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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPj: 08.218.991/0001-95

in ',i'""';
AUTUAçÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO

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

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

Administrativo n° 127-S/2020 relativo à Dispensa de Licitação n° 039-S/2020, oriundo

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

TUBO T. FALCON PARA ENVIO DE AMOSTRAS DE EXAMES DOS PACIENTES COM

C SUSPEITA DE COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
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.

ALLANA F A CINE ROCHA DE SANTANA
MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAçÃO

l

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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NÚMERO: l 00265/2020 l DATA: l 14/07/2020

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

ASSUNTO: |SOLICITAÇÃO DE TUBO-T PARA EXAME PCR PARA DETECÇÃO DE COVOD-19. l

Prezado Senhor,

,' Cumprimentando- lhe cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar aquisição de

TUBO-T FALCON para o Departamento de Vigilância Epidemiológica deste Município,

para que possamos dar continuidade as demandas envolvendo a PANDEMIA COVID-19.

Informo q ue, a quantidade de testagem tem aumentado significativamente, e

progressivamente, sendo necessário a utilização de mais tubos para disponibilizar a coleta

de PCRS (Exame padrão ouro) determinado pelo Ministério da Saúde, e assim diminuirmos

a fila de espera dos exames aumentando a testagem da população.

,. Atenciosamente,

'mZCtZm ' "
Trissia Almeida dos S tos Cunha

Departamento de Vigilância á Saúde.

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

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

l
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CNPJ N° 08.218.991/0001-95

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE cmilí"'"'

Nq DO TERMO: 042/2020 DATA: 14/07/2020

TERMO DE REFERÊNCIA

REQUISITANTE: Departamento de Vigilância em Saúde

1. OBJETIVO

1.1 O presente Termo de Referência tem por objetivo definir a aquisição de TUBO T, FALCON EST. CAP. 15ML PT C/ 40. uso

LABORATORIAL para uso no atendimento das demandas do Departamento de Vigilância em Saúde, para enfrentamento ao
COVID-19, conforme quantitativos e condições especificados na requisição em anexo.

2. JUSTIFICATI ·

2.1. A aquisição do referido item conforme descritivo da requisição em anexo possui a finalidade de atender a alta demanda

da coleta de exames para confirmação ou não do CQVID-19,

Cl 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.

4. jNDICAÇÃO DOS CUSTOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. Indicar a origem dos recursos:

PROJETO ATIVIDADE: 2406 - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE COVID-19

ELEMENTO DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 14

FICHA: 397
5. DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIA DOS SUPRIMENTOS

5.1 Todo o material selecionado para a licitação deverá ser entregue no Almoxarifado Central no Horário de 8:00 às 13:0Oh de

segunda a sexta- feiras, situado Rua Barão do Rio Branco, 112, Centro, bem como. Ressalta-se ainda que, que com a falta de
entrega no prazo especifico deverá ser reposto em menos de uma semana com breve comunicação.
6. PRAZO DE E)ÇECUÇÃO DOS SERVIçOS/ENTREGA DOS PRODUTOS -F ·' .'

4~ 6-1 O contrato a ser firmado terá duração de 06 (seis) meses, contados da sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério
i da Prefeitura e com a concordância da Contratada, por período igual ou inferior, até o limite permitido na Lei 8.666/93.

6.2 A prorrogação do Contrato observará as disposições do art. 57; e as altemções, o art. 65, ambos da Lei 8.666/93.

7. fiscalização e gerenciamento do CONTRATO ' , ',":",,"ji,í

7,1, Como forma de âcompanhar o cumprimento detalhado da entrega dos itens contratados, assim como a sua designação
adequada, a diretoria solicitante recomenda a servidor que será designado pela Secretaria Municipal de Saúde.

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 os solicitados e constantes do contrato;

7.2 A existência e a atuação da fiscalização pela Secretaria de Saúde em nada restringe a responsabilidade, única, integral e
exclusiva da(s) 1icitante(s) vencedora(s), no que concerne à execução do objeto contratado.

&/o'/jo m'y
Departamento de Vigilância em Saúde

" = " =W" =
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REQUISIÇÃO DE CONSUMO

Data:
14.07.2020

Requisitante:
DEPT9 DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

'M " QTD
ITEM "DES¢RI¢ÃQ"4'* g ' S UNIO. MARCA VL UND VL TOTAL

N,,... . E .:-. REGISTRO

TUBO T. FALCON EST. CAP. 15ML PT cl 40. uso

LABORATORIAL - COPO POLIPROPILENO
1

RANDOMICO, TAMPA POLIETILENO. 023x120m. UND 10,000

GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO DE O A 15ml.

l VALOR TOTAL R$

G

OBSERVAÇÕES
DESTINADO À ATENDER NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA

l COMBATE A PANDEMIA

' EMISSÃO
) 14.07.2020 «LUY\
G

DEPT9 DE VIGILÂNCI EM SAÚDE

P

F
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Itabuna, 17 de Julho de 2020.

C.l nQ 018/2020

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

C
Prezado Senhor,

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE solicitou a abertura de processo para
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TUBO T. FALCON EST. CAP. 15ML PT cl

40. uso LABORATORIAL.
Para que possamos atender aos trâmites legais, solicito desse setor uma certificação

expressa com o fito de aferir se o objeto pretendido na presente solicitação não fora
adquirido em outra oportunidade durante o exercício, ou não esteja licitado pelo município.

Atenciosamente,

C

a~d" .
Sil ia Teles Barreto
Setor de Compras

Prefeitu ra MúMcipalAv. Princesa Isabel, 678, São Caetano - Cep: 45607-291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA ÚDE
'" '::2 :jj' ' . . . ·. · . . .. · · ': - S ·: ..



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BAHIA.

Goô(jn:
Itabuna, 20 dejulho de 2020.

DO: COMISSÃO DE LICITAÇÕES.

PARA: SETOR DE COMPRAS DA SAÚDE

OBjETO: CERTIFICAÇÃO.

Cy
Prezado Senhor,

Em resposta a CI n°.018/2020, 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 tubo t. falcon est. cap.
15ML PT C/40. uso LABORATORIAL.

Atenciosamente,

C

-- 'u-'j;"
COMlSS O DE .±|TAÇÃO

I eS-.'.*. Ê : i.,.

Avenida Princesa Isabel, 678 São Caetano - Kabuna-BÍí CEÁ 45,607-001
CGC/CNPj: 14.147.490/0001-68
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LEI N° 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência

de saudê publica de importância internacional decorrente do

coronavírus responsável pelo surto de 2019.

OPRESIDENTEDAREPUBLICA

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,

§ 1° As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade6

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

saúde pública de que trata esta Lei.

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

Organização Mundial de Saúde

Art 2° Para fins do disposto nesta Lei. 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

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

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

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

coronavírus.

Paragrafo único, As definições èstabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitário

Internacional. constante do&'MQLKLD£çLcLQ r"L1çLa2..ç'Q_3Q cIe JMM'Q çI£L2(22Q. aplicam-se ao disposto
% nesta Lei. no que couber.

Art. 3° Para enfrentamento da ewiergència de saúde pública de importância internacional

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

l - isolamento.

ll - quarentena:

Ill - determinação de realização compulsória de.

a) exames médicos.

b) testes Laboratoriais:

c) coleta de amostras clinicas:

d) vacinação e outras medidas profilátiCas: ou

e) tratamentos médicos específicos:

IV - estudo ou investigação epidemiológca.

V - exumação. necropsia. cremação e manejo de cadaver"
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VI - restrição excepcional e temporária de entrada e saída do Pais, conforme recomend%jO 01

técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por rodovias, portos y l. :" ' í j; ·"

aeroportos:

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e juridicas. hipótese em que será

garantido o pagamento posterior de indenização justa: e

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

sanitária sem registro na Anvisa desde que:

a) registrados por autoridade sanitária estrangeira: e

b) previstos em ato do Ministério da Saudê.

§ r 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 publica,

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

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

à família conforme regulamento:

ll - o direito de receberem tratamento gratuito:

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

Q '1çLazAeAQAejanei[Q_dsz2Q2ç)..

§ 3° Será considerado falta justificada ao serviço público ou á 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

descumprimento delas acarretará responsabilização. nos termos previstos em lei.

§ 5° Ato do Ministro de Estado da Saúde

l - disporá sobre as condições e os prazos aplicaveis às medidas previstas nos incisos I e Il 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 Saudê:
%

. .

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

hipoteses dos incisos l. ||. V, Vi e VIII do caput deste artigo: ou

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

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

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

coronavírus de que trata esta Let,

§ 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.

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

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

coubec além das informações previstas no_§.=gsLalu" Asll&l"}" uau jj!uaAemQymnkLçLgsuQ11. o

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

respectivo processo de contratação ou aquisição

Art. 5° Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de

l - possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus:

|| - circulação em áreas consideradas corno regiões de contaminação pelo coronavírus
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Art. 6° E obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública
federal. estaduaL distrital e municipal de dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou ccGb0 O a l '

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

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

privado quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária.

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

suspeitos e em investigação. relativos a 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 responsável pelo surto de 2019.

