954123810001-52¥

l NOME FANTASIA: CADEIRART

,NOME DO CONTATO: CLAUDIO _ CLAÚDIO R. P. SAMTOS -ME
1n° telefone: 73-3612-7612 ¢Jc"se!.aA

- _- l

'N" FAX: l Av. 23d Santo AntCdo.

'C"""' " " ' " ""'"""°"' " L == _Ê
eASSINATURA: FAVOR COLOCAR CARIMBO DO CNPJ
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

G00CNI
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

"""""" "' '"""'Ç^" COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO ""'^ "' ^B'R'URA
19.541.238/0001-52 17/01/2014
MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARèAL

CLAUDIO R.P SANTOS

TÍTULO DO ESTABELECiMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE

CADEIRART ME

C DIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRiçÃO DAS ATIVIDADES EÇXJNÓMICAS SECUNDÁRIAS

47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

" 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriorme nte
47.29-6-99 - Comércio varejista de prod utos alime ntiç los em geral ou especializado em produtos alimenticiDs não
especificados anteriormente
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso
doméstico, exceto informática e comunicação
47.51-2-01 - Comércio vã rejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

CÓMGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA jURÍDiCA

213-5 - Empresário (Individual)

LOGMDOURO NÚMERO COMPLEMENTQ

AV ITAJUIPE 238 "*"*"'"

' CEP MiRRO©STRITO MUNlCÍPlO UF

45.602-380 SANTO ANTONIO J ITABUNA BA

EM)EREçO ELETRÔNICO TELEFONE

SOSMARCENEIRO@YAHOO.COM.BR (73) 3612-7612

ENTE FEDERATIVO RESPQN VEL (EFR)

SITUAçAO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA 17/01/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO EooPÈQAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECiAL

**±±****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/07/2020 às 10:21:09 (data e hora de Brasilia). Página: 1/2

1/2



20/07/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA Cj00{18"

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO D^'^D'ABERTURA
19.541.238/0001-52 17/01/2014
MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

CLAUDIO R.P SANTOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
13.40-5-99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA

213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

AV ITAJUIPE 238 "*"""*"

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICiPlO UF

45.602-380 SANTO ANTONIO ITABUNA BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

SOSMARCENEIRO@YAHOO.COM.BR (73) 3612-7612

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇ O CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA 17/01/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAçÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
*****~ N *~***

Vrovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/07/2020 às 10:21:09 (data e hora de Brasilia). Página: 2/2

2/2
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" COTAÇÃODEPREçO"S "' " " """"""" """ "

i PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

)

Nq 057 /2020
SETOR DE COMPRAS - SECRETARIA DE SAÚDE

GÓÔ(IN
L RESPONDA E ENVIE O MAIS BREVE POSSÍVEL PARA O EMAIL: comOrasaudeitabuna@qmail.com

' l N° REQUIS!çÃO/SETOR. REã"U|SITANTE,:_06.- 189/2020 - DEPTq DE ATENÇÃO BÁSICA E DEPT" DE VIGILÂNCIA Á SAÚDE.

L DISCRIMINAÇÃO UNID ;;;r MARCA VALOR UNO VALOR TOTAL

ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA
q

MDF, QUANTIDADE PORTAS 2, material porta
madeira mdf, tipo portas com dobradiça e

: fechadura, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4, material
l

prateleiras madeira mdf, tipo puxador metálico, ! ' !

I 1. 'tratamento superficial post forming, tipo porta UND i 02 : MARTINUCCI , 515,50 , 1.031,00
0 ! fechadura com chave, revestimento laminado l

l i

i melamimco, comprimento 90, largura 40, altura :

, 160, localização porta(s) 02 frontais, acabamento '
superficial pintura eletrostática, cor padrão da :
unidade.

l l - - l--------- --L --
l ARQUIVO, PARA PASTA SUSPENSA, Com 4 ! l
! gavetas, contém porta-etiqueta e puxadores l
! estampados nas gavetas, puxadores com ' ' l

acabamento em PVC, fechadura cilíndrica tipo yale
com travamento simultâneo das gavetas e sistema ;

de deslizamento das gavetas por trilho
l

l ! telescópico. Detalhamento: Garantia: 1 ano, l i '

! 2, Tampo: chapa 24, Corpo: chapa 26, Altura: 133,5 l UND l 01 : AMAPÁ ! 513,20 513,20
l cm, Largura: 47 cm, Profundidade: 57 cm, O l

Produto deve estar em conformidade com A NR17

, comprovado através de Laudo de Ergonomia, e :
norma ABNT NBR 13961:2010, comprovado !

' através de Certificado de Conformidade de I , l ,

Produto da ABNT (completo com capa e anexos), i

devendo constar no certificado as referencias ou ,

códigos dos produtos cotados.

r-' - ' " ' ' '— _ --- - t -" _"" "" """ : """ "" " " '' CADEIRA PLÁSTICA: EM POLIPROPILENO +

' ADITIVOS. Dimensões produto (compr. X larg. X , !

alt.): 530X510x720 mm. Peso recomendado 120kg. : , l :
l 3. Produto monobloco, resistente e empilhável, com , UNO I 50 i DOLFIN l 46,30 , 2.315,00

l braços. Produto aditivado com anti-uv, ou seja, :
resistente aos raios solares e de fácil limpeza. Cor

l branca.

_

A

l
L

YB



i!",' .,J . ,

DISCRIMINAÇÃO UNIO l ::: )... MARCA VALOR UN" VALOR TOTAL

CADEIRA, para escritório, tipo poltrona, giratória,

_ com braços, espaldar alto, regulagem com pistão i p00118£" pneumático a gás, para regulagem de altura, com
capa telescópica protetora, com ponto de giro e
bloqueio na posição de trabalho, assento e l

: 4. encosto separados, assento em espuma injetada UND : 05 MARTIFLEX 540,00 2.700,00
! ,, de alta resistência e densidade, em courvin na cor ! !

, azul, encosto com sistema de inclinação por relax,
Ij lcom e apoio de cabeça ventilado modelo tela,

revestimento tipo mesh, base giratória sobre l l ! i
cinco rodízios duplos de nylon.

~ - -- -
MESA DE ESCRITÓRIO, medindo 1,40 mts, com 03 ! !

ii : 5. gavetas, com chave, contendo uma bandeja

l' l retrátil e suporte para cpu na cor padrão d, UNO : 05 MARTINUCCI , 466,40
l 2.332,00

unidade. l L
, ,BAIA DE TELEMARKETING, movei call center, i

6. indicações de uso home office, espaços UNO ' 08 MARTINUCCI : 922,80 7.382,40
,JO comerciais, com 03 lugares, montados a lado. L

CADEIRA PARA ESCRIT'Õ'RIÕ,";i&p|ès, à'tenti"è'"" '" '""

l 7. encosto estofado em espuma laminada, UNO :, 24 ; MARTIFLEX , 128,77 3.090,48
capacidade de PesS! ât,é 110.kg, tçc'doj, ...., ,., _. _ .i.._- ---- ; - l - -- l-- j

l 8, ESTANTE AÇO multi-uso c/reíorço 6 prateleira UND . 2() i AMAPÁ

I 243,00 l 4.860,0025kg/prat cinza. ,
àOBSERVAÇÕES:

l Aquisição de MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, necessários para estruturação física do Centro para Enfrentamento à COVID-19, '

conforme Portaria n2 1,445, de 29 de maio de 2020, durante q período da pandemia, em conscmância com o protocolo de

. Manejo Clínico do Corona_V.i.rus na,.Atenção pr.i,má,r.i,t(.Mi!ySt.ério da Sa.ú.d,e, Brasilia, 2020)."""VALOR TOTAL R$j 24.224,08'
h

I VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
! PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

' NOME FANTASIA: MM MÓVEIS

,NOME DO CONTATO: JOSE CARLOS
Nc telefone: ) 73-99124-6659 """" ' '"' l 03-5959 73cl'oô(')1-3s '

i ———— -· l · - · q ..

° "AX:
T - - ' - - - ' ' " ' ' ' " " ' ' '

Nelular:
_ j r O3.598.739/OOO1-35 '

ASSINATURA: m..- EAVOR',CáLÕCÃR"CARIMBQDO CNPJ _ ,_ _ _ _
h

F A



20/07/2020 l

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

G0009'.
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚM'RO D' INSCR'ÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAÇÃO '^'A D" AB'R'URA
03.598.739/0001-35 10/01/2000
MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

M M MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

TiTULO DO ESTABELEC|MENTO (NOME DE FANTAS|A) PORTE

MM MOVEIS ME

C MGO E DESCRIçÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINÇIPA(.

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIçÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SEçljNDÂRIAS

77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
77,32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
23.91-5-03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46,42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.634-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.89-0-07 - Comércio vã rêjista de equipamentos para escritório

CÓD¶GO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO

A'V ITABUNA 1592 """***"*

CEP BAlRRO/DISTRITO MLJNlCiPlQ UF

45.658-565 BASILIO ILHEUS BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

MOVEIS.MM@UOL.COM.BR (73) 3231-8080

ENTE FEDERATIVO RESPONS VEL (EFR)
**~*

Situação CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA 03/11/2005

MOTIVO DE Situação CADASTRAL

SITUAÇÃÓ ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECiAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/07/2020 às 10:18:43 (data e hora de Brasilia). Página: 1/2

1/2



20/07/2020

. ,

@ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL G0009

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE 1NSCRIÇÃO COM PROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAÇÃO "^"^ "' "ER'URA
03.598.739/0001-35 10/01/2000
MATRIZ CADASTRAL

NÔME EMPRESARIAL

M M MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CÓDiC3O E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de prod utos alimentícios - supermercados
47.85-7-99 - Comércio varejista de outros artigos usados
47,89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vÍdeo
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
23.19-2-00 - Fabricação de artigos de vidro
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

C DIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA jURÍMÇA

, 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO NÚMERO CÔMPLEMENTO

AV ITABUNA 1592 *'""'""

Cep BAIRRO/MSTRITO MUNlCiPlO UF

45.658-565 BASILIO ILHEUS BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONÈ

MOVEIS.MM@UOL.COM.BR (73) 3231-8080

ENTE FEDEMTiVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA 03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITIjAÇAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

)

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/07/2020 às 10:18:43 (data e hora de Brasilia). Página: 2/2
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COTAÇÃODEPREçOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

L _ SETOR DE COMPRAS - SECRETARIA DE SAÚDE

! N9 057 /2020

Goíjn9:

RESPONDA E ENVIE O MAIS BREVE POSSÍVEL PARA O EMAIL: comprasaudeitabuna@gmai/.com

, nTequ|s|¢ão/setor REQUISITANTE: 06 - 189/2020 DEPT? DE ATENÇÃO BÁSICA_E D.EPT: DE VIGILÂNCIA Á SAÚDE.

- r—— _"_" __ _ " " " "" " "" " " "" "r" " "
DISCRIMINAÇÃO UNID QUAT l MARCA VALOR UNO VALOR TOT/U

) __ _pÊ.f' ._J_ __ .,-_J_.-.__-_ -, _ . . ,

ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA ) ,

MDF, QUANTIDADE PORTAS 2, material porta ,
l madeira mdf, tipo portas com dobradiça e l
! fechadura, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4, material '

l prateleiras madeira mdf, tipo puxador metálico,j ,

l 1· !tratamento superficial post forming, tipo porta l UND , 02 , BELLO i 537,00 1.074,00
fechadura com chave, revestimento laminado
melamínico, comprimento 90, largura 40, altura l

l 160, localização porta(s) 02 frontais, acabamento '

' ' superficial pintura eletrostática, cor padrão da l
unidade.

.
ARQUIVO, PARA PASTA SUSPENSA, Com 4 , I l l " ""

l gavetas, contém porta-etiqueta e puxadores ,

, , estampados nas gavetas, puxadores com ! , ' 'l acabamento em PVC, fechadura cilíndrica tipo yale ' ! l

i com travamento simultâneo das gavetas e sistema '

de deslizamento das gavetas por trilho i ! '

telescópico. Detalhamento: Garantia: 1 ano,

l 2, .Tampo: chapa 24, Corpo: chapa 26, Altura: 133,5 l ' ,' 4 524
cm, Largura: 47 cm, Profundidade: 57 cm. O ; UND 01 PANDIN 52 ,00 ,00

: Produto deve estar em conformidade com A NR17 :
,

comprovado através de Laudo de Ergonomia, e i i

norma ABNT NBR 13961:2010, comprovado
através de Certificado de Conformidade de

Produto da ABNT (completo com capa e anexos),
l devendo constar no certificado as referencias ou '

_

i

códigos dos produtos cotados. ,
F - f

CADEIRA PLÁSTICA: EM POLIPROPILENO +
ADITIVOS. Dimensões produto (compr. X larg. X
alt.): 530X510x720 mm. Peso recomendado 120kg. l ! l

i 3. ! Produto monobloco, resistente e empilhável, com ' UNO 50 i DOLFIN ; 46,40 : 2.320,00

braços. Produto aditivado com anti-uv, ou seja, i :
F

resistente aos raios solares e de fácil limpeza. Cor
l
I

l branca. } ' í
, i ___1 __ -. l

l
Ê

.l ·
,

i

i
u

f

l



, · DISCRIMINAÇÃO UNID
QUAT "MARCA VALOR UNO VALOR TOTAL

, , , I PED ,-l—"— -"- " ' " _ ___ " ' ' ' '
N

l CADEIRA, para escritório, tipo poltrona, giratória, , '

. com braços, espaldar alto, regulagem com pistão ' '

àonsi:

pneumático a gás, para regulagem de altura, com
capa telescópica protetora, com ponto de giro e l

i bloqueio na posição de trabalho, assento e i '
l 4. i encosto separados, assento em espuma injetada UNI) 05 BELLO 550,00 2.750,00

l de alta resistência e densidade, em courvin na cor'
l azul, encosto com sistema de inclinação por relax, :

com e apoio de cabeça ventilado modelo tela,

l revestimento tipo mesh, base giratória sobre ;
,cinco rodízios duplos de nylon. l , i

MESA DE ESCRITÓRIO, medindo 1,40 mts, com 03

' 5, gavetas, com chave, contendo uma bandeja !retrátil e suporte para cpu na cor padrão da! UNO , 05 ; BELLO 477,00 i 2.385,00

i unidade.

l "- -- - _"t_" - - i l -- -——- - -' - -- - ' - ' -
BAIA DE TELEMARKETING, movei call center,

, 6. indicações de uso home office, espaços UND 08 BELLO 878,00 7.024,00µ comerciais, com 03 lugares, montados a lado.
t ' _ __ " __ ' ——l-—CADEIRA PARA ESCRITÓRIO, simples, assento e i

7. ' encosto estofado em espuma laminada, UND 24 BELLO , 139,00 ' 3.336,00
capacidade de peso até 110 kg, tecido j. l

l —- ·· — - - - · - -- - - - · - - · T - - -- - - - t

8, ' ESTANTE AÇO multi-uso c/reforço 6 prateleira UNO 20 PANDIN i 246,00 4.920,00
25kg/prat cinza. ,,, _ _ __,, __ , , , ,

OBSERVAçÕES:
l Aquisição de MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, necessários para estruturação física do Centro para Enfrentamento à COVID-19,

conforme Portaria nQ 1.445, de 29 de maio de 2020, durante o período da pandemia, em consonância com o Protocolo de

Manejo Clinico do Corona Vírus na Atenção Primária (Ministério da Saúde, Brasilia, 2020).
r " " '"" " "" " "" " "" " " " " " " " "" " " " """ "" " " "" '" " """ '""VALOR TOTAL R$ 24.333,00

l VALIDADE DA PROPOSTA: ' 60 DIAS
"PRAZO DE ENTREGA. " """" 30DIAS 1""^ Cq7r?