Art 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
Luiz Henrique Mandetta

Esto conteúdo n'k) subStitui o publkado na ~s<y" certihc Ma
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Presidência da República
Secretaria-Gera|

Subchefia para Assuntos Jurídicos

00Dã!L

. !' : l i;

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 pública de

importância internacional decorrente do
coronavírus

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

Art. 1° A Lei n° 13,979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art 3° Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internac|ona| 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 Pais e

b) locomoção interestadual e mtermumcipal:

§ 8° As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o
funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais

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

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

serviços públicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas somente
poderão ser adotadas em ato especifico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador ou o
Poder concedente ou autorizador.

§ 11 É vedada a restrição à circdaçào de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de
serviços públicos e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no § 9°, e cargas de qualquer
espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população." (NR)

"Art 4° É dispensável a licitação para aqwsição de bens, serviços. inclusive de engenharia, e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus de que trata esta Let

.. . ... . . ... . . ,..., ...... ., ..... ., .. . , . . . ,. , .. , ,.. , . . . .. . .

§ 3° Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de
empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar
com o Poder Público suspenso, quando se tratar comprovadamente, de única fornecedora do bem ou
serviço a ser adquirido. " (NR)

l
l
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"Art. 4°-A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput do art. 4Gaqí) 1 :

restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de/ uso , f
e funcionamento do bem adquirido " (NR) · l ' ' l

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

l - ocorrência de situação de emergência

ll - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;

Ill - 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)

"Art 4°-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao8 enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será admitida a apresentação de termo de referência

simplificado ou de projeto básico simplificado.

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

l - declaração do objeto;

ll - fundamentação simplificada da contratação:

Ill - descrição resumida da solução apresentada;

lV - requMos 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 eletrômcos especiahzados ou de dominio amplo,

d) contratações similares de outros entes públicos: ou

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e

VIl - adequação orçamentária

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

§ 3° Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata 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 justihcativa, poderá dispensar a apresentação de documentação
relativa à reguiaridade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação,

l

!



ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade SociBQ qn 1 '

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

"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.

§ 2° Os recursos dos procedimentos hcitatórios somente terão efeito devolutivo

§ 3° Fícà dispensada a reahzação de audiência pública a que se refere o art, 39 da Lei n" 8 666, de
21 de junho de 1993, para as licitações de que trata o caput." (NR)

"Art 4°-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e poderão ser
prorrogados por períodos sucessivos, enquanto 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." (N R)

.t
"Art 6°-A Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concessão de suprimento de fundos e por

l em 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 Qinea "a" do inciso l do caput do
art. 23 da Lei n° 8.666, de 21 de lunho de 1993; e

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

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

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

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

JAIR MESSIAS BOLSONARO
SérgiO Mono
Luiz Henrique Mandetta
Wagner de Campos Rosário
Walter Souza Braga Netto
André Luiz de Almeida Mendonça
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000015
t Presidência da República . (' ;. 13
S. Secretaria-Geral

Subchefia para Assuntos jurídicos

,

Regukmerita 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 I
ia Lei n" 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,

DECRETA: :
l

)bjeto

Art. 1" Este Decreto regulamenta a Lei n' 13.979, de G cjè fevere|rQ de 2o?o, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais, l
Ç

Únbito de aplicação

Art. 2° Este Decreto aplica-se às pessoas jurídicas de direito público interno, federal, estadual, distrital e municipal. e aos entes privados e às
I

)essoas naturâs.
;e ' os públicos e atividades essenciais

, r ' . 3° As medidas previstas na LeLn" 1J979,AUQ29, deverão resguardar q exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades
bs lais a que se refere o § 1°. § 1° São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades
nadáveis da comunidade, assim considerados aqueles que. se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da
opulaçào. (ais como

l - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares: ;

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

Ill - atividades de segurança pública e privada. incluidas a vtgilãncia. a guarda e a custódia de presos; :

lV - atividades de defesa nacional e de defesa civd;

V - transporte intermunicipal. interestadual e internacional de passageiros e o transporte de passageiros por táxi ou aplicativo: l
q

VI - telecomunicações e internet: l!
VIl - serviço de call center; i

l
VIII - captação, tratamento e distribuição de água.

lX - captação e tratamento de esgoto e lixo.

k

!
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a manutenção '

3$ ais geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de energia, além de produção, transporte e distribuição de gas '
íturaj; '" 1A=AUQ2Q)

XI - iluminação pública:

XIi - produção. distribuição, comercialização e entrega. realizadas presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde
|iene. alimentos e bebidas: .

XIII - serviços funerários:

XIV - guarda, uso e controle de substâncias radioativas. de equipamentos e de materiais nucleares: !

XV - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias:

XVI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais:

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

XVIII - vigilância agropecuária internacional:

XIX - controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre:

V p

*ees~~kast

XX - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central do
l: (Redação dacla Rek) ç)eçreçç' n° 10.292Ae 2Q2Q)

T-
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XXl-serviços postais, 0f001f .
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 ativídadès prewstas
ieste Decreto:

XXIV - fiscalização tnbutárià e aduaneira:

P

XXV - produção e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do
;istema de Pagamentos Brasileiro: (Els2mça!ua!ç!aRe!sLç2slsm!uuQz92.AUQ2Q)

XXVI - fiscalização ambiental;

· · ·P

j

uXXVII - produção de petróleo e produção, dstnbuição e comercialização de combustíveis, gas hquefeito de petróleo e demais derivados de j
)etróleo: n° 10,292ASL2Q2Q)

XXVIII - monitoramento de construções e bar'agens que possam acarretar risco à segurac'ça: ;
i

XXIX - levantamento e análise de dados geológicos corn vistas à garantia da segurança coletiva. notadamente por meio de alerta de riscos i
íaturais e de cheias e mundàções; l

XXX - mercado de capitais e seguros: l

XXXI - cuidados com animais em cativeiro:

c.QCXXll - atividade de assessoramento em resposta às demandas que coMinuem em andamento e às urgentes:

, . , k

m ' ll

XXXIII - atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, compreendidas no art. 194 da Constituição: (EgEgaçào
lada rc|q Deç'eto n° 1Q.2g2A!L2Q2Q)~,ebe~Kk~~a~%m~a€ã+d~~d~,mm~~,ENÉal,4~,m,gL~~6~km3e~a~R i

p :

V P ·

.

P

XXXIV - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa
om deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdiscipHriares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em
?í. em especial na Lei n° 13,14GA§l§Asz iWMAeRQ15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência: (Redaç8Q Qaóa Rsàu&a!gKLE 1Q,?92.,Sl¢
'QZQ)

~~RkkklkT

XXXV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal Mispensáveis ao atendimento das riecesstdades

iadiáveis da comunidade' (&mçaQmgaRe|Q_o!Êç£eK n" 1çl2'j2. Re 2slz9)
P

XXXVI - fiscahzação do trabalho: (Lr!çhusLQ-Re!u)eçretQ n° IQ 292.^2SRQ) !

,
VIl - atividades de pesquisa, científicas. laboratoriais ou similares relacionadas com a pandemia de que trata este Decreto: :

1=A!l2Q2Q) l

VIII - atividades de representação judicial e extrajudiáal, assessoria e consultoria jurídicas exercidas pelas advocacias públicas, ;
dacionadas à prestação 'egular e tempestiva dos serviços públicos: (lnçl!úm&kLcmgkLEmmAUQ2Q) ,

P
.

XXXIX - atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde: e (kmjúgQndQj2!&!9&LE l
L292AUQ2Q)

j
XL - unidades lotéricas. (L[NIyigzR!dQneç!ElsL!LjAmAuQ29) !

§ 2° Também são consideradas essenciais as atividades acessónas, de suporte e a disponibdização dos insumos necessários a cadeia
Autiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais.

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

§ 4' Para fins do cumprimento ao disposto neste Decreto. os órgãos públtcos e privados disponibilizarão equipes devidamente preparadas e :
xMas à execução. ao monitoramento e à fiscalização dos serviços public»s e das âtivtdades essenoats.

§ 5° Os órgãos públicos manterão mecanismos que viabilizem a tomada de decisões, inclusive colegiadas, e estabelecerão canais ,
nanentes de interbcuçào com as entidades públicas e privadas federas. estaduais, distritais e municipais.

§ 6" As hmítações de serviços públicos e de atividades essenciais, inclusive as reguladas. concèdidas ou autorizadas somente poderão Set
adas em ato especifico e desde que em articulação prévia do com o órgão regulador ou do Poder concedente ou autorizador.

§ 7° Na execução dos serviços públicos e das atividades essenciais de que trata este artigo devem ser adotadas todas as cautelas para
ção da transmissibilidade da covid -19.



§ 8° Para fins de restrição do transporte intermunicipal a que se refere o inciso V do caput, o órgão de vigilância sanggquaju?a|ente

Estados e no Oistfito Federal deverá elaborar a recomendação técnica e fundamentada de que trata o inciso VI do caput do T 3°da Lejt n°
13.979, de 2020. (lm!yjgQj2d!Q:Re!=t!u]em=AuQ2Q) "' ' ' "

Art. 4' Os Poderes judiciário e Legislativo, os Tribunais de Contas. o Ministério Público e a Defensoria Pública definirão suas limitações de
uncionamento.