.NOME FANTASIA: WM MOVEIS

j3,_/j.}4/0901-177

l NOME DO CONTATO: , WALDECK ' WM -,'xx'ios LTYA
|N' TELEFONE: " ' 73-3211-3814

' N' X: , "" NY. DL'C 2

k . ---- - -- - . -- —-- - 4- -- - - ' Ç-C,; " !Í "K) DOO

LULAR: _ , ,, .., ,,,, _ ,,

L
ASSINATURA: FAVOR COLOCAR CARIMBO D CNPJ



2Ch'07i2020

@'t, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL GO 09'

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

'"'""° '""""·Ç^° COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO '""" D' ABER'URA
33.927.534/0001-17 02/03/1990
MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

WM COMERCIO E ACESSORIOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE

*******" ME

CÓDIGO E DESCRIçÃO DA A,TIVIÇ)ADE ECONÔMIÇA PRINCIPAL

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

CÓDIGO E DESCRIçÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIçÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO

AV DUQUE DE CAXIAS 738 SALA 2

CEP BAlRRO/DISTRITO MUíWCiPlO UF

45.600-210 CENTRO ITABUNA BA

ENDEREÇO ELÊTRÔNICO TELEFONE

(73) 3211-3814/ (73) 9983-2921

ENTE FEDERATIVO RESPONS VEI. (EFR)
**K**

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAçAO CADASTRAL

ATIVA 03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/07/2020 às 10:17:32 (data e hora de Brasilia). Página: 1/1

1/1
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(
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

CNPJ N" O8.218.991/OOO1-95

CLAÚDIO R. P. . WM COMÉRCIO E WM COMÉRCIO E
CLAUDIO R. P. SANTOS MM MÓVEIS E EQUIP. MM MÓVEIS E EQUIP. .

ITEM DESCRIÇAO UND QTD SANTOS PREÇO VL ACESSÓRIOS PREÇO ACESSÓRIOS PREÇO VL
PREÇO VL TOTAL PREÇO VL UND PREÇO VL TOTAL

UNO VL UND TOTAL

ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL

MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 2,

material porta madeira mdf, tipo portas

com dobradiça e fechadura, QUANTIDADE

PRATELEIRAS 4, material prateleiras

l madeira mdf, tipo puxador metálico, UND 4 r$ 487,00 r$ 1.948,00 r$ 515,50 r$ 2.062,00 r$ 537,00 r$ 2.148,00

tratamento superficial post forming, tipo

porta fechadura com chave, revestimento

laminado melamínico, comprimento 90,

largura 40, altura 160, localização porta(s)

02 frontais, acabamento superficial pintura

eletrostática, cor padrão da unidade.

C)
=
CJ
=
GD
r n
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.

ARQUIVO, PARA PASTA SUSPENSA, Com 4

gavetas, contém porta-etiqueta e puxadores

estampados nas gavetas, puxadores com

acabamento em PVC, fechadura cilíndrica

tipo yale com travamento simultâneo das

gavetas e sistema de deslizamento das

2 gavetas por trilho telescópico. UND 2 r$ 467,00 r$ 934,00 r$ 513,20 r$ 1.026,40 r$ 524,00 r$ 1.048,00

Detalhamento: Garantia: 1 ano, Tampo:

chapa 24, Corpo: chapa 26, Altura: 133,5

cm, Largura: 47 cm, Profundidade: 57 cm. O

Produto deve estar em conformidade com A

NR17 comprovado através de Laudo de

Ergonomia, e norma ABNT NBR 13961:2010,

comprovado através de Certificado de

Conformidade de Produto da ABNT

(completo com capa e anexos), devendo

constar no certificado as referencias ou

códigos dos produtos cotados.

CADEIRA PLÁSTICA: EM POLIPROPILENO +

ADITIVOS. Dimensões produto (compr. X

Iarg. X alt.): 530x510x720 mm. Peso
3 recomendado 120kg. Produto monobloco, UNO 100 r$ 45,00 r$ 4.500,00 r$ 46,30 r$ 4.630,00 r$ 46,40 r$ 4.640,00

resistente e empilhável, com braços.

Produto aditivado com anti-uv, ou seja,

resistente aos raios solares e de fácil
limpeza. Cor branca.

C::
CJ
CJ
=
".D
pw~
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CADEIRA, para escritório, tipo poltrona,

giratória, com braços, espaldar alto,

regulagem com pistão pneumático a gás,

para regulagem de altura, com capa
4 telescópica protetora, com ponto de giro e UNO 10 r$ 527,00 r$ 5.270,00 r$ 540,00 r$ 5.400,00 r$ 550,00 r$ 5.500,00

bloqueio na posição de trabalho, assento e

encosto separados, assento em espuma

injetada de alta resistência e densidade, em

courvin na cor azul, encosto com sistema de
inclinação por relax, com e apoio de cabeça

ventilado modelo tela, revestimento tipo

mesh, base giratória sobre cinco rodízios

duplos de nylon.

MESA DE ESCRITÓRIO, medindo 1,40 mts, com 03

5 gavetas, com chave, contendo uma bandeja retrátil e UND 10 R$ 450,00 R$ 4.500,00 R$ 466,40 R$ 4.664,00 R$ 477,00 R$ 4.770,00

suporte para cpu na cor padrão da unidade.

BAIA DE TELEMARKETING, movei call

center, indicações de uso home office,
6 , . UNCI 20 R$ 850,00 R$ 17.000,00 R$ 922,80 R$ 18.456,00 R$ 878,00 R$ 17.560,00

espaços cQmerc|a|s, com 03 lugares,

montados a lado.

CADEIRA PARA ESCRITÓRIO, simples,

assento e encosto estofado em espuma
7 UNO 48 R$ 123,00 R$ 5.904,00 R$ 128,77 R$ 6.180,96 R$ 139,00 R$ 6.672,00

laminada, capacidade de peso até 110 kg,

tecido j.

ESTANTE AÇO multi-uso c/reforço 6
8 UND 20 R$ 238,00 R$ 4.760,00 R$ 243,00 R$ 4.860,00 R$ 246,00 R$ 4.920,00

prateleira 25kg/prat cinza
""' C)

R$ 44.816,00 R$ 47.279,36 R$ 47.258,00 CJ\5CúaY CJ
=

Silvia Teles Barreto ".D
. ¶

Setor de Compras
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 125-S/2020

" ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

DISPENSA DE LICITAçÃO N° 037-S/2020

OBjETO: AQUISIçÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA
ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO CENTRO PARA ENFRENTAMENTO À

COVID-19.

SOLICITAçÃO DE AUTORIZAçÃO PARA

CONTRATAçÃO

L_______



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

CNPJ N° 08.218.991/0001-95

G00ng:-

Itabuna, 20 dejulho de 2020.

Do: Departa mento Administrativo
Para: Gabinete do Secretário.
objeto: Solicitação de Autorização para Contratação.

Senhor Secretário,

C

Tendo em vista o teor inicial, após atender os tramites legais, venho solicitar de V.Ex.a
autorização para abertura de processo licitatório para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO - ESTRUTURAçÃO FÍSICA PARA

CENTRO - ENFRENTAMENTO COVID - 19, para atender demandas de vários setores
da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, estando tal contratação estimada no menor

valor de R$ 44.816,00 (QUARENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS).

Informo que os preços obtidos através de coleta de preços, respondida por empresas

do ramo pertinente ao objeto.

Desde já agradecemos.

""\,

Eze ulas F " o oreira Lima
Diretor do Nú e Planejam nto 1nforma,ção,e.G,e,s,t,ã,o Estratégica

Prefeitura MunicipaIAv. Princesa Isabel, 678, São Caetano - CEP: 45607-29 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO l N° 125-S/2020

€' ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 037-S/2020

OBjETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA
ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO CENTRO PARA ENFRENTAMENTO À

COVID-19. !

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

)_____________
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O povo, nosso orgulho.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

CNPJ N° 08.218.991/0001-95

G0010
Itabuna, 21dejulho de 2020.

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

Prezados Senhores.

e
Nos termos da legislação, autorizo a abertura de processo licitatório tendo como
objeto a contratação de empresa para aquisição de móveis de escritório
- ESTRUTURAÇÃO FÍSICA PARA CENTRO - ENFRENTAMENTO COVID - 19, para
atender demandas de vários setores da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, estando

tal contratação estimada no menor valor de R$ 44.816,00 (QUARENTA E QUATRO
MIL OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS). Informo que os preços apresentados foram
obtidos através de coleta de preços, respondida por empresas do ramo pertinente ao
objeto.

Desde já agradecemos.

~ llwapalde Sddoà Ita:

Brc1$0r Luis Saru '3liNiu
portgm' g.,' /6

Emersod':u::Zantos Oliveira

Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura MunicipaIAv. Princesa Isabel, 678, São Caetano- CEP." 45607-291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 125-S/2020

" ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 037-Sl2020

OBjETO: AQUISIçÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA '
ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO CENTRO PARA ENFRENTAMENTO À

COVID-19.

~

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



.. MUNICIPIO DE ITABUNAEi Á j FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA

O 0 BAHIA
0 08.218.991/0001-95

NOTA DE PRÉ EMPENHO N° 0000369/2020 - LIBERADA G001(K
" ="".'=

Exercicio : 2020 . Ficha : 0000401
Determino o Pré E@enho da forma abaixo

Data : 22/07/2020 Data Ref: 22/07/2020 Valor: 44.816,00
Órgão : 1(' - $AíCRl:1 ARIA DI' SAUDI

Unida& Orçamentária . ioN- FMSI - |'UN|)() MUNICIPAL DA SAUIJE 1)E 1TABUNI\

Função ' 10 - $àd¢

Subfunção :302 'ü AssistCnçia Hospitalar e Ambulatorial ' ·1
Programa :0025j- ÀSSISTÈNCIA á saúde pe alta É Héd|a complexidade

proj«o/Ativida& ' 2.40ç -,ÈNFRETAMENTO EMERGÊNCIA DE saúde COV1D-l9
Elemento Despesa 449052bo{m - Equipamentos e Material PermaÁnte
Fonte de Recurso : 14 - í'Rans|'erèn('|as 1)e rec'ursos DÒ|s|s'|"EMA 11Nl('O [)e saúde . ,sus

Favorecido : . , . CNPJ/CPF :

Bairro : . ' Cidade :

Endereço : ', .:' l ' · UF ;

Histórico: aquiS|çào DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS DE ENFRENTAMENTO AO COVIl)

19 ' '
. g

L .

0
Saldo Anterior Ficha ,1,673.335J3 , VMor Pré Empeiihõ 44.816.00 Saldo Disponível 1.628.519,13

í t " l r

(qyarenta e .qyatro mil oitoç¢Qt.os e dezesseis rçais )

. L .N' Reqtnsíçào :
l I

N" Proccsso,: G , ,'
S

Moddidàdé:' Não Aplicável

Ot!ielo : l'

r
SUBELEMENTO

33903604000 - CoMrataçãn de Banda."Grupo Musical (Ill Prolisstona1 do Setor Artístico 44 816.0¢)

LANÇAMENTO!

N" Débito ' VMor ('rédito \ Moi

. pré Empenho , Emissão cIe Pré-empenhQ.-_merva De OQtàçàQ - Outras Despesas Correntes

Õ i 5ZZMõlõõõõõõõ - PRE*MPENHOS EMIT1D(JS ' ' . , - - ' 1
O 1 82211010300000 - OUTRAS DESPESAS CORREN TES 44 816,00 622¶010000000- PRE-EMPENHOS A EMPENHAR 44 816,00

Local/Dáta/Assinatu rãs

ITABUNA, 22 de julho de 2020
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Prefeitura Municipal de Itabuna

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

l PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 125-S/2020

" ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 037-S/2020 :

OBjETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA
ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO CENTRO PARA ENFRENTAMENTO À

COVID-19.

4.

JUSTIFICATIVA DE PREÇOS

)

L __ __



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Cj001 (If

CGCICNPj: 08.218.991/0001-95

Itabuna, 20 dejulho de 2020

JUSTIFICATIVA DE PREçO E RAZÃO PARA CONTRATAÇÃO

C Destaca-se que a contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA PARA

CENTRO - ENFRENTAMENTO COVID - 19 deve-se ao fato de entre as consultadas a

empresa CLAÚDIO R. P. SANTOS - ME Cadeirart, inscrita no CNPJ/MF sob o nQ

19541238/0001-52 o menor preço e, além de gozar de reputação ilibada diante das

consultas realizadas.

\

SI BARRETO ,

SETOR DE COMPRAS

t
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PREFEITURA DE

»: Itakun?
GOOini

Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 125-S/2020

" ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

!
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 037-S/2020 l

OBjETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA '
ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO CENTRO PARA ENFRENTAMENTO À

COVID-19.

~

DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO
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0

ptêYdêncio da República ,

,% Sec,et.,ia da Mic,o . P.quena Em,res. REQUERIMENTO DE EMPRESARIO
Secmaria de Racionalização e Simplificação

,,,,mm,,,, ,, ,,,,,,,,,m,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, G00i
NÚMERO DE tDENTlFlCAçÂÕ DO REGiSTRO DE EMPRESA - NiRE DA SEDE NIRE DA FILIAL (preencher somtmlg se ato retererue a filial) .