Art. 5° Resolução do Comitê de Crise pârâ Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covíd-19 poderá definir outros serviços públicos e
itividades considerados essenciais e editar os atos necessários â regulamentação e a operacionahzaçào do disposto neste Decreto.

ligência

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

iAIR MESSIAS BOLSONARO
;érg/o Moru
.uiz Hentique Mandetta
'Vagner de Campos RoSário
IndnS Luiz de Almeida Mendonça
Valter Souza Braga Notto
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Pub(tcado cm L'/O3/202O l Edição '19 l Seção' l l Pag'rm iEE

Orgão' Ministério da SaúdeIGabinetê do Ministro

PORTARIA N" 356, DE 11 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do

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

estabelece as rnechdas para enfrentamento da emergência de

saúde pública de importância internacional decorrente do .
fcoronavírus (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

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

coronavírus (COVID-19):

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

em Saude Publica de lmportancia Nacional (ESPIN). em decorrência da Infecção Humana pelo novo l

coronavírus (2Õ19-nCoV). resolve:

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

restabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde publica 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 i

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 làboratorial, de maneira a evitar a propagação da infecção e transmissão local.

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

recomendação do agente de vigilância epidemiológica, por um prazo máximo de 14 (quatorze) dias.
% podendo se estender por até igual período. conforme resultado laboratorial que comprove o risco de

transmissão, t§ 2° A medida de isolamento prescrita por ato medico deverá ser efetuada. preferencialmente. l

em domicilio, podendo ser feito em hospitais públicos ou privados. conforme recomendação médica, a

depender do estado clinico do paciente !
l
j

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

para o SARSCOV-2. l
L

§ 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

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

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

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

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

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

pessoa contactante. devidamente fundamentada, observado o modelo previsto no Anexo ll.



Art. 4° A medida de quarentena tern como objetivo garantir a manutenção dôs serviços 43 f,íj D 1 C

saúde em local certo e determinado . i . "j .

§ 1° A medida de quarentena será determinada mediante ato administrativo formal e

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

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

e amplamente divulgada pelos meios de comunicação,

§ 2° A medida de quarentena sera adotada pelo prazo de 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 fev«eiro 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. l
i

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

acarretará a responsabilização, nos termos previstos em lei, i

Paráçjrafo 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 widicação medica ou de profissional de saúde as medidas l

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 i

dos três laboratórios de referência nacional:

l - Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/Rj),

ll - Instituto Evandro Chagas da Secretaria de Vigilància em Saúde (IEC/SVS) no Estado do Pará:

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

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

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

território nacional. por meio de um dos trés laboratórios previstos no caput. ,
L

§ 2° Após a validação da qualidade. o laboratór'o 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 devera observar os protocolos estabelecidos pelo l

Ministério da Saúde. i

§ 4° A realização de exame laboratorial, coleta de amostras e demais testes necessários para

identificação do coronavírus (COVID-19), bem corno 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 1COVID-19) previstas no art. 3° da Lei n° 13.979. de 2020

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

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

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

i



do Ministério da Saúde, com a finalidade de garantir a execução das medidas profiláticas e o tratam©f Cif j2
necessário. .' ' l

Art. 1L As condições para a realização das medidas de enfrentamento da emergência de saúde

pública estão previstas no Boletim Epidemiológico e Plano de Contingência Nacional para Infecção

Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19).

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

necessário e disponibilizado no sitio eletrônico do Ministério da Saúde:

https://www.saude.gov.br/vigilancia-em-saude-

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

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

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 à situação de emergência pública sânitaria, resguardando o direito

ao sigilo das informações pessoais

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

LUIZ HENRIQUE MANDETTA
ANEXO l

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu, , _ ,_ ,_______ __, _, , ___ _,,,,,,,,,,,,,_._,__. RG n° _,__ _,__,, _ ,_ ,_ _ , CPF n°

_~_~_,___~.___,_,_~declaro que fui devidamente informado(a) pelo médico(a) Dí(a)

a necessidade de _~_~,~_,~,~,,_~, jisolamento ou

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

local de cumprimento da medida__,_,,~,,,~~~ bem como as possíveis consequências da sua não

realização.

' : Paciente Responsável '

Nome Grau de Parentesco

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

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

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

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

as seguintes orientações:

" " """"""""""""""" " "" — — — — — — — — — .
Nome do médico: _, ,, , _ _ _ _ _ _ _~, _ ,,,~,,

,
Assinatura,_,_

CRM

ANEXO ll

NOTIFICAçÃO DE ISOLAMENTÔ

CXA) Senhoria) está sendo notificado sobre a necessidade de adoção de medida sanitária de

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

Data de inicio:
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Previsão de término:

Fundamentação:

Local de cumprimento da medida (domicilio):

Local: , ,, ,_, , , ,_, , _ _ _ ,_ _ _ _ Data: _, ,,,~1,, , , ,,/

0030
l," l ,

éHora ~_~~.N

Nome do profissional da vigilância epidemiológica: ~_

Assinatura_ __ ________ __ __________ __ Matricula.

Eu. documento de identidade ou passaporte
,.,,,,__,_._..~_~~~cleclaro que fui devidamente informado(a) pelo agente da vigilância epidemiológica

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

consequências da sua não realização.

Local' ,,__~__,, ,,_, __,__ __ Data: ,, _, ,,/ , _ _ _ _ _l _ _, _ __ Hora:

Assinatura da pessoa notificada: ~ ,_~_,_.

Ou

.

Nome e assinatura do responsável Legal:

Este conteudo não substitui D pubUcado na Vêf uic:
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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 - COVID 19.

%

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

parágrafo único do art. 87 da Constituição. e

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

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

- COVID 19. responsável pela atual pandemia:

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

operacionalização do disposto na Lei supracitada:

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

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

Considerando a necessidade de fortalecimento dos serviços ambulatoriais e hospitalares do

SUS para responder à situação emergencial resolve:

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

Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. no montante de R$

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 rekícionMàs ao enfrentamento da circulação do

"COVID-19" no BrasiL

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

ZOO (dois reais) per capita, conforme projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para

2020.

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

Comissão Intergestores Bipartite-ClB, em cada estado, devendo ser observado o 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 Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus.

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

LUIZ HENRIQUE MANDETTA
ANEXO

.UNIDADE DA FEDERAçÃO (If3GE VALOR
t.Acre . :12OOOO 1.733.622.00 '

Alagoas 27OOOO 6.839,378,00
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r____ _ " " " f " ")Amapá '160000

Amazonas '130000

'Bahia i29OOOO
i

Ceara ,23OOOQ
l

Distrito Federal ' 53OOOO
L . . .

Esf?irito Santo _ _ .l 32OOOO

Goiás !52OOOQ

Maranhão 121oooo

' Mato Grosso l 51OOOO
' · ·-r— —

Mato Grosso do Sul i 5OOOOO

Minas Gerais """ " "1 31OOOO

Pará 115OOOO
0

yParaiba !25OOOO
L-

ÍParaná 41OOOO

' Pernambuco l 26OOOO
:

Piauí j22oooo
, .
Rio de Janeiro 33OOOO

Rio Grande do Norte ; 24OOOO
i.

gyo Grande do Sul L43oqoo
Rondônia |11OOOO

"_ " r _' Roraima j14OOOO

Santa Catarina 42OOOO

São Paulo i35OOOO

!s"'gjpe__ , _ .__ !28OOOO

Wocantins [17OOOO

tTotal l

'1.685.828.00

8.480,420.00

31.045.71O,OO

18.356.726.00

6,446.096.00

8.277.314,00

14.034.992.00

14.242.312,00

6.910,184,00

, 5.601.408,00

42.902.712.00 '

17.257.802,00

-8.195.718,00

23,077.036.00

19.301.208,OO

6.467.782.00

33.893.082,00

7,196.576.00

22.833,790.00

3.715.984,00

1.093.782,00 '

14.532.386,00
92,129.856,00 '

4.704.414.00
V

:3.198§??,OÇ) ,. ,

424.15'!.75Q,OO

Este conteúdo Mo sub'itNA o publicado na versão cerhfíc,mhí
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Órgão: Ministerto da SaudeIAgência Nacional de Vigilância Sanitária

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

Estende. temporariamente, as quantidades máximas de

medicamentos sujeitos a controle especial permitidas em

Notificações de Receita e Receitas de Controle Especial e

permite. temporariamente, a entrega remota definida por

programa público especifico e a entrega em domicilio de

medicameritos sujeitos a controle especial. em virtude da

Emergência de Saúde Publica de Importância Internacional

(ESPIO relacionada ao novo Coronavírus (SARS-CoV-2L

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 lntemo aprovado pela Resolução de Diretoria

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

de Diretoria Colegiada e determinar a sua publicação.

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

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

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

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

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

especifico e a entrega em 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).

Art. 2° São definidas no Anexo l 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 Recèíta e

Receitas de Controle Especial emitidas antes da entracia 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 ri° 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 corno os procedimentos de escrituração no Sistema Nacional de

Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC). previstos pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC

n° 22. de 29 de abril de 2014.

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:

|| - 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:
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Ill - o estabelecimento dispensador deve inicialmenY busca' a Notificação de Receita ou 9¶A!$0, ?

Receita de Controle Especial no local onde se encontra o paciente e, somente após a conferência do ""

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

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

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

acompanhamento do paciente e fiscalização pela autoridade sanitária competente.

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

da internet.