29104939090 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOME CO EMPRESARIO (çomptelo gem ãbrevtalwa's)

CLAUDIO RENAN PEREIRA SANTOS r"
W " " "

NACíONALfDAOE ESTADO CIVIL 0
ep00p

BRASILEIRA " CASADA - ,..=,..
SEXO REGIME DE BENS (9# casado) "

FEMININO .l_ COMUNHÃO PARCIAL DE BENS r ,'n, Q0f^
Filhó DE (pii) (mãe) · 7? ° " 'lb

J 0 " Ç "

'CLAUDIONOR DOS~S,A,N,T,OS " |HELENICE PEREIRA SANTOS "e ;°"2":
mscico EM (dgta de noscmenlo) IDENTIDADE númoxj Órgão emo$$or UF ' CPF (númáoj

'23/7/1975 0516954997 |SSP Iba "i6y-3%1:s 5-00 !
EMANCIPADO POR {forma de emancipação - somente em caso mor.or) . , a e U ""

.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmxxxxxxxxj

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO · Ajã, Dv. etc) NÚMERO

&UA CLÓVIS SANTOS _ 50
COMPLEMENTO ELAI RROiD1STRITD CÈP ' cUxNGoooLw»mmo

, C j.rvb

.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SANTO,A,N.T,Õ,N,I,O_ _ _. 45@2405 . ..
MUNICÍP1O UF

|Tabuna Ibá' '
. ,declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária. que não possui outro registro dej

empresário e 'equer á Junta Comercial do Estado da Bahia. _ . - --A
CÓDiGO DO ATO DESCRIÇÃO DO ATO CODjGO D3 EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO

002 ALTERAÇÃO 021 Alteração de Dados_(Ex,c,e,to_Nome Empresarial)
CÔ>GO pc) EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO coemo DO GVEN'3 DESCRíçAO DO EVENTO

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX K XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
~ r' NOME EMPRESARIAL

ÇLAU Q!O_R£,SA,N,T,O.S.!y!E_
, LOGRADOURO (rua. 8v, cIc.) - . _ SjIJMERO i
l

AV ITAjUIPE 238
COMPLEMENTO MIRRHOLSTRVTO CEP 'P: aw

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SANTO ANTONIO 45602380

MUNICÍPK) UF PAÍS CORRÊ\O ELETRÔNICO (e·rmi0]

1TABU,N,A BA BRASIL sosmarceneiro@yàhoo.com.br
,VALOR DO CAPITAL · RS VALOR DO CAPITAL (p:jr excenso)

jc!om!oo cem MIL reais :
CÓDIGO DA ^Tr'.'ID^DE ECONÔMICA DESCRIÇÃO DO OBJETO

(CNAE Fiscal) COMERCIO VAREjISTA DE MOVEIS: COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAçA, PESCA
E CAMPING: COMÉRCiO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMÉRCIO

Atividade Principal VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA: COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS
ESPORTIVOS: COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO: COMÊRCiO

4754701 ' VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS:
COMÉRCIO VAREjISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL: COMÉRCIO

Atividades Secundárias VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO: COMÉRCIO VAREJ1STA"·DE PRODUTOS
AL|MENT|C|OS: COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS. SEM

1340599 MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS: COMÉRCIO VAREjISTA DE PRODUTOS SANEANTES
DOMISSANtTÁRlOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E

3101200 EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO: COMÉRCIO VAREjISTA ESPECIALIZADO DE
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO: COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E

3102100 ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA uso DOMÉSTICO. EXCETO
INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO: COMÉRCIO VAREJISTA EM EQUIPAMENTOS E

3299004 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA: FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÃNQA DE
METAL: FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS: LOCAÇÃO .

4729699
data de mc(o das atividades número de pnscriçào no CNPJ 'R'WS'E·ÈRÇK· CE UJE OU ·PLr·4 DE UU'RA U' lèõ"õa juntaçõ;AàitN""'"' "

17/1/2014 1'641238000152 NIRE ,mtc,io, UF "=="' "rm 1 -SIM
cmvúmFMEN|^L " 3 - NÃO ,

_ _ _A£x.x.x xxxx - ·· i· . +:m=z:°7:'z"'°y=r'='"'"""'

· ·data Da ASSWATURA n$9 'atura no Empresari ' "- --""-""

Q8/05/20j' ,(7 Aa~ub . . &bei^e S~tn ——-"--
PARA uso EXCLUSIVO 9^ ,JUN_TA .. _ , , _ , . . . =S=""!

DEFERIDO ^U1ENT1C^Ç/'\O ." .: C . i

PUIJLIOUE-SE E VÊ-SE " ;;;>: :
" "\ ::
.B

lll,n,i,,,,., £=— ."'," :.' :
,Pb,tario 63;2015 ".-" "

t. .
! jtitLg?:r/_/,"="_ _ _ _ . _ _ _ _ _ -0

£eg,ucr|lnen|o Ele.trônico: 8170000039434Q _ . _ _ ._ , .'. Página 1 de 6

ih - Of. ' í "

JUCEB

Certifico o Registro sob o n° 97661294 em 11/05/2017
Protocolo 174640048 de 11/05/2017
Nome da empresa CLAUDIO R.P SANTOS ME NIRE 29104939090
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENT|CACAODOCUMENTOSlAUTENT|CACAO.aspx
Chancela 197067043962454
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

l

i
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Presidência do Repúbliçn ,

^ '·c'·'·r'·d· M'·ro· Pequem ·mpre3j .' REQUERIMENTO DE EMPRESARIO
de RaclonalkaQo e Simpldicnç5o

,,,,,,,m,,,,,,,,,,,,,,,m,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . Ci0010f
.,NÚMERO DE IDEN7IFCAÇJ\O DO REG1STRÇj DE EMPRESA . NJRÊ ç)^ SEDE NIRÉ DA FILIAL (p'eoncher someme se oió relwentc a lilial) " '

29104939090 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkxxxx
NOME DD EMPRESÁRIO (ccrrUQto sem Dbrovia:um$) : , ':."' ": : . .

"i \ - ; .
CLAUDSO RENAN pjzREIRA SAN,T,OS —'TÁ ':
mc OHALHADE ESTADO CML : Ó' .

090

BRASILEIRA CASADA ' "
0SEXO REGIME DE BENS (SO CD&MO) b e 0

FEMININO

"1comunhão PARCIAL DE BENS

-.. ' ... ," . b l
fu.ho de (ui} (rrôe) '=é

CLAUDIONOR DOS SANTOS |HELENICE PEREIRA, SANTOS '"';8 ",L±"
NASCCOO Em do na$cjhmontç)) IDENTIDADE númçuo Ôrçào QmusQr UF" "bPf (Zmeo)

23/7/1975 05169M997 |SSP BA .__à~F-W4' 5-00
l

EMANCIPM)0 POR (í31tt1o de emancÊp0çôo - somenlo cm mso 'nem) 2 0 "

l XXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX KXXXXXXX XX XXKX XX XXXXXXXX XX XX XXXXXX X

OO¢.$1CLJAOO NA (LOGRADOURO - ruo. Dv. etc) NÚMÉRO

RUA CLÓVIS SANTOS 50
COMPLEMENTO BAIRRCJI'DISTRITO CEP =C.O DO HJM CIM3K~ dm ^~

X,K,X,X,X,X,X,X,X.X,X.X,X,X,X,X,X.X.X.X.X.X.X.X.XXXX SANTO ANTÔNIO 45602405 ,
;MUNICIP|O UF

:LTRbuna ,. , ' |BÁ :
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de

empresário e re uer à junta Comercial do Estado da Bahia. . -- _.
CÓDIGO DO ^TD DESCRÇAO DO ATO CÇDIGO DO EVENTQ OESCRiçAD DO EVENTO

002 ,A,L,T.ERAÇÃO '.0,21 Alteração de Dados (Ex,ce,!o Nome.Empresa'i?|
coqgo do cven7ô oescr'çao do evento 'ãoco DOEvemo 4escriçao do evento

¶ d

±.XXXXKXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxlxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxX.E.±.Z.Z.ZZ.¥.Z.Z.Z.S3xxxxxxxxxKx

!NDME EMPRESARIAL

:CLAUD|O R.P SANTOS ME . . .. .
_ _LOGRADOURO (tua, av, etc.) NÚMERO

¶
AV ITAJUIPE 238
çOMPLEMEM7O OTjRRO/1MSTR(TQ CEP =="=

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SANTO ANTONiO .45602380

MUNtcÍmo UF PNS CCjRREíO ELE TRÔNiCO (e-mail}

ITABUNA BA BRASIL sosmarceneiro@,vahoomm.br
WQOR DO CAPjTiAL - RS VALOR DO CAPITAL (pOr cmonso)

100.000.00 CEM MIL RUüS
CÓDIGO Da E.TNIÇWjÈ ECO.VÔh¶lCA OESCRIÇÀO DO OBJETO

M m!

(Cnaé Fiscal) DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR: SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM+EIOÈL TECi(jOS,
ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO: REPARA AO DE .ARTIGOS DO

Atividade Pcincipa1 MOBILIÁRIO: REPARAÇÃO E MANUTENBÃO DE COMPUTADOR& E DE EQUiPAMENTOS
PERIFÉRICOS; COMERCIO VAREJISTA E EQUIPAMENTOS HOSP|TALARES:.COMÊRCIO

47547Q1 VAREJISTA DE ARTIGOS DE uso PESSOAL E DOMÉSTICO COMÉRCIO VAREj|STA DE
ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS: FABRICAÇÃO DE MÓ.VE|S COM

Atividades Secundárias PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA . " .'· ""
.

4742300 " :·
. F . ·

4744ÕO1

4744099 - ,- ~ -

4751201

4752100
.Dat^ DE WICK) d^s atividades NÚMERO de INSCRçÂO NO CNPJ dc 6¢3e ou ·U·t Die ouvm u' uso Da jUNTA comercial

DEPENDENTE DE
17/1/2UM 19541238000152 NIRÉ entçrioc UF AUTOR17AçkO , L_J t - Sim

c6ovEmjAMFN{^ 3 - NÃO
XXXX~L_ XXXX_

^'"X"U='°'F:"ÍS"'Y='":"%"?"'"""' !
DATA DA ASSINA7URA AS ATURA DO EMPRESA O "' ""

08/0512017 g:lcLUALo b~m _~~=-
' para uso ExCLÍjSivO Da jUnTA _ _ .: .,

.DEFERIDO ^UjENTIC^çÀO ' : '.i: '. '

PUE3LKJUE·SE E ttROUIVE.SE '.F '!. : ':: l
b. 0

g

1

' dress.' ·"'"' '··.
Portaria ;tjí ; Cp "

l l 5"/ l :J l

:Requenmento Eletrôntco: B1700000394340 . . ._£%ina 2 de 6J

JUCEB

Certifico o Registro sob o n° 97661294 em 11/05/2017
Protocolo 174640048 de 11/05/2017
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Prespdênc|8 da RepÚb1ka

µ, ' .: Seuetaria da Micto e Pequena Empresa

' " . Seçtetaria de Raçionalizaç3o e SimplificaçM
\+ú"¢ Departamemo de Empresarimí e lnteg'açjo

requerimento de EMeRésÂR'oj0010É

C

NÚM.ÉRO DE IDEN11FtCAÇÀO DO REGISTRD DE EMPRESA . NIRÈ ç)^ SEDE NIRE DA FILIAL (p«jom:hçf somen:e so b:o colmeme a (dial) ,
M

29104939090 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxHxxx
NOME DO EMPRESÁRIO (comHeto sam abtçvialwâ$) . ' -

. . .
t

CLAUDIO RENAN PER,E,I,R,A,S,A,NTOS . -_ .—L~>' , " .
NACIONALIDADE ESTADO CML " ' ·;b' Ô U 0

BRA,S.I,L.E,1,RA CASADA ^a=:^A~ .
SEXO REGIME DE EJÉNS (SQ C8$MO) , , ' 0

. " Q tj"

FEMININO COMUNHÃO PARCIAL DE BENS
FILHO DE (pal) (mie) "e .'" " 0 :

CLAUDIONOR DOS .S,A.N,T,O.S_ Ihelen CE PEREIRA SANTO,S q;
nascido Em (data óc rmâmonlo) IDENTIDADE rúmorO Órgão oinisw UF U'F·(XmL%)

,23/7/1975 0516954997 |SSP jBA m:f:sj 5-00
EWWÇ1PN)O POR (Ionna Qc emancipação - somemo om menu) O "T"

:(KxxxxxxxxxxxxxKxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKxxxxxxxxxjcxxxxxxxxxxxxxxuxxxxxxxxKxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOM'CIUADO na (LOGRADOURO · rua. av. e:c) NÚMERO

RUA CLÓVIS SANTOS 50

COMPLEMENTO BA|RROID|STR|T(j CEP =?="=¶ '

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SANTO ANTÔNIO 45602405 . .

.wjNtclptO uf

ITABUNA _1EIA_
declara. sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empcesâria, que não pOSSUi outro registro de

empresário e requer à junta Comeccial do Estado da Bahia"--—--7---———--——-—--——---—-----------———·-_ _
CÓDIGO DCI ATO DE$CR1ÇÂO DO ATO ,CÓOGQ DO EVENTO ' CjESCRiçAO CX) EVENTO

.90,2_ alteração !021 Alteração de Dadosjfxceto Nome Egfe$aria|).j
(CODGO DO EVÉNTÒ DESCRIçÃO DO EVENTO ' 'CCOC3 DO EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO

XXXXXXXXXXXXX XKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWXXXXXXXX
m

NOME EMPRESARIAL

cla,u,d,!o^r,ES,A,N.TO,S ME _ , _ , . . , _ .__ ., ,=__. . _
LOGRADOURO (ru3, DV. CIC,) ' Nú.vt£RO

AV ITAjUIPE . . ZÍ'8 '
COMPLEMENTO MIRRO.'D3$TRtTO CEP =?==.7

XXXXXXXXXKXXXXKXXXXXKXXXXXXK SANTO ANTONIO 4560238Õ "

MUtwcfpío uf pAls CORREiO ELETRÔtV:CO (e-maú)

ITABUNA BA BRASIL sosmarceneiro@jjahoo.cxm.br
,V.'\,LO'R DO CAPITAL · RS VALOR DO C$IP1TAL {OH extenso)

100.000,00 CEM MI.L_R,E.A,I.S_ - . ·-
CÓD1GO Da jITVVIQADE ECONÔMICA DESCRIçAO DO OBjETO

(CNAE Fiscal) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxj¢xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxuxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxuxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nividade Principal

. . ...4754701

" h TAhvidades Secundárias . '. .· ..

4753900

4754702

4757100 " . . . . . ,..

r4759899

, ..4761001
Õ/\Tl\ de NÍClO cns atiwdnjes núméro de 1nscr¶çáo no cnpj 'ú·w$'E·Ewce di Moê oq fu44 pc ou'k" l" ' uso Da jUNTA COÃEFICIAL " " "

DCHNDENTE OF
17/1/2014 195M238000152 nirè m:Uor uf au7or:laçáo l l · Sim

C;OVE,HNàLAENLAL 3 - NÃO ·

XXXX XXXX

KSSl TURA DA FIRMA PELO EMPR ARIO PçlO r@rQscrmm0{asg5len(e/gmente)A&~Üd R- SanAtn ~ ·n€
data Da ASSINATURA ASSIM "URA DoEv,pREsMiuo

o8'0'qo" £&~J"2 ^m~ Puei m Ç~àhn '
£^Ra uso E XCLljSfVO DA JUMTA . " """" "1

DEFERIDO ^UTEN'T(C^çÃO

PUQUOUE-SE E ARQUIVE-SE
.