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

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 criterios 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° l

344/1998, Resoluções de Diretoria Coiegiada - RDCS n" 58/2007 n° 50/2014, n° 11/2011 e n° 191/2017, :

bem como o disposto na Portaria SVS/MS n° 344/1998 e na Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 44,

de 17 de acjosto de 2009. no que se refere à vedação da entrega remota definida por programa público

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

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

ANTÔNIO BARRA TORRES

ANEXO l

i l
Tipo de Receituário Quantidade máxima por prescrição ;

r ' " " " " _
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 jno caso das demais formâs

farmacêuticas de apresentação) l

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

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

' Quantidade de medicamento correspondente a, no máximo ' l
k

µ

l 3 (três) meses de tratamento,
' Notificação de Receita B2 exceto para NRB2 contendo medicamento à base de
I

i (NRB2) sibutramina, que poderá conter a quantidade de

: medicamento correspondente a, no máximo, 6 (seis) l
i meses de tratamento l

l

I

: 18 unidades (no caso de ampolas] ou
' Notdícaçao de Receita l

. . Prescriçao de quantidade de medicamento correspondente' Especial para Retinoides de , . , , l

. . a, no máximo, 3 |tres) meses de tratamento (no caso das iUsd Sistemico (NRR) . . , . ,
l demais formas farmaceuticas de apresentação) f
, _ _._ _ _ . _ , _ ._ __ l

e-, l



I Notihcação de Receita
Especial para Talidomida

(NRT)

i
) Notificação de Receita da

' Lista C3 - Lenalidomida

(NRC3]

6 i Receita de Controle Especial
I (RCE)

ti
l

l

Prescrição de quantidade de medicamento correspondente (IBO [I ?1
a, no máximo, 3 (três) meses de tratamento l' i "l,

Para mulheres em idade fértil, a quantidade de
medicamento correspondente, a, no máximo, 2 (dois) meses

de tratamento.

Prescrição de quantidade para 3 (três) ciclos de tratamento,
não podendo ultrapassar o suficiente para 3 (três) meses de

tratamento.
Para mulheres com potencial de engravidar, prescrição de

quantidade para 2 (dois) ciclos de tratamento, não podendo
ultrapassar o suficiente para 2 (dois) meses de tratamento.

18 unidades (no caso de ampolas) ou '
Prescrição de quantidade de medicamento correspondente :

a, no máximo, 6 (seis) meses de tratamento |no caso das
demais formas farmacêuticas de apresentação). :

No caso de prescrição de substâncias ou medicamentos :
antiparkinsonianos e anticonvulsivantes, a quantidade ficará '

limitada a até 6 (seis) meses de tratamento.

ANEXO Il

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE ENTREGA EM DOMICÍLIO

Razão Social:

e , CNPj:

' Endereço: Telefone:

Farmacêutico RT:

i Paciente:

' Documento de Identificação:

Endereço:

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

i Nome:

CRF:

Telefone:
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; Documento de Identificação: GO(CjO.? .. ,
. " ' l , L J

Endereço: Telefone:

:I
l

r - —,

b

b

: Medicamento !Nq da NR ou da Receita de Controle Especial
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Categoria: Decretos Numerados

Número do Ato: 19549
Data do Ato: quarta-feira, 18 de Março de 2020
Data de Publicação no DOE: quinta-feira, 19 de Março de 2020
Ementa: Declara Situação de Emergência em todo o território baiano. afetado por Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5. f.] .O,
conforme a Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional n° 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e

enfren

DECRETO N" 19.549 DE 18 DE MARÇO DE 2020

Ver também:
De acordo com o § 3" do Decreto LMSL de 20 de março de 2020 "- Finda a situação de emergência prevista no art r do
Decreto n" L2â42 de 18 de março de 2020, o pe33oal cedido retornará à entidade ou ao Órgão cedente. "

Declara Situação de Emergência em todo o território baiano, afetado por Doença
Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme a Instrução Normativa do Ministério ,

0 da Integração Nacional n" 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e l

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

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

l

considerando que a saúde e direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperaçãO, na forma do art. 196 da Constituição Federal: " )

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

pandemia do Novo Coronavírus;

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

DECRETA

Art. l' - Fica declarada Situação de Emergência em todo o território baiano, em virtude do desastre
:1assificado e codificado como Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme Instrução Normativa do l
Ministério da Integração Nacional n" 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento à i
:OVID-19.

2rt. 2° - Fica autorizada a mobilização de todos os órgãos estaduais, no âmbito das suas competências. !
ara envidar es orços no intuito de apoiar as ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução. i

l
Art. y - Para fins do art. l" deste Decreto. no âmbito do Poder Executivo Estadual, consideram-se '!

:rviços públicos essenciais as atividades relacionadas a segurança pública, saúde. proteção e defesa civil, fiscalização
arrecadação.

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

l



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

GODO:- l' : . 'i
Il - de ônibus interestaduais, no território do Estado da Bahia.

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

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

i
fArt. 6" - Ficam suspensos, a partir de 23 de março de 2020, os atendimentos presenciais do Serviço de '

Atendimento ao Cidadão - SAC nos Municípios de Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro, Prado. Lauro de Freitas e
Simões Filho,

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

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

Js, 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. }

t
Art. 10 - Este Decreto entra em vigor na data dc sua publicação e produzirá efeitos enquanto perdurar o i

estado de emergência em saúde causado pelo coronavírus, previsto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de :
2020. }

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

RUI COSTA

Governadorqw

Bruno Dauster
Secnetário da Casa Civil

Edelvino da Silva GOes Filho
Secretário da Administração

Walter de Freitas Pinheiro i
Secretário do Planejamento

Manoel Vitório da Silva Filho
tSecretário da Fazenda

Mauricio Teles Barbosa
Secretário da Segurança Pública j

Jerônimo Rodrigues Souza
Secretário da Educação
Fábio Vilas-Boas Pinto ,

Secnetário da Saúde

João Leão l
Secretário de Desenvolvimento Econômico

Carlos Martins Marques de Santana j
Secretário de Justiça, Direitas Humanos e Desenvolvimento Social

Arany Santana Neves Santos t

l
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. - r -F.

Secretária de Cultura
João Carlos Oliveira da Silva , . i , "'cl

Secretário do Meio Ambiente GO[;il3 ' (.' .'
Lucas Teixeira Costa

Secretário da Agricultura, Pecuária, Irrigação,
Pesca e Aquicultura
Leonardo GOes Silva

Secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento
Davidson de Magalhães Santos

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

Secretário de Dêsenvolvimento Urbano
Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro

Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação
Marcus Benício Foltz Cavalcanti

Secretário de Infraestrutura
Julieta Maria Cardoso Palmeira
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1. Introdução
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Considerando a emergência em organizar os processos de trabalho para o

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

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

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

Corona virus (2019-COV1D-i9).

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

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

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

Pública e Privada.

Na construção deste instrumento foram envolvidas as seguintes áreas técnicas:

Vigilância Epidemiológica (VIEPI), Imunização, Vigilância Sanitárià (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 COVIl)

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

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

norteio e condução da situação.
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2. Vigilância à Saúde

2.1.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

2.1.1. objetivo Geral

Promover ações de prevenção e controle da doença oportunamente (seguindo
diretrizes do Ministério da Saúde) corn 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 Coror)a virus.

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

l

P

.

T

2.2.1.1. Definições de Caso e Agente Etiológico (vigilância)

00

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. ,.--
l"lttps.'"Í),Drta|arqu|'v'os2.5eíu'_j(- ,gy'¢.:)r

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

As ações pertinentes devem ser désencadeadas 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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±ea com transmissão local nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento

go,s_sinais ou sintomas;

· Situação 2 - CONTATO PRÓXIMO: Febre OU pelo menos urn 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 Qe contato próximo2 de caso
suspeito ou confirmado para o COVID-19, nos últimos 14 dias anteriores ao

aparecimento dos sinais du sintomas.

· OBSERVAÇÕES:

N h

" 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 epidemio|óglco, o Ministério da Saúde incluiu novas
definições:

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

€C

· 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 suspeitD ou provável com resultado
positivo em RT-PCR em tempo real, pelo protocolo Charité.

· CRITÉRIO ClÀNICO-EPIDEMIOLÓGICO: Caso suspeito
histórico de contato próximo ou domiciliar com
laboratorialmente, que apresentar febre OU pelo menos
sintomas respiratórios. nos últimos 14 dias após o contato,
foi possível a investigação laboratorial especifica.

ou provável com

caso confirmado
um dos sinais e

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

· 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 Pr2ceder com o isolamento do_Racientematravés da colocação de máscara
cirúrgica e seAreAação em área com&ouca ou nenhuma circu|a£ão deRessoas:

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

j Avaliar a_qravidade do_Sluad£o clinico e se,guir orientaç§es em relação ao
trans£orte e interna£ão dos casos sus£eitos.Araves de acordo com a regylação
local e Estadual. Proceder a coleta de 1_LUMALamostra de swab;

j Rea,liz,a,r~oj,ev,a,nta,men,to dos conta,ctantes_ou~comunicantes, 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

0€j
Coronavírus é uma família de virus que causam infecções respiratórias. O novo

agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China.
Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19). Os primeiros

coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em
1965 que o 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 diferericiar 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 líquido) 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 pam 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:

l
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· Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies dos amb|er)tes utilizados pelos

c||er)tes e funcionários:

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

· Manter a limpeza e desinfecção de todos os ambientes;

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

· Restringir o atendimento a clientela nas lojas:

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

2.2.5. Velórios e Funerárias

· Manter a limpeza e higienização dos ambientes;

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

de papel:

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

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

pessoas na área do velório.

2.2.6. Academias de Ginástica

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

medidas:

· Elaborar e executar o 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. sabor)eteira (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.