0qU},,,,L ~: ' l

,

po,ta,,ci )63:2015

.A,!,l 0</J.:>
· q

£eçu£r.i,m.e.n.t,o Elelrõnico: 8.1.7,O,O,O,O,O,3.9,4.3.4.Q ,_ , _ _ , _ eàÁina 3 qe.63

JUCEB

Certifico o Registro sob o n° 97661294 em 11/05/2017
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Prosk$ênclo dh Rcpúblicâ ""-

'":"0 SecícMa da Micro e Pequena Empresa

: " Sçccet»ria de Racionalizaçào e Simçjlificaç3o -

" " ' Depactmnen{o de Registro Empw$3¢iàt e Mtegíjç3o

REQUERIMENTO DE EMPRESÁR|O

G0011(
NÚMÈRçj DE lD'ENTiF1CAçÂO DO REGISTRO DE EMPRESA -'NIRE Da SEDE NIRE ç)^ F(L1AL (µeenchm 8Dmon:e sc ato relecente a fi1Ol)

29104939Õ90 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOME DO EMPRESÁRIO {oomHeto sem ebtevimuras)

CLAUDIO RENAN PEREIRA SANTOS - ·
n0\c(omnjdade estado cív l " 4='íu:

" . o'OQ!?"BRASILEIRA CASADA , . ·
SEXO REGIME DE BENS (SO «sado) , ' :±0 t'.^

,G3!y ^0
FEMININO COMUNHÃO PARCIAL DE BENS __==_£_,"
F ILHO DE (pU) (mãO} '"^Ü: '" :Á0 b >

CLAUDIONOR DOS SANTOS _ Ihelenjce PEREIRA SAiVTOS _ . _a, :
NASCIDO EM (dMA de nnsc·knen¢o) Ldentidade número Ôrgbo 8tTÚ55QI UF c,%¥gpTD}

23i7/1975 . .|O516954997 |SSP BA ' Í9t!l €2 P515-00

EPM¶NCIP&iDO POR (locma de ormncipação - Cm eso do

l
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DQ±.%!CQJADQ NA (LOGRNJOURO - rua, a'a, CIC) NÚMERO

RUA CLÓVIS SANTOS _ 50
COMPLEMÊNTO E3AfRRO1DISTRITO CEP CiOWCbO HUM amo

^^ç ç4Tw'd·t;

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX SANTO ANTÔNIO 45602405
'hSUNlCÍPIQ UF

ITABUNA _ " Ka
declara. sob as penas da lei. não es(ar impedido de exercer alNidade empresária, que não possui OUlco registro de

Cy em resàrio e [eqUer.à,j.U,n,l,a,C,o.m,e,r,a,a,l_d,o Estado da Bahia. . .
CÓDIGO DO ATO DESCFUÇAO DO ATO CÔOIGO DO EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO

002 ALTERAÇÃO 021 Alteração de DadosfExceto Nome Empeesariai
·COOG0 Evèntô DESCR'çAO DO EVENTO COjõGO DO EVENTO DESCRiçXO DO EVENT O

XXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXj.xxxxxx,xxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxu.x.m.x,kx.xx,x.x,x,

NOVE EMPRESARIAL

'CLAU,D,!O. F=!2,S.AN,TOS ME . _ _ _ ._ _ _ -- _ ·,
LOGRADOURO (ma. av, CIC-} NÚMERO

AV ITAJUIPE · . . 2ÍÍ8. '
COMPLÉf.¶EN1Q , BA|RRomsTRITo ' CEP ==°==

±x,x,xx,x.çkxxxxxSxxxxxxxxxxxxxx SANTO AN.T,O,N,1,O_ _ 45602,3,8,0_
MW:ClpiO UF PMS CORREIO ELETRÔNCO (e·mad)

ITABUNA _ _ BA BRASIL sc)smarceneiro@yahoo.cxjcn.br
V^LOR DD CAPITAL - RS VN.OR DO C^P|TàL (poi enenso)

,100.000.00 _C.E!v'i_M.1,L, REAIS
:CÔDIGO DA ATIV1CJN)E ECOXÔMIC^ OESCR1Çj·O DO OBjETO

K I

(CNAE Fiscal) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXKXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXX ·

Atividade Principal .
.

47547Õ1

+ t' 0 ,

0
AlMdades Secundânas , . .

4761003
: E'"c

4763602

4 763604 .. _..J. _.
:"

4771701 : ;"
W

4781400 "
LgNl ml l m

Clij\T^ DÊ Meio ChiS ATIVIÍ)ADES NÚMERO DE 1NSCRIÇÂQ NO CNPJ 6EOE Dj F4b·L DC Ou7·· W uso DA JUMTA éÕNlERCLAL
tDEPEnDENTE CC - l . It

i7/1/2OM 1954i238000152 NIRÈ or.:edu UF ^UTQHmçÁdlj ·CJ 3 S ^ "
GOVERNNAENTN. · NÃO

Xxxx l =XXX_ '

^7T 0^ FIR,W\ PELO EMPRESÁRIO (ou qc ·oprosc t?nte/a5515tQnle/GQrenla) " l. .

=&~u" R . ?. S4h1-& - 'ne
Oat1\ QA ASSINATURA ASSI TURA DO EK¢PRESÀRi " """ ' '

, 08/05/2017. nb^~q .Pj^eA"Rq Sb^jm - --PARA uso EXCLUSIVO Da JUN7A
"" ~·' — '" - I

DEFERiDD AUTENT1CAÇÀO .

PUBLIOUE.SE E ARQUIVE-SE i

'Z,,q o=µ ' '

. .., _j l l 0,5)j_@
_ , , , , , , , , _ . _ _ . _ . à_Requ,e!iÍN!!!9 Elelrôn,i.c,o.:_8.1.7,QOOOO,394.34.0 _ _ _ _ _ _ , , _ . _ =ágiL2,à.± QCA

JUCEB

Certifico o Registro sob o n° 97661294 em 11/05/2017
Protocolo 174640048 de 11/05/2017
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Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2017
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€

P

Preúclêncle do RepÚh$ic8 Ú ;- '. '·

Q;"""'"'"""""'"""""'n""nW"' :'7;. · . REQUERIMENTO DE EMéÂEsÃR|crj0011
emelaria de Raciommç3o e Slmpli(içaç3o b" " . · ·

r

DeparWnenlo de Registro EmpcesaMl e lntegraç3o;

.
NÚMERO CE lDENTIFICAçÀO OQ REGiSTRO DE EMPRÉ$A · MIRE DA SEDE NIRE D,n, FILIAL (precnchei somemo so Ato rç4èrenlO 0 filial) . ·

29104939090 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOME DO EMPRESÁRIO (çocrptèto sem otYQviàtura6)

C1J\UDIO RENAN PEREIRA SANTOS
.N^C:ONNjDADE ' ESTADO C ML

· ;0 b ? znBRASfLEIRA casada "vrm
SEXO REGIMÈ DE BENS (so casaao) --

F,E,M.I.NINO COMUNHÃO PARCIAL DE 8,E.iV.S_ eM='
FILHO DE (pai) (cMC) r¥: " :

lCLAUDIONOR DDS SANTOS jHELENIcE PEREIRA SANTOS . . · , . , ~_,
NASCIDO Em (cala de ^3scjmento) IDENT|D^DE númcm Ó'gào o«hssoc up , 'R%(¥n'°}

|23/7/i,9.75

, 05169549,q7_ !ssp , Iba , . ., . Eyg3 b 815-00' EMANC1PM)O POR (Cotma de emonclwçào · somemo em caso de moem} ' ·· l

xxxxxxxxxxxuxxxxxxxxxxxxxxKxxxxxxxxxxxxxxxuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxuxxuxxxxxxxxxxxxxKuxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DQWCILjADO na (LOGRA DOURO · rua. av. etc) NÚMÊRO

E!!ja CLÓVfS santos 50'
COMPLEMENTQ B^|RRo/DIsTRrro CEP =°=== '

XXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SANTO AN TÔNIO 45602405

MU.'4:CÍPlO UE

F|IAb,u.n,a_ _ __ Le!a '
:declara. sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui ouuo registro de

empresário e requer à junia Comercial do Estado da Bahia.
CÓO¶GO DO MO DESCRiçAO DO ATO " C~O DO EVENTO OESCRIÇAO DO EVENTO

P

002 ALTERAÇÃO 021 Alteração de Dados (Exceto Nome_E,mpresaria!L
CGCrGO :O EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO ' ÇÇEKGY DO EVÉN'O DESCRIÇÃO DO EVENTO

XXXXXXXXKXXXX XXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXJCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL

CLAUDIO R,P SANTOS ME . .. . ~- ·
.LOGFU\DOURO (rua. nv, e:c.) " NÚmèro 1

AV itajuipe . .. zij8 '"
Q1çQMPLEMEN1O (JNRROIDISTRITO CEP =="== 1

!
;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SANTO ANTONIO " 45602380 ' ° '

MUNCIPIO UF PAÍS CORRED ELETRÔN¶COY~nM}

1TAB,U.N,A_ . jBA___isRAs|L sosmarcenei'o .Èhoo.com.bf .

VALOR DO CAPIT^L - RS VALOR DO CAPITAL (pyr omnso) - T

j00&0,0,90 CEM MIL REAIS
;CÔDIGO Da ATMOIôOE ECCWÔMICA DESCRIÇÃO DO OBJETO

l m

(CNAE Fiscal) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkxxxxxxxxxxxxxxxxxkxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Atividade Principal

. .4754701

Atividades Secundárias

4789005
1

. . .

4789007

4789Õ99 . . _ · .
"' .' : V'

771i000 .,. .
· N

9511800 ' "
data de Meio das atividades número de tNSCRQçÁO no cnpj '"·4YÚ·ÇhCW dc sede Ou qc uso Da jUNTA comercin. ,

DGPENOGN7E DE .
17/1/2Õ14 19541238000152 NIRE 8NêfiOt Uf ^UTORV,^CAO T"11 I - SIM

GQvLalN^MENT^L V" 3 - NÃO

XXXX XXXX
.

'^'""6_"=="° 'R"':?:° '°==:%"e"""""'"' '
DA1^ DA ^SSN^TURA ^SSf,4 TÜRJA DO EMPRESARiO

i 08'05'20" )ê7,£a~dÁ7 , /2qmu~ RuuÂ~tkp _~~__::—-
PA,RA,U,S,O.E,XCLUSIVO DA JUNTA _ _ . ,,, , "":":"", m . .,_. ._ .._ _==_ _j

DEFERXXJ MJTENTlCtIçÁO

PUOLKjUE-SE E ARQUIVE-SE

1 .6m"r-Q
.

p.,, -, 163, 20."

F, J 1/ tjs"/ l
jRcqueriménto Ele|lürüço;A17QQ.®Q.@?4m.Q_ _, _ ._ _ .. __ f?ági!!u.g.ç

l
l

i

l

i

%

É

JUCEB

Certifico o Registro sob o n° 97661294 em 11/05/2017
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'C

pr8sidencio dn R¢pútj$icn q: : -'"' . :,"': ".'";
Q.::'"""" " """°" """'"" '"'":' 'á .' REQUERIMENTO DE EMPRE'SSÁR|O

çretarij de Racionulitaçáo o Slmpli ¶càçào >&- · . " . : m t

OepjrWnento de Reçjisuo ÉmpréSM'M · Ml·QtjçjO ' " :"- "· : U O O .1. 1. L
N

NÚMERQ DE FDENWICAÇÂO DO REGISTRQ DE EMPRESA · NIRE ç)^ SEDE NiRE DII FILIAL (çYccnchot sãmente se ato cefcrm:e 8 IMA)

291CM939090 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOMÊ DO EMPRESARK) (CO'WMtO 3QtTb

.cu,U,D,|,o,R.E.N,A,N_p.E.R,E.I.R.A,s,A,N,T.o.s
N^cIoN^LIDr¶DE ESTAOO CML

BRAS,I,L.E.I,RA ÇA,S,A,D,A_ .^=":
SEXO REGIME CE DENS (se cmsMo) " b q T

· "q Ò

EEM|,n.|,n,o COMUNHÃO PARCIAL DE BENS __=g_ , F
FILHO DE (pu (cMe) m G "" '

'CLAUDIONO,RJJ,O,S,SANTOS ,HELEN1CE PEREIRA SANT,O,S_ "Z= rj _i

mSciDo Ey (data de nasdmcnéo) IDÈNTIDADE número ôngao emksoe UF g70('tiTr") !

23/7/1975 0516954997 |SSP _,~Lgq Bis-ck) '
EIJ^NC!P^DO POR (forma do emoncipmo - somento em caso de monat) · " .

l XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'XXXXXXXXXXXXXXXXX

!DOtMCUjAOO NA (LOGRADOURO - rW. Bv. etc) , NÚMERO

RUA CLÓVIS SANTOS 50 '

COMPLEMENTO BMRROIDISTRITO CEP ='="=. :

,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXKXXXX SANTO ANTÔNIO .4.5,6,0,2,4,05 ,

MUNlCiPlO UF

ITABUNA ~ . . . , |BA .. _i

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de

'empresário e requer à Junta Comerciai do Es,t,a.d.o,d,a~8ahia.
CÓDIGO DO ATO DESCRIÇÃO DO ATO C(JCKG3 DO ÉVÉN'O DESCRIÇÃO DO EVENTO

002 _ ALTERA AO 021 , Alteração de Dados (Exceto N.ome Empresariai)
COOIGO DO EVENTO DESCRIÇAO DO EVENTO COOK3O DO ÈVÉNIO " DESCRIÇÃO DO EVENTO

Q
XXXXXX XXXXXXX XKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX X XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXKXXKXXXXXXXXXX'

XCjME EUPRÉSAR1AL

çLl\!uD|o r.p s,an,t,oS Me - . . . . '
"' " -— - · · ' ·' m

(.OGRASjOURQ (run, av, e::.) NUMÊRD

AV ITAJUIPE . üèi" .
COMPLEMENTO MIRRO1D¶STFUTO ' CEP =="=

xx,xy,x.x.x.x,xxµ,xx,x,x,x.xxxxxxxxxxx .síyygo,A,N,T,O,N.i,O —r———- -_. ©,6,0,2,3,8,0 ., ' "" :
· ?dUNlCimo iUF "país CORREIO ELETRÔNICÓ (omnad)

itabuna , . ba BRASIL sosmafceeneiro@jehoo.com.br
VALOR DO CAF¶7AL - RS VALOR DO CAMTAL (pcx QxlcnSO)

100.000.00 CEM MIL REAIS
CÔOjGO 0^ ^T|VíD^OE ECONÔM|C^ DESCRIÇÃO DO OBJETO

~
(CNAE Fiscal) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XX XXXXXX KXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Alividado Principal

47547Oi

Atividades Secundárias .

9529105

XXXXXXX

XXXXXXX . _ ._
g

P

XXXXXXX .. n .,
. d r

XXXXXXX '"'

OiA1^ DE (NfCk) OAS ATMOADES NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNÍÍÍ udc ~al dc 0j"r· ç' uso Da, jUNTA comercial ·
CÈPEKDÉHT E DE .

17/1/2014 1954 i238000152 ' j "'"E uf C3 1'- Sm
,UOVÉF1FW.±hTAL 3 · NÃO

i— · . ._ XXXX _L_ XXX,X_
ASS' 'ATURA IIA FiRNCA PELO EMPRESÁRIO ( cepÍescn:omG/assGm|atgwe^lc)

,Q&LLAdLQ A . p. =Atwj - ME
|)^1^ DA ASSWATURA ^SS(N TURA DD EMPRE$AR1 ' " ,

F- , °"°'RO" ._& /L~^m, q'D^jA'^e ,R~m,__, . _ ... à,PAR,A uso EXCLUSIVO Ç)^ JUNTA , _ . . _-

OEFEIUDO ^UTENT|Cí.ÇÁC' "" Çjb ' JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
PU9LKjUE. OV.VE-SE CERTIFIÇO O REGISTRO EM: 11/U5J2017 SOB Nt 97661294

, 1,)(],7 l 5e(j

<Sodl -JUCÊBpm«ç!lo: 17/464094-8, DE 11/0512017
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SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 22/07/2020 10:59

Certidão Especial de Débitos Tributários

(Positiva com efeito de Negativa)

0001.1'

(Emitida para os efeitos dos arts.113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 -Código

Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20202096421

RAZÃO SOCIAL

CLAUDIO R.P SANTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

qj 114356.244 19.541.238/0001-52

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima

identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à

presente certidão Positiva o efeito de Negativa:

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICMS

123735.0072/18-0 - la Inst/DISTRIBUjCAO

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na

Divida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da

Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 22/07/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua

emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

C
Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da

Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

PAG - l de l RelCertidaoEspecial.rpt
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
FAZENDA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

G0011.5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número da Certidão
0004689

CÓdigo

C.N.PJ
19541238000152

CÓdigo Geral
1247095

Nome/Razão Social
CLAUDIO R.P SANTOS - ME

Insc. Est.
114356244 C.P.F

Endereço
AVENIDA ITAJUIPE, N°: 238 -

ITABUNA

R.G

© SANTO

ANTONIO BA

A Prefeitura Municipal de Itabuna - BA, conforme preceitua o Art. 273 da Lei Municipal n° 2.173
de 01/10/2010 - CÓdigo Tributário Municipal, certifica para os devidos fins que, NÃO CONSTA
DÉBITO pertencentes ao contribuinte. E, para constar, foi extraída a presente certidão, cuja

validade e de 90 (Noventa) dias contados a partir da data de sua emissão.

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que
posteriormente venham a ser apurados.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Itabuna
na Internet, no endereço http://www.itabuna.ba.gov.br/

Emitida em 06/05/2020

C Validade 90 dias

Chave de Validação: 20200004689

Av. Princesa Isabel, N" 678
São Caetano
CEP: 45.607.001 - Itabuna-Bahia
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' MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: CLAUDIO R.P SANTOS
CNPj: 19.541.238/0001-52

C

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br" ou <http://www.pgfn.gov.br".

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:13:52 do dia 01/04/2020 "hora e data de Brasilia".
Válida até 28/09/2020.
Código de controle da certidão: 7BC1.1FBB.9048.09ED
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

C'



22/07/2020 Consulta Regularidade do Emprègador

Voltar Imprimir (j0011"
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CALXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 19.541.238/0001-52

Razão SociaI:cLAUDIo r p santos me

Endereço: r e 181 l nova itabuna l itabuna l ba l 45611-122

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/07/2020 a 06/08/2020

Certificação Número: 2020070810420909739607

Informação obtida em 22/07/2020 11:02:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

hups://wnsu|W-cd.caixa.gov.br/consU|tacn/pages/consu|wEmpregador.jsf 1/1
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PODER JUDICIÁRIO

jUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLAUDIO R.P SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPj: 19.541.238/0001-52
Certidão n°: 16676990/2020
Expedição: 22/07/2020, às 11:04:03
Validade: 17/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que CLAUDIO R.P SANTOS (MATRIZ e FILIAIS), inscrito(a) no

CNPJ sob o n° 19.541.238/0001-52, 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 PrÉvÍa.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



" 1.AUDIO R.P SANTOS (00206) CEDIG CENTRO DE DIGITACAO LTDA. SIC

" . 'ermos de Abertura e Encerramento Diário: 5 Folhm I
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T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 55 (CINQUENTA E

CINCO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 55
(CINQUENTA E CINCO) , E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM.

'* 5 (CINCO) DAS OPERAÇÕES COMPREENDIDAS NO PERÍODO DE
01/01/2018 A 31/12/2018 DA EMPRESA CLAUDIO R. P SANTOS, FIRMA
ESTABELECIDA À AV ITAJUIPE, 238 , BAIRRO SANTO ANTONIO,
NESTA CIDADE DE ITABUNA/BA CEP: 45602380, REGISTRADA NA
JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 29104939090
POR DESPACHO DE 17/01/2014 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS
JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C .N. P. J. ) 19541238 000152.

,
CONFORME DETERMINA O ART. 9° DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N°

107 DE 23/05/2008 DO D.N.R. C. DECLARAMOS QUE O PRESENTE
LIVRO ENCONTRA-"SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A
DOCUMENTAçÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO (A)
t RESPONSÁVEL, O SR. DENILTON BARBOSA REGISTRADO NO C. R. C-BA

. SOB O NUM. 10400/0, REGISTRADO (A) , NO C. P. F. SOB O NUM.172.014. 465-68.

L

ITABUNA, 01 DE JANEIRO DE 2018.
jmGjAm!±Az~!=L_ &±7(±_____
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CLAUDIO R.P SANTOS

CNPj: 19541238/0001-52
Demonstrativo do Resultado Exercício Folha: SI

RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS

RECEITA DE SERVIçOS

RECEITA BRUTA DE VENDAS

(-) Imposto s/vendas - SIMPLES

RECEITA LIQUIDA DE VENDAS

C
(-) Custo das Prod. Vendidas
(-) Custo dos serviços prestados

LUCRO BRUTO OPERACIONAL

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Retiradas Pro Labore..........
Honorario ................................
Aluguel ...............................

655.197,07

29.695,00

684.892,07

18.288,24

666.603,83

3.275,44
379.447,62

283.880,77

24.600,00
15.000,00
4.200,00
5.400,00

(-) DESPESAS DE VENDAS í'
Salarios e ordenados............ 52.680,56
Encargos Sociais.................. 8.760,22

(-) DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Bancarias

ÇJ
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS
Taxas Municipais

6.587,25

21.025,19
298,67

LUCRO LIQUIDO OPERACIONAL

61.440,78

6.587,25

21.323,86

169.928,88

ltabuna-Bahia., 31 de Dezembro de 2018

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRATIVO DO
RESULTADO DO EXERCICIO, realizado em conformidade com a
documentação apresentando lucro liquido de R$169.928,88 (cento e

sessenta e nove mil, novecentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos).

'Èi?g~,tj i2mã- bm'n='t^
CLAUDIO RENAN PEREIRA SANTOS

Y<>_"
sóao ADMINISTRADOR TEC.CONTAEHL

CPF: 691,321.515-00 CPF:17201446568 CRC-BA 10400



CLAUDIO R.P SANTOS

CNPJ, 19541238/0001-52 Ci00j.2
Balanço Patrimonial Folha: 52

CIRCULANTE
Disponível

Caixa
Bancos com movimento

Créditos
Debito de Sócios

Y.w

Estoques
Mercadorias Tributadas

NÃO CIRCULANTE

Imobilizado
Móveis & Utensílios
Maquinas e Equip.
Instalações

304.388,97
80.758,10

265.000,00

80.541,95 730.689,02

6.804,00
481,00

, 5.318,00 12.603,00

TOTAL DO ATIVO

m'
l 743.292,02 i

PASSI'VO

C

CIRCULANTE
" Fornecedores

Tributos e Cont. Sociais
NÃO CIRCULANTE

Capital
Reserva pI Aumento de Capital '

30.136,05
2.942,31 33.078,36

100.000,00
610.213,66 710.213,66

TOTAL DO PASSIVO ' l 743.292,02 l

ltabuna-Bahia., 31 de Dezembro de 2018

Reconhecemos a exatidao do presente BALANCO PATRIMONIAL, realizado em conformidade com a
documentação apresentada, cujo o ATIVO e PASSIVO somam R$.743,292,02 (setecentos e quarenta e trés

mil, duzentos e noventa e dois reais e dois centavos)

€Á»~'k nqj~m^ k<~ Sm"'
CLAUDIO RENAN PEREIRA SANTOS

^- -_ " l"

L DENI

sóao ADMINISTRADOR TEC.CONTABIL

CPF: 691.321,515-00 CPF:17201446568 CRC-BA 104'00



CLAUDIO R.P SANTOS

CNPj: 19541238/0001-52
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados Folha:5j

l

0001.2?
DEMONSTRAçÃO DOS LUCROS OU PREJU1ZOS ACUMULADOS

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Saldo no Inicio do Período Nihil

(+) Ajuste de Exercícios Anteriores

(+) Reversões de Reservas

Nihil

Nihil

" Lucro Líquido do Exercício 169.928,88

L
(-) Transferencia pI reserva de Lucros 169.928,88

(-) Distribuiçao de Lucros

Saldo no Final do Exercício Nihil _J

ltabuna-Bahia., 31

/),1 ,.,-/fÕ ,L),,&au, ,Pt'W'>r,. J=q1

CLAUDIO RENAN FERE1RA SANTOS

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 691.321.515-00

de Dezembro de 2018

e__ LTON BAR A

TEC CONTABIL

l

l

Ww CPF.17201446568 CRC:10400

RS
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CLAUDIO R.P SANTOS (000220)

CNPj: 1954L238/0001-52

Notas Explicativas Fdha:54

Notas Explicativas: 000J 2:

Demonstrativo Contábeis de CLAUDIO R.P SANTOS- CNPj: 19.541.238/0001-52,

encerrado em 31 de dezembro 2018.

NOTA 01 · CONTEXTO OPERAC1ONAL

A CLAUDIO R.P SANTOS- é uma sociedade empresária limitada, CNPj: 19.541.238/0001-
52, conforme seus atos constitutivos. Atua principalmente no ramo de COMERCIO
VAREjISTA de MOVEIS, desde o primeiro trimestre de 2014.

NOTA 02 · ELABORAÇÃO E AP,'?!ZSENTAÇÃO DAS DEMONSTRAçÕES
F

FINANCEIRAS.
Na elaboração e apresentação das Demonstrações Financeiras foram consideradas as
Práticas Contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Microempresas.

C" NOTA 03 · PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A) Regime de Escrituração.
A administração declara que as Demonstrações Contábeis de CLAUDIO R.P SANTOS do
período compreendido entre 01 de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 2018, apresentam
adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da
entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em
conformidade com a 1TG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As
demonstrações contábeis, exceto informaçõe's'de fluxo de caixa foram elaborados segundo
o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

B) Depreciações

As depreciações não foram aplicadas/contabilizadas no exercício de 2018.

NOTA 04 · PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Opinião sem Ressalva

C As demonstrações financeiras acima referidas representam adequadamente, em todos os

- aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CLAUDIO R.P SANTOS, em 31
de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o
exercício findo naquela data, de acordo com bS práticas contábeis adotadas no Brasil.

ltabuna-Bahia., 31 de Dezembro de 2018.

££—~-.~--____
_CLAUDIO R.P SANTOS

CLAUDIO RENAN PEREIRA SANTOS - SOClO ADM|N|STRADOi
CPF: 691.321.515-00

---—---- -- --,=?' "4 " "

, _-màL osaTécnico em Contabilidade
CRC-B.', 10.400

CPF: 172.014.465-68



LAUDIO R.P SANTOS (00206) CEDIG CENTRO DE DIGITACAO LTDA. SI'
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T E R M O D E E N C E R RA M E N T O 00012'

©

i
l

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 55 (CINQüENTA E

CINCO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE l (UM) A 55
(CINQüENTA E CINCO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM.
5(CINCO) DA EMPRESA CLAUDIO R.P SANTOS, FIRMA ESTABELECIDA À

AV ITAJUIPE, 238 , BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE DE
ITABUNA/BA CEP: 45602380, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO
MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 29104939090 POR DESPACHO DE
17/01Í2014 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO

MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 1954123800Q152, REFERENTE

AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018 E SE DESTINOU A FINS
CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.'

CONFORME DETERMINA O ARTIGO 9° DA INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE
LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A
DOCUMENTAçÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A)
RESPONSÁVEL, O SR. DENILTON BARBOSA REGISTRADO NO C.R.C-BA.

SOB Q NUM. 10400/0, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM.
172.014.465-68. E

ITABUNA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018 .

--À:A!mL^~m'uku'm_£~à---

EMPRESARIO - CLAUDIO RENAN PEREIRA SANTOS

€

C.R.C-BA 10400/0

C.P.F 172.014.465-68

$4·[

z':í
€Z, _

JUNTA COMEKC2AL DO

ESTADO DA BAHIA
éP

Em,ÁLB....Q.'ZjÁb /g
Ass._.....,...:K±±=g=.
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional
identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao
exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais,
conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.° 9.295/46.

'L
Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que,
posteriormente, venham a ser apurados coricra o titular deste registro, bem como não atesta a
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA
i:t:.RcB:g:' Cedidão n.·: BN2019/00008085

.,:.~e;., Nome: DENJLTON BARBOSA CPF: 172.014.465-68
CRC/UF n." BA-010400/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 28.08.2019
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Livro: DLARIO
N" 005 l Exercício: 2018

Confirme a existência deste documento na página WW\N.CRCBA.ORG.BR, mediante número de
conty le a seguir:

CPF : 172.014.465-68 Controle : 4281.5223.5537.5850
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PODERJUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE jUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
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CERTIDÃOESTADUAL

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1° GRAJ

Ç;

CERT/DÃ O N°: 004347094 FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de justiça
(http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 24/07/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

CLAUDIO R. P SANTOS, portador do CNPJ: 19.541.238/0001-52, estabelecida na AV, ITAJUÍPE, 238,
SANTO ANTONIO, CEP : 456 O 2"38 O Itabu na - BA, *****"****** """"**** """*"""""""*"*"*""*"*"*****"*****"******

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado elou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20

(vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, sexta-feira, 24 de julho de 2020.

0

004347094
PEDIDO N°' |iUi|||||||||||||||||||||||||i|||||||)||||||||||i|||



"Cl,
"7 r.µ"

V
V

000J2:

©@ deã g© MÓveis para Escr'tório, Escolares, e Hospitalares

CLAUDIO R. P, SANTOS - ME
Av. Itajuípe, 238 · Bairro Santo Antônio - CEP. 45602·380 - ltabuna-Bahia.

CNPj:19.541.238/0001-52 IE.114 356.244-ME , _ Elna!li çag'mn!!LQYei~!IQQEçµM2l" tel: (73) 36 lZ-76 lZ

Itabuna - Ba. 08 de JUNHO de 202U.
À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO

SECRETARIA MUNIç[pALREsAÚREjIAEulNA

DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7" cIa
Constituição Federal, para os fins do disposto Lei 8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos ent
trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

( X ) nem menor de 16 anos.
( X ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, ou a partir de 14 anos.
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CNPJ 19.541.238/000l-M
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

SETOR DE COMPRAS

íj00.12:

DO: SETOR DE COMPRAS
PARA: DEPARTAMENTO DE LICITAçÕES l CONTRATOS

Itabuna, 22 dejulho de 2020.

PROTOCOLO N9 66/2020

Segue processo administrativo para compor processo LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO - ESTRUTURAçÃO FÍSICA PARA

CENTRO - ENFRENTAMENTO COVID - 19, conforme abaixo descrito.