2.2.7. Consultórios, Clinicas Médicas e Odç)nto|ógicas e Laboratórios de Análises

Clinicas

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

· Dicas de Prevenção Geral:

j Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar;
j Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
j Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca:

Não compartilhar objetos de uso pessoal:
j Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado:
c 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 depots de tratar os pacientes:
j Prover condições para higiene simples das mãos: lavatório/pia com dispensador de

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

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

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

j Procurar manter todas as superfícies dos consultórios/clinicas permanentemente
limpas e desinfetadas devido ao fato que o virus pode ser transportado pelos aerossóis

e consegue sobreviver nessas superfícies por mais de nove dias:

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

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

suspeita:
Qualquer pessoa que tenha viajado para alguma das áreas afetadas, 14 dias antes do
inicio dos sintomas:

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

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

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

Congêneres

O©

" 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:

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

frase: "LAVE AS MÃOS";

c 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 EPI'S (máscara, luvas);

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

telefones, maçanetas e portas, as luvas devem ser trocadas a cada cliente;

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

frequentemente:

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

estabelecimento.

2.2.9. Unidades Básicas de Saúde Municipais

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

(70%), a fim de estimular a correta higienização das mãos (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 liquido,

suporte de papel toalha abastecidos e lixeiras com tampa por acionamento por pedal
nos lavatórios e banheiros;
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j Estimular q 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 ç) 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):

v" Avaliar a disponibilidade de Equipamentos de Proteção Individual — EPI adequados,
tais como: protetor ocular ou protetor de face, luvas, capotei aventall jaleco, máscara
N95/PFF2 (ou outras máscaras com eficácia minima na filtração de 95% de partículas
de até 0,3µ tipo N99, NIDO ou PFF3), sempre que realizar procedimentos geradores de

aerossóis.
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;

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

22.10. Estabelecimentos de Ensino Públicos e Privados

U'C

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):

C 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;

" Estimular o uso de lenços de papel, bem como seu descarte adequado;
" 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 graneies aglomerações em ambientes fechados,

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

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

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

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

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

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

desinfecção desta:

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

j 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 corn frequência (maçaneta, celular. caixa de

atendimento, mesas e cadeiras, etc):
j Os coletores de resíduos devem ser dotados de tampa e acionados com pedal sem

contato manual:

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

j Manter o ambiente arejado e ventilado por ventilação natural:
v" Restringir o atendimento a clientela:
j Após a saída cíd cliente do estabelecimento, limpar e higienizar completamente a área

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

l
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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:

j 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:
c Restringir os Serviços Farmacêuticos, dispostos na RDC 44/09, apenas para situações

de urgência/emergência:
Reduzir a aglomeração dentro dos estabelecimentos, mantendo somente 50% da
capacidade total no interior da farmácia (nunca exceder um número maior do que 05
pessoas). A entrada dos demais deverá ser controlada, permitindo o acesso à medida
que forem saindo os pacientes/clientes:

j Manter distanciamento minimo de 1,5m entre os cIientes/pacientes no balcão de
atendimento e na fila de pagamento

j Estabelecimentos que possuírem cadeiras de espera deverão intercalar a
disponibilidade dos assentos (sugestão de isolar com fita adesiva e aviso, naquelas
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que não deverão ser utilizadas). Ex.: no caso das longarinas de 3 lugares. fechar a

cadeira do meio:

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

d' 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 o risco de aspiração (disfunção congênita, lesões medulares,
epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, AVC ou doenças neuromusculares);

> Imunossupressão (neoplasias, HlV/aids):

> Nefropatias e hepatopatias:
> Obesidade (especialmente aqueles com índice de massa corporal — IMC 2 40 em

adultos);

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

3.2. Acolhimento

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

3.3. Sala de Isolamento

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

3.4. Identificado Caso Suspeito - Fluxo da Vigilância Epidemiológica

3.5. Medidas para evitar aglomerações

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

D©
· 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 corno
orientações sobre o fluxo de atendimento e isolamento domicdiar, 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, du 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 (08:00h

as 18:00h - Segunda a Sábado).

4.2. Definição do perfil das unidades:

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

para transtorno mental severo e recorrente que apresentam quadros compensados.

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

psicoativas que apresentam quadros compensados.

CAPS || - 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 imcialmente 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:
· 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 arnostra 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 dê medidas pertinentes:

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

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

· Orientar serviços para notificação imediata de casos graves;

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

· Construir e divulgar o fluxo de notificação.

2.2.VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

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

Orientar os estabelecimentos de Instituição de Longa Permanência para Idosos e Casas
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

trabalham na Instituição:

· Prover dispensadores com preparações alcoólicas para a higiene das mãos (sob as
formas gel ou solução) nos ambientes da instituição e estimular a higiene das mãos

após contato com secreções respiratórias:

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

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

sem contato manual;
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· Remanejar insumos e profissionais das unidades que terão seus atendimentos

suspensos para os atendimentos do COVID-19, garantindo condições de trabalho às

equipes.

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

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

· Expansão de leitos hospitalares bem como de terapia intensiva, bem como aumento da

capacidade instalada para atendimento de urgência e emergência como estratégia de

retaguarda ao COVID-19.

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

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

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

recepção e serviços gerais).

· Recomendar o fechamento dos abrigos de idosos para visitas, do terminal rodoviário,

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

essenciais farmácias , supermercado e praça de alimentação considerando o

distanciamento de 2 metros entre as mesas.

· Recomendar funeral sem aglomerações.

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

desinfecção dos ônibus diariamente.

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

ônibus em circulação.

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

sobre o uso adequado da rede de saúde).

.
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6, Núcleo de Educação Permanente

Considerando a Educação Permanente uma ferramenta de suma importância na busca

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

Iniciamos nossa abordagem considerando que:

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

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

· Onde a letalidade 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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· Identificar na planilha de registro coletivo de pessoas idosas as que são '

dependentes que possuem comorbidade múltipla: i

· 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 dãs mãos:

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

· Disponibilizar o telefone da UBS para qualquer necessidade que o idoso tiver,

· Entregar medicamentos sempre que possível no domicilio evitando a presença do
idoso ou familiar na unidade:

· Visita Domiciliar:

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:

vC 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:

C Entregar medicamento corn distanciamento preconizado na fila de espera:
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V" Realizar as orientações de medidas protetivas e checar o entendimento.

(Ç 7. Referências

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

BRASIL. Protocolo de Manejo Clinico do Coronavírus (Covid Saúde. Secretaria de Atenção
Primária à Saúde (SAPS). Brasilia. Disponível em:
httpm1aismecjicos.gov.br/'irnages/Protoco|o_manejo ,c!inico._APS.pdf.

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

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

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

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

NOTA TÉCNICA DAF N° 01/2020

l
Assunto: Estratégias nas Farmácias da:Rede Municipal de Saúde para contenção de casos da '- !

l

doênça pelo Coronavírus 201g, (COVID-19) - Medidas não Farmacológicas , i

Destinatários:

· Departamento de Atenção Básica,

· Departamento cie Média e Alta Ccmplexídade.

· Departamento de Vigüãncia em Saúde,

· Todas as farmácias da Rede Municipal de Saúde

áu Considerando: l,

t

· 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 pIano de resposta para farmácias privadas e públicas da Atenção Primaria do

Conselho Federal de Farmácia;

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

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

Coronavírus 2019 (COVID-19):
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HIGIENE E LIMPEZA

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

piso locais com grande fluxo de pessoas (pacientes/colaboradores), 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).

Qb

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).

Ql
O uso da máscara de PrOtèçàO é recomendado ás pessoas que apresente qualquer um dos l

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 i
l

mãos. iIi
Fonte' Saudê e Vigdância Sanitária - Ministério da Saúde

" — q

DOCUMENTAÇÃO ,

MEI i

E,L 1. Para as Farmácias da Rede Básica de Saúde: ,
F'
í

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 ê

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. í

j Para que a estratégia te;tia êxito, os Agentes Comunitários de Saúde i

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 ori9?"-
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2. Para Farmácia Pública Municipal:

j Nas prescrições de insulina NPH elou Regular também haverá a prorrogação

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

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.

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS

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

pacientes, de acordo com o estoque disponível.

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

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

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

autonomia de estoque da unidade:

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

medicamentos para maior autonomia das unidades:

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

aglomerações.

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

mesmo tempo para atendimento:

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:

l' i ç)qql"lg
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c 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.

c 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.

1· i

àil
@
f

Wandedei de Souza Machado júnior
Divisão de Assistência Farmacêutica

€C

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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OFICIAL
Pi efeitura Municipal de

Itabuna

DECRETO

DECRETO N° 13.608

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

¢G

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 Doença
Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conformo a
Instrução Normativa do Ministório da Integração
Nacional n" 02, de 20 do dezembro de 2016, para
fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, 0
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, no uso de suas atribuições legais;

amparado no que dispõe o art 6°, da Lei Orcjàmca do Municipio de Itabuna - LOMI e,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido

mediante politicas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de

outros agravos e ao acesso universal e lgualttário às ações e serviços para sua promoção,

proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a classihcaçào pela Organizaçào Mundial de Saúde, no dia 11 de

março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus:

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, 8 fim de evitar

a disseminação da doença.

CONSIDERANDO os riscos da disseminação do novo coronavírus, moléstia que já

tem casos confirmados no Estado 'da Bahia, o

&údQjL^£ar=AiésmLjdQ^jgsaçQ-j~Q1QglstaAg[nandsL±k!1m~RQ=Q.