L "
J
J
J
J

OFICIO MOTIVADOR /REQUISIÇÃO ETERMO DE REFERÊNCIA DO SETOR SOLICITANTE;
COTAÇÕES;

PLANILHA DE PREÇO
SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO;

AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO;
PRÉ - EMPENHO

f

€j ITEM OBJETO DEPARTAMENTOS VALOR (R$)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE
ESCRITÓRIO - ESTRUTURAçÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE
FÍSICA PARA CENTRO _ SAÚDE. R$ 44.816,00

ENFRENTAMENTO COVID - 19

y"" '
RECEBIDO EM,ÃÁ /CÀ- /2020.
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Prefeitura Municipal de Itabuna l

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 125-S/2020

- ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 037-S/2020

OBjETO: AQUISIçÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA
ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO CENTRO PARA ENFRENTAMENTO À

COVID-19.

PARECER JURIDICO
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PARECER NORMATIVO N° 001/2020 - PROJUR

E.A1ENTA: Parecer Normativo. Aquisição de bens,
serviços e insumos. Enfrentamento da Pandemia
causada pelo coronavírus (COVTD-19). Contratações.
Procedimentos. Lei Federal N" 13.979/2020. Medida
Provisória N" 926¢2020. Decreto n"10. 024/2020.

SINOPSE

"r
Em resposta à grave situação epidemiológica de alcance global, foi editada em 06 de fevereiro de
2020, a Lei Federal n°l3.979 que "dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência

de saúde pública de importância iniernaciònal decorrente do coronavírus responsável pelo surto
de 20/9". Dentre as medidas estabelecidãs para enfrentamento de tal situação. o artigo 4° da Lei

n°l3.979/2020 estabeleceu hipótese excèpcional e temporária de dispensa de licitação para
aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde

. pública decorrente do coronavírus.

Trata-se, com efeito, da criação de un)a nova hipótese de dispensa de licitação, ainda que
temrx)rária, que se soma às demais estabe|ecidas no m. 24 da Lei 8.666/93. Somando-se a isso,

0 em 20 de março de 2020 foi editada a Medida Provisória n" 926/2020 que alterou a Lei n" 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre Os procedimentos para aquisição de bens, serviços e

insumos destinados ao enfrentamento díj emergência de saúde pública já mencionada, com

destaque para a redução pela metade dos prazos a serem adotados nos procedimentos licitatórios
na modalidade de Pregão, seja eletrônico oµ presencial.

Considerando que os artigos 4° a 4°-1 da atíiai redação da Lei n° 13.979/2020 aplicam-se a todas as

esferas federativas União, Estados. Distritoj Federal e Municípios.
E

Considerando, ainda, a possibilidade da existência de processos e expedientes administrativos

recorrentes ou com caráter repetitivo em que sejam suscitadas consultas a esta procuradoria sobre
questões coin os niesmos pressupostos de fato e de direito para os quais seja possível
estabelecer unia orientação jurídica unifOrme, justifica-se a elaboração do presente parecer
normativo a fim de permitir o atendinµmto das exigências legais a partir da adoção das

recomendações formuladas na presente manifestação.

PrMeitura Municipal de Itabuna Av, Pnncesa /saoe( 678 - Centiu Administrativo Municipal - São Caetano
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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES Ê'

De início, convéní destacar que compete à Procuradoria Administrativa prestar consultoria sob o
prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à conveniência e à

oportunidade da prática dos atos administrativos. que estão reservados à esfera discricionária do ,
administrador público legalmente competente, tampouco examinar questões de natureza

eminentemente técnica, administrativa elou financeira.

Ademais, entende-se que as manifestações da Procuradoria Administrativa são de natureza

opinativa e, portanto, não são vinculantes para o gestor público, o qual pode, de forma

justificada, adotar orientação contrária Ou diversa daquela emanada da consultoria jurídica.
Ou seja. o presente opinativo, como simples orientação jurídica, tem natureza obrigatória, porém.

,0 não vinculante e visa auxiliar a Administração Pública na tomada das decisões que atendan:i
primordialmente ç) interesse público.

.DA FUNDAMENTAçÃO ·

Conforme disposto na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores a Administração Pública deve

selecionar com quem contratar. definir as condições de fato e de direito no intuito de obter sempre

a proposta mais vantajosa, subordinando-se aos princípios legais. Nesse sentido, entende-se por

proposta mais vantajosa aquela em que a prestação do serviço pelo particular se adéqua e satisfaz
ao interesse público, além da Administração assumir prestação menos onerosa com a melhor

qualidade do serviço.

Portanto, a ausência de licitação somente se admite por exceção e, tão somente, nos casos

" indicados em lei. As exceções encontram respaldo constitucional e nas definições legais da Lei de

Licitação e Contratos Administrativos. Neste contexto, surge a Lei Federal 13.979/2020 que
0 institui normas específicas para aquisição de produtos e serviços em regime emergencial para

ações diretas de enfrentamento ao novo coronavírus por meio de dispensa de licitação e na

modalidade pregão, com conteúdo específico para tal momento,

Assim, examinada a matéria à luz da Lei fèderal n° 13.979/2020, externamos as recomendações a

serem seguidas pelos Órgãos da administração direta e indireta do Município de Itabuna para a

correta contratação direta mediante dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e
insumos de saúde, destinados ao enfrentamento da pandemia da doença do coronavírus (COVU)-

19).

Dito isso, enumera-se as principais premissas jurídicas que foram utilizadas na Lei Federal em
comento:

Prefeitura Municipal de Itabuna Av. pnncesa Isabel, 678 - Centvu Administrativo Mumc»a/ - São Caetano
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a) da dispensa de licitação tratada na Ici n°l3.979/2020

A dispensa de licitação disciplinada pela Lei n°l3.979/2020 inaugura uma hipótese específica de

contratação direta com uma finalidade precisa: o necessário enfrentamento da situação decorrente

da ameaça representada pela COVID-19. A dispensa tratada pela novel legislação, além de
possuir destinação específica, se caracteriza por ser temporária, ou seja, somente pode ser

invocada enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente do coronavírus.

Note-se que as contratações diretas a serem entabuladas no âmbito da Lei n° 13.979/2020 não se
confundem em absoluto com as contratações emergenciais típicas, seja pelo procedimento

diferenciado tratado pela norma, seja pela aplicação direcionada e temporária. O art. 4° da Lei

n" 13.979, de 2020, delimita o universo de aplicação para as contratações relacionadas ao

enfNntamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavírus, assim como disciplina seu funcionamento:

An. 4° É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de

engen ha ria, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta

Lei. (Redação dada pela Medida Provisória n° 926, de 2020)

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

aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do coronavírus.

A norma não abarcou expressamente a possibilidade de utilização da nova hipótese de
dispensa no caso de necessidade de contratação e execução de obras de engenharia, sendo

.
possível afirmar que a aplicação da dispensa restringe-se a:

0 a) bens;
b) serviços, incluindo os de engeriharia e
C) insumos de saúde,

O escopo da Lei n.13.979/2020 cinge-se, portanto, a bens, insumos, serviços e serviços de
engenharia. As obras de engenharia não fOram contempladas e poderão, se for o caso, serem
disciplinadas em futuras alterações normativas. Ressalta-se que a dispensa de licitação em
destaque na Lei Federal têm vigência contida, isto é, somente podendo ser utilizada no período

enquanto durar a situação de emergência.

b) presunção legal de atendimento das condições para a dispensa

O artigo 4°-B da Lei n.13.979/2020. estabelece. de forma taxativa, nos incisos I a IV .
todas as condições que se presumem ,iá atendidas. São elas:

l. ocorrência de situação de emergência;
2. necessidade de ponto atendimento da situação de emergência:

Prefeitura Municipal d0 Itabuna Av, Pnncesa Isabel, 678 - Centro AdministratiVo Munbjjal - São Caetano
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3. existência de risco a segurança das pessoas, obras. prestação de serviços,

equipamaitos e outros bens,públicos ou particulares; e
4. limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.

Com efeito, em face da grave e urgente calamidade pública que assola o pais e o mundo, decidiu a
Lei. em observância ao principio da eficiência insculpido no art. 37, caput da CF/88, que
não seria razoável exigir que o gestor público declinasse, em cada um dos processos de
aquisição, os fatos e circunstâncias que são de conhecimento público e notório.
Ocorre, no entanto, que tal presunção, embora desobrigue o gestor público de apresentar
repetidamente, e de foma prévia, as justificativas da emergência e da necessidade da .
contratação, implica a sua responsabilização caso sobrevenha prova em sentido contrário, ou seja,
de que as circunstâncias fáticas que fúndamentaram a contratação por força desta
autorização legal específica carecem de veracidade.

Dito isso, conclui-se que a simples compra de um medicamento elou aparelhos de saúdes ou
hospitalares, por exemplo, não é suficiente por si só para que o Estado deixe de realizar o
procedimento de licitação com base na Lei Federal 13.979/20, sendo necessário que demonstre

que os bens e os insumos dese,jados sejani comprovadamente adequados para combater a situação
decorrente da Covid—l9. Neste sentido, opinou a AGU - Advocacia Geral da União, em recente
parecer sobre q tema:

(...) para a configuração da contratação direta emergencial pot dispensa de licitação,
devem ser preenchidos os seguintes pressupostos:
a) Demonslração concreta e efetiva de que a aquisição de bens e insumos de saúde
serão destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus;
b) Demonstração de que contratação é via adequada e efetiva para eliminar o risco.

0 Dessa forma, a celeridade buscada pelo legislador, ao passo que mitiga algumas exigências

previstas na sistemática da Lei n° 8.666/93. impõe ao gestor público o dever de cautela e de

apuração das circunstâncias fáticas que orientam para eventual contratação direta sob tal
fundamento.

Vale ressaltar que a permissão aqui estudada não admite interpretações extensivas, de modo que
os requisitos acima elencados devem observados pelo Poder Público no momento da contratação,
sob risco de incorrer em improbidade administrativa,

C) da ampla divulgação das informações

Atenta aos deveres de transparência e ampla publicidade das atividades da Administração Pública.
a Lei n° 13.979/2020 determina que as contratações realizadas por meio da habilitação legal nela
prevista deverão ser imediatamente disponibilizadas em site oficial específico.

Prefeitura Municipal de Itabuna Av, Pnncesa Isabel, 678 - Centro AdmtnistratMo MuniCipal - São Caetano
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A disponibilização imediata das infoimações sobre tais contratações é de extrema importância,
não só para a própria Administração, uma vez que permitirá que Órgãos e entidades públicas "

saibam o que os outros estão contratando, e como estão contratando, como também para que as
instâncias de contrde, e mesmo o cidadão, possam monitorar essas contratações emergenciais

com maior fàcilidade, sendo certo que toda contratação realizada pela Administração é uma

contratação que deve atender a interesses e necessidades públicas.

Nesse sentido, o § 2°, do mencionado art. 4°, estabelece que essa divulgação na rede niundial de

computadores deverá obedecer, no que couber, as exigências do art. 8°, § 3°, da Lei de Acesso à

Informação (Lei n° 12.527/201 l), apresentado, ainda, "o nome do contratado, o número de sua

inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de

contratação ou aquisição".

d) não exigência de estudos preliminares pam as contratações de bens e serviços comuns.

A Lei em apreço, após modificações do Poder Executivo, passou a não exigir, para contratação de

bens e serviços comuns, por meio da dispensa nela prevista, a elaboração de estudos preliminares

pela Administração contratante.

Os estudos prévios são, em regra. a primeira fase do planejamento de uma contratação pública,

que visa a análise da necessidade de contratação, viabilidade (inclusive, técnica) da contratação,

seus impactos ambientais e fornecer elenientos para o futuro projeto básico ou termo de referência,

conforme art. 6°, IX, da Lei n" 8.666/93.

Buscou-se, portanto, a simplificação do procedimento quando a contratação direta destinada ao

enEentamento da emergência de saúde pública proveniente do coronarvírus tiver como objeto

bens e serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser

0 objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado (conforme parágrafo
único, do art. 1°, da Lei n° 10.520/2002).

e) da admissão de termo de referência básico e de projeto básico simplificados.

A Lei n° 19.979/2020, alterada pela MP n° 926/2020, admite, em seu art. 4°-E, que, para as

contratações para enfretaniento da situação emergencial causada pelo coronavírus, a apresentação
de termo de referência simplificado e projeto básico simplificado. A observação a ser realizada é

no sentido de que o dispositivo se refere às "contratações'", não apenas às dispensas de licitação.
Assim, não obstante entender ser necessária a caracterização do objeto a ser contratado, a Lei n°
13.979/2020 permite a realização de termo de referência simplificado e projeto básico

simplificado, evitando, pois, que a excessiva complexidade da documentação piné-contratual venha

ser um entrave a efetividade das contratações, evitando-se, pois, a majoração dos danos causados
pela covid-l 9.

Prefeitura Municipal de Itabuna Av pnncesa Isabel, 678 - Cêntm AdmiMstratNo Muniàpal - São Caetano
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f) possibilidade de contratação de equipamentos usados

Considerando o cenário de emergência internacional, bem como a escassez de bens e
equipamentos novos em face do crescimento mundial do surto, restou estabelecida de foma

expressa a possibilidade de aquisição de equipamentos usados na contratação de bens e

serviços. Dessa forma. a legislação moderniza o escopo das contratações que tem em sua
concepção rotineira o emprego de produtos novos. Necessário se faz enfatizar que a legislação não "

descuidou da qualidade dos equipamentos a serem contratados na medida em que apontou

expressamente a responsabilidade do fornecedor pelas plenas condições de uso e de

funcionamento do bem a ser adquirido

g) contratos com vigência de até 6 meses

Por força do artigo 4°-H, da Lei n. 13.979/2020 restou estabelecido o prazo de até seis ,

meses para duração dos contratos, bem como a possibilidade de prorrogação das contratações por

sucessivos períodos enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento da situação de

emergência de saúde pública. No ponto, se afasta radicalmente, diante da especialidade da norma

as discussões sobre a possibilidade ou não de prorrogação inerentes as contratações emergenciais

disciplinadas pelo artigo 24, IV , a Lei n. 8.666/93, Diz o art.4°-H que:

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

Importante observar que o encerramento do estado de emergência não acarretará a rescisão

abrupta dos contratos alusivos aos procedimentos regidos nesta Lei. Isto porque que os

eventuais efeitos da situação de emergência serão sentidos por mais algum tempo e aqueles

0 que porventura foram acometidos pela enfermidade não podem ser abandonados sem o
cuidado necessário. Cite-se:

Art. 8° Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 20 19, exceto
quanto aos contratos de que trata o art. 4°-H, que obedecerão ao prazo de vigência neles
esrabelecidos.(Redação dada pela Medida Provisória n° 926, de 2020)

Aqui cabe fazer uma distinção. O Art. 4°-H condiciona a prorrogação (e não a vigência contratual
em si) à necessidade de enfrentamento da situação. Ademais, o art. 8° é claro ao preservar a

vigência dos contratos quando encerrado o estado de emergência. Desse modo. o fim da

emergência (ou da necessidade de enfrentamento dos seu efeitos) poderá eliminar a

possibilidade de novas prorrogações, mas não afeta o prazo de vigência já estabelecido ou

prorrogado, muito menos é causa para a sua rescisão antecipada.