CREMEâ2SUS&

CONSIDERANDO ainda, finalmente, a decisão do Governador do Estado da Bahia,

nos termos do Decreto n° 19.549, de 18 de março de 2020, de adotar medidas emergenciais

para enfrentamento da disseminação do coronavírus;
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CONSIDERANDO a confirmação em 19 de março de 2020. de caso de coronavírus

em Itabuna e o risco iminente de sua disseminação:

DECRETA: i
1

Art. 1° - Fica declarada Situação de Emergência em todo o território municipal, em

virtude do desastre classificado e ccdificado corno Doença Infecciosa Viral - COBRADE ,

1.5.1.1.0, conforme Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional n° 02, de 20 '

de dezembro de 2016. para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19.
e

Art, 2" - Fica autor"zada a mobilização de todos os órgãos municipais, no âmbito das

suas competências, para envidar esforços no intuito de apoiar as ações de resposta ao '
F

desaske, reabilitação do cenário e reconsWuçào- l

Art. 3° - Para fins do art 1° deste Decreto, no âmbito do Poder Executivo Munictpal,

consideram-se serviços públicos essenciais as atividades relacionadas à segurança. saúde,

proteção e defesa civil, fiscahzaçào e arrecadação.

Art. 4° - Ficam suspensas as férias ou licenças dos servidores das áreas essenciais

estabelecidas no art. 3°, devendo os servidores afastados se reapresentarem em até 72

horas.

Art. 5° - Fica suspenso o funcionamento e atividades de shoppings. galerias, bares,

restaurantes, academias de rnusculãção, dança. ginástica clubes sociais, igrejas, eventos

.Ü (bv sociais, politicos. congressos, convençoes, seminános, festas. formaturas, comemorações, ·

indústrias e fábricas, cursos, atividades bancárias e do comércio em geral, incluindo o ;

comércio estabelecido nos bairros, a partir da primeira hora de sábado, dia 21 de março de

2020. pelo prazo de 15 dias ou até nova deliberação

ésr"
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

Parágrafo-Primoiro — Ficam suspensas as atividades internas e atendimento ao

público na sede da Prefeitura do MunjciWo de Itabuna, excetuando-se as atividades da

Secretaria Municipal de Saúde e órgãos de fiscalização.

Parágrafo-Segundo - O descumprimento do ora determinado ensejará o

cancelamento ou suspensão de alvará, licenças e permissões de funcionamento, sem

prejuízo de fechamento forçado e responsabdização da pessoa jurídica e física no âmbito

cível, criminal e administrativo.

Art. 6° - Ficam autorizadas a Secretaria Municipal de Sustentabilidade Econômica e

Meio-ambiente, Secretaria Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito e a Guarda Civil

Municipal a procederem a fiscalização e imputação das sanções ora estabelecidas, podendo

solicitar apoio policial.

Art. 7"- Fica excepcionado da vedação do artigo 5" deste decreto, o funcionamento

de farmácia, mercados, postos de gasolina. lojas de delivery. supermercados, padarias e

estabelecimentos de saúde.

Art. 8° - Os servidores públicos com idade superior a 65 (sessenta e cinco) anos,

gestantes e pessoas com diabetes Ou hipertensão comprovada por laudo medico e pericia

médica a ser realizada perante o departamento médico da prefeitura, deverão executar suas

atividades remotamente, por prazo indeterminado

Art. 9° - O disposto no artigo 8° não é aplicável aos Secretários e exercentes de

cargos comissionados ou de confiança. dirigentes e demais servidores públicos municipais

mprescindiveis à manutenção dos serviços públicos essenciais ou lotados nos órgãos de

combate e prevenção ao novo Coronavírus,

Art. 10 - Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a realizar processo de

dispensa de licitação. devidamente justificado, com devida demonstração da economicidade

da despesa. juntando coleta de preços e formalizando-os em atenção aos requisitos legais,

somente se por outro meio licitatório não puder satisfazer a necessidade da administração,

pmfotuum Municipal Av PrKKma Imbé, 578 - Ckmro A¢fmNN$tmmro Mmmpa Fmino AW0S - SOo Cbcmno

Certi//cação"DSta/:" HQ1YHÜYTàÊgè§GTQ-jKB1FYKL-xU"NUo8R

Vers,áQ ektnônica disponível em,' httpMvwwitabuna.ba.gov.br
ocumento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24108/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasilé/ra - lCP Brasil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

com fundamento no inciso lV, art. 24 da Lei 8 666/93, diante da necessidade emèrgencia! de

aquisição de prrxjutos, insumos, serviços, material de limpeza e expediente. não amparados

por lOtações já existentes, exclusivamente para oombate ao novo Coronavírus.

Parágrafo-Único - Dever-se-á priorizar a aquisição por meio dos certames '

licitatórios já em vigor ou por meio de registro de preços, inclusive com a Mesão a atas de í

outros entes, quando cabível. :
C
l

.

Art. 11 - Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a promover a encampação,e
ou ocupação de imóveis, bem corno o confisco e requisição de medicamentos e material

penso indispensáveis ao combate ao novo Coronavírus, mediante processo administrativo,

ato expresso e justificador, para tratamento. combate e isolamento de casos suspeitos ou

confirmados, que por outra maneira não puderem ser supridos.

Art. 12 - Aplica-se este Decreto à Fundação de Atenção a Saúde Itabuna - FASI,

fundação publica municipal gestora do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães - HBLEM

Art. 13 - Fica o Secrétáfio de Segurança, Transporte e Trânsito do Municípto -

SESTTRAN autorizado a editar decreto para reduzir, disciplinar, retornar ao horário normal

ou paralisar parcial ou integralmente o serviço de transporte coletivo urbano.
.

Art. 14 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos

enquanto perdurar o estado de emergência em saúde, causado pelo Coronavírus, previsto

na Lei Federal n" 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. i

P"

Art. 15 - Revogam-se as ãsçxjsíçoes em contrário, especialmente, o Decreto n" :

13.607 de 19 de março de 202U '
4

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, em 20 de março de 2020.

FERNANDO GOMES VITA
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MAR|A ALICE ARAÚJO PEREIRA
Secretária de Governo
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ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 127-S/2020

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 039-S/2020

OBjETO: AQUISIçÃO DE TUBO T. FALCON PARA ENVIO DE

AMOSTRAS DE EXAMES DOS PACIENTES COM SUSPEITA DE

COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.

~

COTAÇÕES
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VALOR VALOR TOTAL ,
ITEM DESCRIçAO QUANT UND MARCA UNIT R$ R$

TUBO T. FALCON EST. CAP. 15ML PT cl 40. uso LABORATORIAL-
01 COPO POLIPROPILENO RANDÔMICO. TAMPA POLIETILENO. 10.000 UND CRAL 1,35 13.500,00

023x12Om. GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO DE O A 15ml.
VALOR TOTAL R$ 13.500,00 ',

1. FRETE: CIF
2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS.

€J 3. VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS.
4. PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO.

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: Qualividros Distribuidora LTDA - ME
CNPj: 06.003.551/OOO1-95 INSC. EST. 479.267.268.0031
ENDEREÇO: Estrada das Águas - Km 01, s/n°, Caixa Postal 37, Zona Rural
CIDADE: Passos ESTADO: MG CEP: 37.900-970
FONE: (35) 3521-5443 FAX: [35] 3521-0785
E-MAIL: vendas@qua|ividros.com SITE: www.qualividros.com

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

BANCO: Brasil AGÊNCIA: 01 94-5 CONTA CORRENTE: 20077-8
BANCO: Itaú AGÊNCIA: 0120 CONTA CORRENTE: 03723-9

~ Passos - MG, 22 de julho de 2020

-5=í,, "" '
kák,dádD'~n'" \

"""' Kbber de Souza Bârbosa
RG 34.m.4844ss?/sp .CPF,@.766 9&64

1
Estrada das Águas - Km 01, s/n', Caixa Postal 37, Zona Rural - Passos/MG - CEP: 37900-970

CNPj: O6,003,551/OOO1-95 - INSC, EST, 479,267,268,0031
Fone: (35) 3521-5443 - F/Fax: [35) 3521-0785 - Site: www,qualividros.com - E-mail: qualividros@qualividros.com



COTAçÃODEPREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA Ng 060 /2020
SETOR DE COMPRAS - SECRETARIA DE SAÚDE

RESPONDA E ENVIE O MAIS BREVE POSSÍVEL PARA O EMAIL: comprasaudeitabuna@gmai/.com

l N" REQUISIçÃO/SETOR REQUISITANTE: 2020 - DEPTq DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID - 19 l

:' Ç. N

'm : . ' S' "' '

. ' 'si Bi DISCRIMINAÇÃO UNID Qp::T MARCA VALOR UNO VALOR TOTAL
' L -

TUBO T. FALCON EST. CAP. 15ML PT cl 40. uso

1. LABORATORIAL - COPO POLIPROPILENO RANDÔMICO· UND 10.000 KASVI 1,58 15.800,00TAMPA POLIETILENO. 023x12Om. GRADUAçÃO EM ALTO

RELEVO DE O A 15ml.

OBSERVAÇÕES:

Aquisição de material de consumo para uso em enfrentamento ao covid - 19.