Prefeitura Municipal de Itabuna Av. Princesa Isabel, 6T8 - Centro Administmtivo Muni%a/ - São Caetano 6
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h) da relativização da habilitação

O art. 4°-F, da Lei n° 13.939/2020 permite, ainda, que, excepcionalmente, a autoridade pública
competente, dispense, da contratada, documentação de habilitação. Será, possível, portanto, a
dispensa de "apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o

cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação
de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso

XXXIII do caput do art. 7° da Constituição"'.

i) da permissão pam contratação com empresas impedidas

No mesmo espírito da permissão anteriormente tratada — de relativização da documentação de
0 habilitação - as alterações formuladas pela MP n° 926/2020 tomaram possíveis, na dispensa de

licitação prevista na Lei 13.979/2020, contratações de "bens, serviços e insumos de empresas que
estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o

Poder Público suspenso".

Aqui, o Legislador exigiu que o particular em questão seja o único fornecedor do bem ou serviço a

ser adquirido. Assim, ainda que a empresa se encontre impedida, no momento da contratação, de

licitar ou contratar com o Estado, para fins obter soluções ao enfretamento da situação de

emergência, será possível realizar sua conttatação.

j) dispensa excepcional da estimativa de preços

Conforme previsto no § 2° do art. 4°-E, excepcionalmente, será dispensada a estimativa de preços.
mediante justificativa da autoridade competente. A realização da estimativa de preços não

impede a contratação pelo Poder Público por valores superiores que decorram de oscilações
6j ocasionadas pela variação de preços. o que deverá ser justificado nos autos do processo de

contratação (art. 4"-E, §3°).

A Cotação de preços deverá obedecer as seguintes regras: a) Verificação de preços no Portal de
Compras do Governo Federal: b) pesquisa publicada em mídia especializada; c) sítios eletrônicos
especializados ou de domínio amplo; d) contratações similares de outros entes públicos; ou e)

pesquisa realizada com potenciais fomecedores, sendo recomendada a apresentação de pelo menos

três cotações.
Entendemos que tal possibilidade somente poderá ser utilizada pelo gestor público em casos
excepcionalíssimos nos quais a necessidade de aquisição é tão urgente. e o risco do perecimento
do bem jurídico que se visa proteger com a contratação é tão elevado, que não se mostraria

razoável a realização de qualquer diligência para a realização da estimativa de preços. Poder-
se-im da mesma foma, dispensar a realização de tal estimativa de preços caso houvesse
demonstração inequívoca de que a aferição de preços em mercado revela-se
Prefeitura Municipal de Itabuna Av Princesa Isabel, 678 - Centro AdnihistratNo Munclí)al - São Caetano 7
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manifestamente impossível. De qualquer fôrma, por se tratar de dispensa de exigência que,

caso mal utilimdm poderá frustrar os princípios da economicidade e da obtenção da ,

proposta mais vantajosa, deve o gestor, ao assim proceder, apresentar a devida justificativa

pam não realizar a estimativa de preços.

k) da redução dos prazos do procedimento licitatório - Pregão

No tocante as contratações realizadas por meio de procedimento licitatório, especificamente na

modalidade pregão, realizada na forma presencial ou eletrônica, previu a MP 926/2020 que, na

aquisição de bens e insumos ou contratação de serviços necessários ao enfrentamento da

emergência em saúde pública ora comentada, os prazos foram reduzidos pela metade, sendo que,

quando se tratar de número ímpar, o arredondamento ocorrerá para o número inteiro antecedente

(ex vi art. 4°-G)

Nesse sentido, o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do

aviso, que, normalmente, é de 8 (oito) dias úteis, passa a ser de 4 (quatro) dias úteis, assim como

os prazos para apresentação de razões recursais e de contrarrazões, atualmente de 3 (três) dias

úteis cada, passarão a ser de apenas l (um) dia útil. Ademais, nas situações ora evidenciadas, o

recurso passa a ter o caráter meramente efeito devolutivo, sem haver a necessidade de suspensão

do procedimento licitatório, como ocorre ordinariamente. Também será de ] (urn) dias útil o prazo

para impugnação aos temos do instrumento convocatório

Vale destacar que os procedimentos mencionados anteriormente, tais como apresentação

simplificada de termo de referência elou projeto básico, assim como dispensa de estudos

preliminares e obtenção de preços estimados, aplicam-se a quaisquer contratações, seja por

dispensa ou licitação, para aquisição de bens e insumos ou prestação de serviços que tenham por

objetivo o enfrentamento da emergência que trata a Lei n° 13.979/2020.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, embora a Legislação em comento tenha permitido a realização de pregões com

procedimentos abreviados, a realização de pregão presencial enfrentm neste momento, algumas

limitações, pois, além de contrariar as recomendações médicas de evitar aglomerações para

reduzir a possibilidade de contágio pela Covid-l9, o Município de Itabuna, dentre outros, impôs

restrições de acesso e circulação, causando limitações aos serviços de transporte, hotelaria e

alimentação, o que dificulta a participação nos pregões presenciais de licitantes sediados em outras

regiões, comprometendo a competitividade do certame.

Prefeitura Municipal ¶e Itabuna Av Princesa Isabel, 678 - Centro AchninistratMo MuniCipal - São Caetano



È (jOOj.3E
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

ESTADO DA BAHIA
PRQCURADORIA JURÍDICA

Assim, considerando que já está sedimentado na administração pública brasileira o entendimento
de que deve ser dada preferência ao pregão eletrônico em vez do presencial para a aquisição de

bens e serviços comuns, visto ser a modalidade mais indicada para assegurar a ampla
competitividade, a redução de custos aos participantes, a transparência e a segurança dos certames,

deve ser dada prioridade ao uso da modalidade Pregão Eletrônico só se admitindo a
utilização da Dispensa de Licitação se restar justificada a impossibilidade de contratação
dentro dos prazos exíguos previstos na Lei n"13.979 para tal modalidade.

Caso seja demonstrada tal impossibilidade, elencamos a seguir os elementos a serem verificados
individualmente nos autos de cada procedimento administrativo em que se processa a contratação
direta, mediante dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

0 coronavírus, com fundamento no art. 4" da Lei federal n° 13.979/2020:

a) Cumprimento dos requisitos para a incidência da norma federal que autoriza a dispensa de

licitação:
a.l) Os bens, serviços e insumos que se objetiva adquirir deverão destinar-se
exclusivamente ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
coronavírus (COVID-19);

a.2) A autorização legal para a aquisição direta por dispensa de licitação é temporária,
se limitando ao período enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);

a.3) As aquisições realizadas com base no dispositivo deverão ser
imediatamente disponibilizadas em sítio oficial especifico na rede mundial de

computadores, contendo as inforrnações descritas no m. 4°. §2° da Lei federal

0 n"l3.979/2020.

b) Não obstante o permissivo legal para a dispensa de licitação nas aquisições destinadas ao
enfrentamento da COVID-19, deve o gestor público sempre observar os princípios que
lhe são impostos pelo art. 37 da Constituição Federal, bem como aqueles previstos no art.
3° da Lei 8.666/93.

C) Mesmo se tratando de procedimento de contratação direta, deve ser observado o rito e a
instrução da denominada fase interna do procedimento, de acordo com as regras da Lei n°

13,979/2020, aplicando-se subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, instruindo- se os autos com:

c.l) Projeto básico simplificado (ou temo de referência simplificado). contendo os
elementos indicados no art. 4°-E, § 1° da Lei 11° l 3.979/2020, aprovado pela autoridade

competente (art. 7°. §2". I. Lei 8.666/93). contendo orçamento detalhado (art.7°, §2°.
Il. Lei 8.666/93);

pm0itura Municipal.¶e Itabuna Av. phncesa Isabel. 678 - Centro Acjhmisha6vo MunbYl- São Caetano
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c.2) Comprovação da existência de recursos orçamentários para fazer frente à futura
contratação (art. 4°-E. §1°. VIl da Lei n° 13.979/2020 cIc art. 7°, §2°, III, Lei

8.666/93);

C.3) Habilitação jurídicm dispensada mediante justificativa da autoridade competente em

caso de restrição de fornecedores ou prestadores de serviço (art. 28 da Lei 8.666/93 CIC
art. 4°-F da Lei n° 13.979/2020);

C.4) Documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, dispensada mediante "

justificativa da autoridade competente em caso de restrição de fornecedores ou

prestadores de serviço (art. 29. Lei 8.666/93 cIc art. 4°-F da Lei n° 13.979/2020).

A dispensa de apresentação da documentação não poderá recair, no entanto, sobre a
0 prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no

inciso XXXIII do caput do art. 7° da Constituição;

C.5) Documentação relativa à capacidade técnica, dispensada mediante

justificativa da autoridade competente em caso de restrição de fornecedores ou

prestadores de serviço (art. 30, Lei 8.666/93 cIc art. 4°-F da Lei n° 13.979/2020);

C.6) Documentação relativa à qualificação econômico-fínanceira, dispensada mediante
justificativa da autoridade competente em caso de restrição de fornecedores ou

prestadores de serviço (art. 3 l, Lei 8.666/93 dc art. 4°-F da Lei n° 13.979/2020);

d) Devem ser cumpridas as exigências do an. 26, parágrafo único, ll e III da Lei n° 8.666/93,
instruindo-se os autos com:

d.l) A razão da escolha do fornecedor ou executante;

O d.2) A justificativa do preço.

e) No que diz respeito à pesquisa de preços que embasará a aquisição. devem ser observadas as

regras especiais quanto à justificativa de pueços introduzida pela Medida Provisória i1° 926/2000:

cl) Por força do art. 4°-E, § 2° da Lei n° 13.979/2020, admite-se

excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, a possibilidade
de dispensa da apresentação de estimativa de preços de que trata o inciso VI do

mencionado dispositivo;

e.2) O art. 4°-E, § 3° da Lei n° 13.979/2020 adniite, mediante .justificativa nos autos. a
possibilidade de contratação pek Poder Público por valores superiores ao

encontrado na estimativa de preços, desde que esses decorram de oscilações ocasionadas

pela variação de preços.
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f) Observância de outras regras especificas nas dispensas de licitação realizadas sob a égide da

Lei n° 13.979/2020:

f.l) Excepcionalmente, quando houver demonstração inequívoca da existência de um
único fornecedor para determinado bem ou serviço, será admissível a contratação de
empresa que esteja com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação

ou contratar com o Poder Público suspenso.

f.2) Admite-se a aquisição de bens e contratação de serviços, que envolvam
equipamentos usados, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições

de uso e funcionamento do bem adquirido.

f.3) Quando se tratar de bens e serviços comuns' jassim entendidos aqueles cujos
padrões de desempenho e qualidade possam ser ob'etivamente definidos por meio
de especificações reconhecidas e usuais do mercado (definição do art. 3°, II do Decreto
federal n.10.024/2019). não será exigida a elaboração de estudos preliminares .

f.4) O gerenciamento de riscos a que aludem os arts. 25 a 27 da Instrução
Normativa n° 05/2017, somente será exigível durante a fase de gestão do contrato.
sendo fúndamental a indicação de um gestor de contrato.

f.5) A duração dos contratos regidos pela Lei n. 13.979/2020 limita-se a 6 meses, podendo
ser o período de vigência prorrogado por períodos sucessivos. enquanto perdurar a
necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.

f.6) Para os contratos regidos pela referida Lei, pode a administração pública prever

que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do
valor inicial atualizado do contrato.

Por fim, com a emissão do presente Parecer Normativo, ficam dispensados do envio para

exame e aprovação pela Procuradoria-Geral do Município de Itabuna, os processos de
.dispensa de licitação para aquisição de bens. serviços e insumos destinados ao enfrentamento da

emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, ressalvadas as hipóteses de consultas
acerca de dúvida de ordem .jurídica devidamente identificada e motivada.

Para a utilização do presente parecer normativo nos casos concretos. deve a Administração
Pública instruir os respectivos processos com:

( a ) cópia integral deste parecer normativo devidamente aprovado pelo Procurador-Geral
do Município de Itabuna;
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(b) declaração da autoridade competente para a prática do ato atestando que a situação
concreta se enquadra nos parâmetros e pressupostos do parecer normativo e que foram

observadas suas orientações.

(C) Aprovação da Controladoria Geral do Município - CGM a quem cabe, através de seus
sistemas de controle interno, confomie Lei Municipal n°1.970, de 06 de outubro de 2005
"'examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das

licitações e contratos, sob os aspectos da publicidade, legitimidade, economicidade e

razoabilidade" (art. 5°,V]).

É o parecer. SMJ.

Itabuna-BA, 20 de março de 2020.

Antônio a

Subproc r inistrativo

À consid ração superior do Ilustríssimo Senhor Procurador Geral do Município de Itabuna.

Aprovo o parecer supra.

lZ" rnadmà a:n eri' '

Procurador Geral

Prefeitura Municipal de Itabuna Av Pnncesa Isabel, 6 78 - Centro Administrativo Municipal — São Caetano
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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N". O37-S/202O

|Nome do Contratado'

CLAUDIO R. P. SANTOS - ME
CNPjl CPF Irise. Est. n°

19.541.238/0001-52
Endereço (Rua, Av., Praça, etc.)

V. ITAjUIPE, N° 238
BAIRRO UNICÍPK) UF:

SANTO ANTONIO ITABUNA BA
CONTA BANCÃR|A

Banco: Agência. Conta Corrente:

°'/"0 AQUISIçAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO PARA ESTRUTURAÇAO FISICA DO CENTRO PAR
ENFRENTAMENTO À COVID-19.

alor: RS 44.816,00 ( Quarenta e quatro mil oitocentos e dezesseis reais ).

Caracterização da emergência ou razão da escolha do fornecedor e justificativa do preço:

Ç, Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna efetivará contrato com a empresa CLAUDIO R. P. SANTOS - ME, devido a
ituação decretada como Estado de Emergência no Município de Itabuna, Decretos n° 13.608 de 20/03/2020, com alteraçõe

promovidas pelo Decreto n° 13.609 de 21/03/2020, como medida de combate e prevenção, face a confirmação de contaminação po
(SARS-nCoV-2) COVID-19 no município, afim de dar continuidade as demandas envolvendo a Pandemia Covid-19. Com
umento significativo dos casos, a quantidade de testagem tem aumentado necessitando assim de uma ampliação na
struturação física do Centro de Enfrentamento à COVID-19.
emos em tela a possibilidade de contratação direta, com a hipótese de Dispensa de licitação, prevista Lei n°, 13.979/2020

alterações Art. 4° É dispensável a licitação para aquisição de bens. serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados a
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei. § 1°
dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência d
saúde úbhca de im ortância |nternac|ona| decorrente do coronavírus.