VALOR TOTAL R$

validade da PROPOSTA, 10 dias

PRAZO DE ENTREGA: 30 dias

NOME FANTASIA: QUALY COMERCIAL

NOME DO CONTATO: VALDEMIR FAVOR COLOCAR CARIMBO DO

N" TELEFONE: 35 3521-0871

No,,,, rí1.301.72410001-n1 '
N" ,CELULAR: , QUALY COMERCIAL UDA

EPP

ASSINATURA: QU .
RUA ESCCRPIÃO, 230

C' 'n0m=';.3h,,,,, ,L"""t='"'""JN,,



FASTLABOR COMERCIAL EIRELI-EPP
RUA ASSIS MONTEIRO, N° 605, TERREO
37655-000 - Itapeva, MG
Telefone: (35) 3434-1479 l 3526-9198
CNPj: 21.707.794/0001-06
E-mail: licitacao@fastlabor.com.br
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Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA SETOR DE COMPRAS-SECRETARIA DE SAÚDE

Telefone: (73) 98116-1263
E mail: comprasaudeitabuna«mai|.com

PROPOSTA
4 à 0 " à 0 " 0 L

D 0 0 ' D ,
0 0 "

TUBO T. FALCON EST. CAP. 15ML PT cl 40.

uso LABORATORIAL - COPO

1 POLIPROPILENO RAN DÔMICO. TAM PA 10.000 UNIDADE J. PROLAB 1,29 12.900,00
POLIETILENO. 023x120m. GRADUAçÃO EM

ALTO RELEVO DE O A15ml.
VALOR TOTAL DA PROPOSTA- R$ 12.900,00

Todos os custos e despesas, tais como; custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa
de administração, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital,
Declaramos que aceitamos plena e integralmente todas as condições do presente edital.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias.
PRAZO DE VALIDADE DO MATERIAL: 12 (doze) meses contra defeito de
fabricação.
PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias.
FRETE: CIF

0 Itapeva - MG, 17 de Julho de 2020.

F STLABOR COMERCIAL ELI - EPP
,,,,,,n, .;nila(h'7:.5-Gere t. Com···i

RG MG 14037390 SSP/MG - CPF: 016.128.346- O
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

CNPJ N" O8.218.991/OOO1-95

FASTLABOR FASTLABOR

ITEM DESCRIÇÃO UNO QTD COMERCIO PREÇO VL COMERCIO PREÇO VL QUALY COMERCtAL QUALY COMERCIAL QUAUVIDROS PREÇO QUALIVIDROS PREÇO

UNO TOTAL PREÇO VL UND PREÇO VL TOTAL VL UNO VLTOTAL

TUBO T. FALCON EST. CAP. 15ML PT cl

40. uso LABORATORIAL - COPO
1 POLIPROPILENO RANDÔMICO. TAMPA UND 10.000 R$ 1,29 R$ 12.900,00 R$ 1,58 R$ 15.800,00 R$ 1,35 R$ 13.500,00

POLIPROPILENO RANDÔMICO. TAMPA

POLIETILENO. 023X120m. GRADUAÇÃO

EM ALTQ RELEVO DE O A15ml.
l }'í ,"]' " R$ 12.900,00 R$ 15.800,00 R$ 13.500,00

KL.

Silvia Teles Barreto

Setor de Compras
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PREFEITURA DE

%" °"y° Itabuna ôj '.'
%"<* m @ O povo, nosso orgulho.

Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

i SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 127-S/2020

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 039-S/2020

OBjETO: AQUISIÇÃO DE TUBO T. FALCON PARA ENVIO DE

AMOSTRAS DE EXAMES DOS PACIENTES COM SUSPEITA DE

COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.

r-

JUSTIFICATIVA DE PREÇOS

l



E $Í€lta!sy:@ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CGC/CNPj: 08.218.991/0001-95 GOGíí7t

Itabuna, 20 dejulho de 2020

JUSTIFICATIVA DE PREÇO E RAZÃO PARA CONTRATAÇÃO

Destaca-se que a contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
C

PARA AQUISIÇÃO DE TUBO T. FALCON EST. CAP. 15ML PT C/ 40. uso

LABORATORIAL deve-se ao fato de entre as consultadas a empresa FASTLABOR

COMERCIAL EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 21.707.794/0001-06. O

menor preço e, além de gozar de reputação ilibada diante das consultas realizadas.

r

.,: 2,uA . "
SILV A BARÀETO

SETOR DE COMPRAS

Prefeitura MunicipaIAv. Princesa Isabel - 678 - São Caetano - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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O povo, nosso orgulho.

Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 127-S/2020

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 039-S/2020

OBjETO: AQUISIÇÃO DE TUBO T. FALCON PARA ENVIO DE

AMOSTRAS DE EXAMES DOS PACIENTES COM SUSPEITA DE
COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE.

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA

CONTRATAÇÃO



eã X°@ ltab'üíià
O povo, nosso orgulho.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

CNPJ N" 08.218.991/0001-95

ÔJ;;i"l7:

Itabuna, 20 dejulho de 2020.

Do: Departamento Administrativo
Para: Gabinete do Secretário.
objeto: Solicitação de Autorização para Contratação.

Senhor Secretário,

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 TUBO T. FALCON EST. CAP. 15ML PT cl 40. uso
LABORATORIAL, para atender demanda do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA Á

SAÚDE, estando tal contratação estimada no menor valor de R$ 12.900,00 (DOZE MIL

E NOVECENTOS REAIS).
Informo que os preços obtidos através de coleta de preços, respondida por empresas

do ramo pertinente ao objeto.

Y

Desde já agradecemos.

.
l' , ,,,!,,r, '- '\

l'

Geraldo Pedrasso/i
Departamento Administrativo

Prefeitu ra MunicipaIAv. Princesa Isabel, 678, São Caetano - CEP.' 45607-291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 127-Sl2020

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 039-S/2020

OBjETO: AQUISIçÃO DE TUBO T. FALCON PARA ENVIO DE

AMOSTRAS DE EXAMES DOS PACIENTES COM SUSPEITA DE
COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE.

Mw

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
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O povo, nosso orgulho.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

CNPJ N" 08.218.991/0001-95

ca':a'-

Itabuna, 21dejulho de 2020.

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

Prezados Senhores.

C
Nos termos da legislação, autorizo a abertura de processo licitatório tendo como
objeto a contratação de empresa para aquisição de tubo t. falcon est.

CAP. 15ML PT C/ 40. uso LABORATORIAL, para atender demanda do
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA Á SAÚDE, estando tal contratação estimada no
menor valor de R$ 12.900,00 (DOZE MIL E NOVECENTOS REAIS). Informo que os
preços apresentados foram obtidos através de coleta de preços, respondida por
empresas do ramo pertinente ao objeto.

Desde já agradecemos.

0

keitsonLuís 0hkim
Pod 9.376

Emers Luis Santos Oliveira
Secr "rio Municipal de Saúde

Prefeitura MunicipaIAv. Princesa Isabel, 678, São Caetano- CEP.' 45607-291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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Prefeitura Municipal de Itabuna

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 127-S/2020

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 039-Sl2020

OBjETO: AQUISIÇÃO DE TUBO T. FALCON PARA ENVIO DE l

AMOSTRAS DE EXAMES DOS PACIENTES COM SUSPEITA DE ,
COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE.

r

DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA

ÜJ .'.t'



. NIUNICIPIO DE ITABUNAt E, Z FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA

0'0 BAHIA
O 08.218.991/0001-95 n .,

NOTA DE PRÉ EMPENHO N° 0000370/2020- LIBERADA
-="""=

Exercicio : 2020 Ficha - 0000397
Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Data : 22/07/2020 Data Ref ' 22/07/2020 Valor :,12.900;00
Órgão : 10 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária : 1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA ' ' i "

Função : 10 - Sáúcj¢

Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar c Ambulatorial
Programa : 0025 - ASSISTÊNCIA À SAUDE IJE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

Prqjdo/Atividade :2 406 - ENFRETAMENTO EMER¢ÈNCIA DE SAÚDE COV1D.EÍ

Elemento Despesa ' 33903000000 - Matcrial de Consunho
Fqmc dc Recurso ' 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECÚRSOS DO SISTEMA UNICO De SAÚDE- SUS

Favorecido : CNPJ/CPF :

Bairm ' Cidade :

Endcrcço : : ' UF :

Histórico : AQUISIÇÃO DE TUBO T PARA CÒLETA DE EXAME-COVID

Saldo Anterior Ficha 3,311.459,88 Valoil Pré Empenho 12.900,00 Saldo Disponível 3.298.559,88

(doze mil nwecentos reais )

N° Requisição :

N° Processo :

Modahdack , Dispcrisa

objeto :

SUBEI.EN ENTO

339030 10000 - Màmial OdontolÒpcn, e A|bmu|akma| . 12 9('K).ülf
LANÇAMENTO!