" ' " DÕtaÇÂÒ Or"ç"ameNtÁrla"' '""

Unidade Gestora Fonte ProjetolAtividade Elemento de Despesa Valor RS ,
1019 14 2406 l 449052 44,816,00 ',

BASE LEGAL
ARTIGO 4°, da Lei n°. 13.979/2020 e alterações.

""""°""""" Diretor' c 'Úq©\j"?;;f

Departamento de Vigilância a Saúde C

4"" Departamento de Atenção Básica Bárbara Braga Orsine Silva Moreira
Diretor do Departamento de Atenção Básica

COMISSÃO DE LICITAÇAO - JUSTIFICATIVAI DATA/ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS

Na forma da justificativa apresentada pelo DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA a SAÚDE, no presente termo de dispensa d

licitação, a contratação encontra em amparo no ARTIGO 4°, da Lei n°. 13.979/2020 e alterações, que fundamenta e autoriza,

om Dispensa de Licitação.
Comissão de LICITAÇÃO - Justificativa

comissão de licitação informa que a contratação foi realizada em caráter emergencial, haja vista a necessidade de compr
imediata dos refetidos produtos, devido a dificuldade e escasses destes no mercado e preços acima do vã " de mercado, devid

ao cenário atual de panciemia mundial do coronavírus.
Despacho Final do Ordenador da Despesa - Homo|ogação

Data $Kwó|jô deSdde de kNio

kei's Luis Scmõs 0!it'eira
De ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO. 24/07/2020 Portaria n' 9.3:,

Emerson Luís Santos Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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O povo, nosso orgulho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
CNPJ N° 08.218.991/0001-95

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE ITABUNA (100J LÊ

DISPENSA DE LICITAÇÃO N". 037-S/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 125-S/2020

CONTRATO N° 165-S/2020

AQUISIçÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA
ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO CENTRO PARA
ENFRENTAMENTO À COVID-19 EM ATENDIMENTO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE SI
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
E A EMPRESA CLAUDIO R. P. SANTOS - ME.

-A

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE ITABUNA, através do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE ITABUNA, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob n° 08.218.991/0001-95 com sede na

Avenida Princesa Isabel, 678, São Caetano, nesta Cidade de Itabuna, Estado da Bahia, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, o senhor EMERSON LUÍS

SANTOS OLIVEIRA, RG 08399912-40 SSP/BA, CPF 009.342.265-20 residente na Rua A, n° 30, Loteamento
Monte Cristo, Itabuna - Bahia, de outro lado à empresa CLAUDIO R. P. SANTOS - ME, inscrita no CNPJ/MF
sob n° 19.541.238/0001-52, localizada no endereço Av. Itajuípe, 238, Bairro: Santo Antônio, Itabuna - Bahia,
CEP: 45602-380, neste ato representado pelo Sr. Claudio Renan Pereira Santos, brasileiro, casado, RG n°.
516954997 SSP-BA e CPF sob o n° 691.321.515-00, residente e domiciliado na Rua Clovis Santos, 50, Bairro:
Santo Antônio, Itabuna - Bahia, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO, de acordo com
o Processo de Dispensa Emergencial 037-S/2020, que se regerá pela Lei Federal 13.979/2020 e demais
alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato a AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA ESTRUTURAÇÃO
FÍSICA DO CENTRO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19, em conformidade com a coleta de preços
apresentada da qual decorre este termo contratual.

VALOR TOTALITEM DISCRIMINAçÃO UND QUANT MARCA UNITÁRIO

ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL
€J MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 2,

material porta madeira mdf, tipo portas com
dobradiça e fechadura, QUANTIDADE
PRATELEIRAS 4, material prateleiras

01. madeira mdf, tipo puxador metá|ico¶ UND 04 CADEIRART R$ 487,00 RS 1.948,00tratamento superficial post forming, tipo porta
fechadura com chave, revestimento laminado
melamínico, comprimento 90, largura 40,
altura 160, localização por1a(s) 02 frontais,
acabamento superficial pintura eletrostática,
cor padrão da unidade.

02· ARQUIVO, PARA PASTA SUSPENSA, Com UNO 02 W 3 R$ 467,00 R$ 934,00

4 gavetas, contém porta-etiqueta e
puxadores estampados nas gavetas,
puxadores com acabamento em PVC,
fechadura cilíndrica tipo yak com travamento
simultâneo das gavetas e sistema de
deslizamento das gavetas por trilho
telescópico. Detalhamento: Garantia: 1 ano,
Tampo: chapa 24, Corpo: chapa 26, Altura:
133,5 cm, Largura: 47 cm, Profundidade: 57
cm. O Produto deve estar em conformidade
com A NR17 comprovado através de Laudo
de Ergonomia, e norma ABNT NBR
13961:2010, comprovado através de

l
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Certificado de Conformidade de Produto da
ABNT (completo com capa e anexos), ' - ' " " '
devendo constar no certificado as referencias
ou códigos dos produtos cotados.

CADEIRA PLÁSTICA: EM
POLIPROPILENO + ADITIVOS. Dimensões
produto (compr. X larg. X alt.): 530X510X720

03, "m. Peso recomendado 120kg. Produto UND 100 BAEMBA R$ 45,00 RS 4.500,00
monobloco, resistente e empilhável, com
braços. Produto aditivado com anti-uv, ou
seja, resistente aos raios solares e de fácil
limpeza. Cor branca.

CADEIRA, para escritório, tipo poltrona,
giratória, com braços, espaldar alto,
regulagem com pistão pneumático a gás,
para regulagem de altura, com capa
telescópica protetora, com ponto de giro e
bloqueio na posição de trabalho, assento e

04. encosto separados, assento em espuma UNO 10 CADEIRART R$ 527,00 R$ 5.270,00
injetada de alta resistência e densidade, em
courvin na cor azul, encosto com sistema de
inclinação por relax, com e apoio de cabeça
ventilado modelo tela, revestimento tipo
mesh, base giratória sobre cinco rodízios
duplos de nylon.

MESA DE ESCRITÓRIO, medindo 1,40 mts,

05, com 03 gavetas, com chave, contendo uma UND 10 CADEIRART RS 450,00 R$ 4.500,00
bandeja retrátil e suporte para cpu na cor
padrão da unidade.

BAIA DE TELEMARKETING, movei call

06. center, indicações de uso home office, UND 20 CADEIRART R$ 850,00 R$ 17.000,00
espaços comerciais, com 03 lugares,
montados a lado.
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO, simples,

07. assento e encosto estofado em espuma UND 48 CADEIRART R$ 123,00 RS 5.904,00
laminada, capacidade de peso até 110 kg,
tecido i.

08, ESTANTE AÇO multi-uso c/reforço 6 UND 20 W 3 R$ 238,00 R$ 4.760,00
prateleira 25kg/prat cinza.

VALOR TOTAL............................................... R$ 44.816,00 (SEIS MIL QUINHENTOS E

C, OITENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA

1µ

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a
seguÍr especifícacja:

DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA "7

Unidade Gestora . Fonte _ _ _ projçto/Atividade Elemento de Despesa l
2406

1019 14 ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE 449052
COVID-19

III - CLÁUSULA TERCEIRA - PREçO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

§ 1" - O Valor Global do presente contrato é de R$ 44.816,00 (Quarenta e quatro mil oitocentos e dezesseis
reais).
§ 2° - Nos preços ofertados na proposta da CONTRATADA já estão inclusos todos os custos e despesas
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou
indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
§ 3" - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ao contratado ou crédito em conta
corrente, imediatamente após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura/Eletrônica e devidamente atestada a
entrega definitiva do objeto contratado.

2
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§ 4° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
imediatamente devolvido para substituição elou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse
intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

IV - CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES PARA A ENTREGA DO PRODUTO E VIGÊNCIA
DO CONTRATO.

a) O prazo para a entrega do objeto do presente contrato será IMEDIATO, após solicitação da secretaria.
b) A vigência do contrato será de até 6 meses ou com a entrega definitiva dos produtos, e poderão ser
prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da
situação de emergência de saúde pública.
c) A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor designado pela Secretaria de Saúde.
d) O material deverá ser entregue, no Almoxarifado Central da Saúde, sempre das 08:00h às 16:00h, o qual
formulará o pedido, através do setor responsável.
e) A entrega deverá ser efetuada com data programada e confirmação antecipada no local indicado pelo
município, ficando as despesas inerentes com frete por conta da Contratada.
f) O prazo de entrega dos materiais será imediato após a solicitação da Secretaria de Saúde.
g) Correrão por conta da Contratada todas as despesas inerentes ao cumprimento disposto do subitem anterior.
h) Os materiais devem ter a descrição da embalagem absolutamente compatível com a descrição da requisição.
i) Os materiais devem ser entregues em embalagens não violadas.
j) Os materiais devem ter prazo de validade igual ou superior a 12 meses.
k) O item não deve ser substituído. Neste caso, a unidade contratada assumira todo o ônus.

V - CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES

5.1 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das determinações contidas no instrumento convocatório, que aqui se consideram
literalmente transcritas, bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:

a) A atender O(S) pedido(s) da contratante no prazo estipulado na autorização de fornecimento;
b) Entregar o produto com a marca com que concorreu no processo licitatório;
C) A fornecer produtos de qualidade;
d) O produto entregue deverá estar rigorosamente de acordo com o que foi especificado na Proposta, bem
como com o que foi solicitado no presente Edital:
e) Em caso de devolução do Produto, por estar em desacordo com as especificações, todas as despesas serão
atribuídas ao fornecedor;
f) A licitante fica ciente de que se houver incompatibilidade de suas informações, com as características
apresentadas pelo produto, estará sujeita às sanções previstas na legislação vigente e a não substituição pelo
produto adequado será considerado como recusa da entrega.
g) A manter um preposto, aceito pela contratante, para representá-lo durante a execução do contrato;
h) A responsabilizar-se pelos danos que causar à contratante ou a terceiros durante vigência do Contrato:
i) A cumprir fielmente todas as condições estabelecidas no contrato e no edital;
j) A manter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação;

5.2. -OBRIGAçÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas no instrumento convocatório por determinação
legal, obriga-se a:
a) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10
(dez) dias da assinatura;
b) Realizar o pagamento pela execução do contrato;
C) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no
prazo legal.

VI- CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

§ 1° - O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão ou
entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou a CONTRATADA às seguintes sanções prevista na Lei

tb Federal n° 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) Advertência;
b) Declaração de idoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com órgãos e
entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e Municípios por prazo
de até 05(cinco) anos;
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C) Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Itabuna pelo mesmo prazo previsto na
alínea anterior;
d) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do objeto
não entregue:
e) Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parle do objeto não entregue por cada dia
subsequente ao trigésimo.
§ 2° - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de
outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
§ 3° - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
§ 4° - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências da CONTRATADA, junto à
CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização monetária.
§ 5° - Sanções previstas na Lei Federal n" 10.520/02, art. 7°:
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.
40 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais.

VII - CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e as
previstas na Lei n° 8.666/93.
§ 1°. A Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos
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.

VIII - CLÁUSULA OITAVA - COBRANÇA JUDICIAL

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de
créditos, sempre que possível.

lX - CLÁUSULA NOVA DAS DISPOSIçÕES GERAIS

§ 1'. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.

§ 2°. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

§ 3°. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em
parte.
§ 4". Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis com
os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições do Direito Privado.

§ 5°. A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução dos
serviços objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da
CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado à CONTRATANTE no prazo de
48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.

i
§ 6". Após o 10° (décimo) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a CONTRATANTE, poderá optar
por uma das seguintes alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a CONTRATADA
pelas perdas e danos decorrentes da rescisão:
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de atraso,
respeitado o disposto na legisl ção em vi o" 9~4?
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§ 7°. A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, no Diário
Oficial do Município, conforme Lei Federal 8.666/93.

X - CLÁUSULA DECIMA - DA LEGISLAçÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO E OS CASOS
OMISSOS (art. 55, inciso XII).

A legislação aplicável a execução deste contrato e os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições
constantes das Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93 e legislação posteriores, nos princípios de direito público e,
subsidiariamente, com base em outras leis que prestem a suprir eventuais lacunas.

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Como forma de acompanhar o cumprimento detalhado da entrega dos itens contratados, assim como a sua
designação adequada, a diretoria solicitante recomenda o Sr. JADSON DOREA - Função: COORDENADOR
DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, como Gestor do contrato a ser gerado.

§ 1" O Gestor de contrato deverá:
a) Solicitar ao Dept° 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.

XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAçÃO

O presente contrato é vinculado ao termo de dispensa constante no processo administrativo e a ficha de
programação orçamentária da contratada.

XIII - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - FORO

As parles 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 02 (duas) vias de igual teor e forma na
presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achadas conforme.

Itabuna, 24 de j de 2020.

nlufs Santos 0lireim
PodMi8 n' 9.376

MUNICIPIO DE ITABUNA - CONTRATANTE
EMERSON LUÍS SANTOS OLIVEIRA

Secretário Municipal de Saúde

.

" "' '!
"J

CLAUDIO 'R. P. SANTOS ME, Cadeirart
CLAUDI'O RENAN PEREIRA SANTOS

(Fornecedor)
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 125-Sl2020

-
ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

,
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 037-S/2020

,

OBjETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA
ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO CENTRO PARA ENFRENTAMENTO À

COVID-19.

PUBLICAÇÕES

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA

E EXTRATO DO CONTRATO
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Prefeitura Municipal de
Itabuna

DISPENSA

"' ' % ", EXTRATO DA DISPENSA 037-S.2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CGCICNPj: 08.218.99110001.95

AVISO
RAT1FICAÇÀO TERMO DE DISPENSA EMERGENCIAL

O Secretário Mumcipal de Saàje de Itabuna homologa e ratifica o Termo de Dispensa n" 037-S/2020. que
tem como objeto AQUfSIçÃO de móveis de escritório para estruturação física DO CENTRO
PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19- Tendo como Contratado: CLAUDIO R. P. SANTOS - ME, CNPJ n°
19.541.238/0001-52. conforme Contrato de Fornecimento. Valor RS 44.816,00 (Quarenta e quatro mil
oitocentos e dezesseis reais) ltabuna,24 de julho de 2020 Emerson Luis Santos Oliveira- Secretário de
Saúde,

'D
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA EMERGENCIAL N". 037-Sl2020

N". Processo Administrativo: 125-S/2020. DISPENSA N". 037-S/2020. Contratante: SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA. Contratado: CLAUDIO R. P. SANTOS - ME, CNPJ ri°
19.541.238/0001-52. Objeto' AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA ESTRUTURAÇÃO FÍSICA
DO CENTRO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19. Fundamento Legal: Lei n" 13 979/2020 e alterações.
Vl9ència: 6 meses ou entrega total do objeto.

Dotação Orçamentária
m=6aíe$ToRA l Fonte l Projeto/Atividade l Elemento de Despesa i

1019 _ l ,14 ,' _ ?406 l 449052 ___ J
N° do contrato 16.5-S,'2020 Data cia Assinatura 24.'07'2020 Valor RS 44.816,00 (Quarenta e quatro mil
oitocentos e dezesseis reais) Itabuna, 24 cie julho 2020 Comissão de Liotaçâo,

j
UJJ.i 5-
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