N" Débito Valor Crédito \'ilÍQI

Pré Empenho . Emi$8ão de Prêempenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas correntes

, 2Zí2ÕZDDÕÕÕ'ôD'-'CREDITÕ PRE-EMPENHAD(J iz §ÕÕÕÕO 1 62211010300000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12 900 00 622910100000Q,0 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR , 12 90.0,00
Local/Data/Assinatu rãs

ITABUNA, 22 de julho de 2020

1
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PREFEITURA DE

x€ lta.k.yng
Prefeitura Municipal de Itabuna

ujL;,íi

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

', PROCESSO ADMINISTRATIVO l N° 127-S/2020

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 039-S/2020

OBjETO: AQUISIÇÃO DE TUBO T. FALCON PARA ENVIO DE

AMOSTRAS DE EXAMES DOS PACIENTES COM SUSPEITA DE
COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO



Ministério da Economia N" DO PROTOCOLO (USO da junta Comercial)

_ ' Secretaria de Governo DigitalDepartamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

' Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais ,(jO(jü7í
NIRE (da sede ou filiaL quando a Código da Natureza N" de Matricula do Agente
sede for em outra UF) Jurídica Auxiliar do Comércio

31600183314 2305

1LMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)
N° FCN/REMP

requer a V.S" o deferimento do seguinte ato: l l l l,

N" DE CÓDIGO CÓDIGO DO
VIAS DO ATO EVENTO QTDE DESCRIçÃO DO ATO/ EVENTO MGP2000213022

1 002 ALTERACAO
051 1 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

020 1 ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

¢J Representante Legal da Empresa l Agente Auxiliar do Comércio:

Local Nome:

Assinatura:

1SLMiusaz2Q2Q Telefone de Contato:
lData

2 - uso DA JUNTA COMERCIAL '
Ei DECISÃO SINGULAR ' " n üãsAo COLEGIAÒA ' "

Nome(s) Empresarial(ais) igual(a is) ou semelhante(s):
CI SIM CI SIM Processo em Ordem

À decisão

l l
Data !'

Á
l
'f

[J NÃO l l [J NÃO l l Responsável :1

Data Responsável Data Responsável

DECISÃO SINGULAR " é
2" Exigência 3" Exigência 4" Exigência 5" Exigência

ocesso em exigência. (Vide despacho em folha anexa) "

rocesso deferido. Publique-se e arquive-se. LI Cl [J CI
LJ Processo indeferido. Publique-se.

l l

Data Responsável '-

DECISÃO COLEGIADA ,
2" Exigência 3" Exigência 4" Exigência 5" Exigência

n Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) S

[J Processo deferido. Publique-se e arquive-se. CI n n [J

O Processo indeferido. Publique-se. i

— Í}
E.

Data Vogal Vogal Vogal l

Presidente da Turma i
l

OBSERVAÇÕES " '

0Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o n' 7772965 em 17/03/2020 da Empresa FASTLABOR COMERCIAL EIRELI, Nire 31600183314 e protocolo 201361230 -
16/03/2020. Autenticação: 3466F1233E72EBOB08747E6141OBB2036FE86AD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 20/136.123-0 e o código de segurança 2Zh4 Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 17/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

)" "
. 0AU,N pág. 1/12
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ÇA,): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Capa de Processo GOCíÍ7É
,¶

r

í

q

jzti

'EIRE ,,

1¥.'"" E' z'W

Eíi;
::

""i)'

à

Identificação do Processo

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data

20/136.123-0 MGP2000213022 16/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF Nome

042.343.898-03 GILBERTO DONIZETTI BEZERRA DA SILVA

Página 1 de 1

0Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o n" 7772965 em 17/03/2020 da Empresa FASTLABOR COMERCIAL EIRELI, Nire 31600183314 e protocolo 201361230 -
16/03/2020. Autenticação: 3466F1233E72EBOBO8747E61410BB2036FE86AD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 20/136.123-0 e o código de segurança 2Zh4 Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 17/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral. ç,s_g" "

m y ..w ' pág. 2/12SE NE TAMA
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FAST BIO COMERCIAL EIRELI
CNPj/MF: 21.707.794/0001-06

NIRE: 3160018331-4

2" ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento panicular de Alteração e Consolidação de Contrato Social, e na
melhor forma de direito, o abaixo assinado:

LORRAYNE CAMILA RODRIGUES, brasileira, empresária, casada, portadora da Cédula de
Identidade RG sob o n° 14037390 SSP/MG, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF sob o n"
016.128.346-20, residente e domiciliada na Rua José Inácio de Andrade, n" 150, Jardim Itália, no
município de Passos, Estado de Minas Gerais, CEP 37901-556, neste ato representada por seu
procurador que assina digitalmente o Sr. GILBERTO DONIZETTI BEZERRA DA SILVA,
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 08/03/1963, contador, inscrito
no CRC sob o n° SP-258946/0-2, portador da Cédula de Identidade RG sob o n° 122987469 SSP/SP e
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF sob o n° 042.343.898-03, com endereço comercial situo
à na Rua João Mendes, n° 57, Centro, no município de Extrema, Estado de Minas Gerais. CEP 37640-
000;

Titular representando a totalidade do capital social da empresa denominada:

FAST BIO COMERCIAL EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada,
devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 21.707.794/OOOl-O6, NIRE 3160018331-4, com sede na Rua
Assis Monteiro, n" 605, Centro, no município de Itapeva, Estado de Minas Gerais, CEP 37655-000.

Tem entre si deliberado alterar o referido Contrato Social, procedendo para tanto da seguinte
forma;

l- DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL

Altera-se, nesta data, a razão social da empresa, passando a constar da seguinte forma;

· FASTLABOR COMERCIAL EIRELI.

Por fim, resolve a titular consolidar o contrato social, já refletindo a deliberação acima, que
passa a vigorar com a seguinte redação:

l
'S

Ê

R

1

0Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o n° 7772965 em 17/03/2020 da Empresa FASTLABOR COMERCIAL EIRELI, Nire 31600183314 e protocolo 201361230 -
16/03/2020. Autenticação: 3466F1233E72EBOBO8747E6141OBB2036FE86AD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://vvww.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 20/136.123-0 e o código de segurança 2Zh4 Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 17/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral. c c'), " «"
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Gíjõíi8'
CONSOLIDAçÃO DO CONTRATO SOCIAL

FASTLABOR COMERCIAI. EIRELI
CNPjMF: 21.707.794/0001-06

NIRE: 3160018331-4

Pelo presente instrumento panicular a titular Sra. LORRAYNE CAMILA RODRIGUES,
brasileira, empresária, casada, portadora da Cédula de Identidade RG sob o n" 14037390 SSP/MG,
inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF sob o n" 016.128.346-20, residente e domiciliada na
Rua José Inácio de Andrade. n° 150, Jardim Itália, no município de Passos, Estado de Minas Gerais,
CEP 37901-556, neste ato representada por seu procurador que assina digitalmente GILBERTO
DONIZETTI BEZERRA DA SILVA, brasileiro, casado sob q regime de comunhão parcial de bens,
nascido em 08/03/1963, contador, inscrito no CRC sob o n° SP-258946/0-2, portador da Cédula de
Identidade RG sob o n° 122987469 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF sob o n"
042,343.898-03, com endereço comercial situo à na Rua João Mendes, n° 57, Centro, no município de
Extrema, Estado de Minas Gerais, CEP 37640-000;

A parte declara e convenciona ser a titular da empresa FASTLABOR COMERCIAL
EIRELI.

©

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade denomina-se FASTLABOR COMERCIAL EIRELI,

empresa individual de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n" 21.707.794/OOOl -06,
NIRE 3160018331-4.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem como objetivo social: A exploração do ramo de comércio.
importação, exportação. prestação de serviços e representação comercial de produtos e equipamentos
para laboratório em geral e seus similares, produtos químicos, material médico, artigos hospitalares,
equipamentos para monitoramento ambiental, instrumentos cirúrgicos e odontológicos, matéria prima,
:idros para laboratórios, embalagens, cosméticos, saneantes, insumos farmacêuticos, padrões
armacêuticos, material de segurança, material de limpeza, higiene pessoal, higiene e segurança do

trabalho, artigos para biotérios, materiais didáticos, materiais de proteção pessoal, produtos clínicos e
odontológicos, produtos descartáveis, materiais elétrico-eletrônicos, ferragens, artigos correlatos e o
comércio de medicamentos e produtos veterinários.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sede da empresa está situada na Rua Assis Monteiro. n° 605, Centro, no

município de Itapeva, Estado de Minas Gerais, CEP 37.655-000.

CLÁUSULA QUARTA: A empresa iniciou suas atividades em 02 de Dezembro de 2014 e seu prazo
de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social da empresa é no montante de R$72.400,00 (setenta e dois mil

e quatrocentos reais), totalmente intcgralizado, em moeda corrente do País.

2

0Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o n" 7 772965 em 17/03/2020 da Empresa FASTLABOR COMERCIAL EIR E LI, Nlre 31600183314 e protocolo 201361230 -
16/03/2020, Autenticação: 3466F1233E72EBOBO8747E61410BB2036FE86AD. Marinely de Paula Bomfim - Secretãria-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n' do protocolo 20/136, 123-0 e q código de segurança 2Zh4 Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 17/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
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CLÁUSULA SEXTA: A administração da
poderes e atribuições de representação ativa
os atos compreendidos no objeto.

ô0(jíí82

empresa caberá a sua titular já qualificada acima, com os
e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos

CLÁUSULA SÉTIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CLÁUSULA OITAVA: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA NONA: A titular declara, sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, ou

em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crimes falimentares, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: A titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular

de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Fica eleito o foro de Camanducaia-MG, para o exercício e o

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de alteração contratual.

E por estarem justos e contratados, o procurador representando a titular assina digitalmente o
presente instrumento.

Itapeva, 10 de março de 2020.

LORRAYNE CAMILA RODRIGUES (titular). representada por GILBERTO DONIZETTI
BEZERRA DA SILVA (procurador), que assina de forma digital.

l

3

0Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o n° 77729(35 em 17/03/2020 da Empresa FASTLABOR COMERCIAL EIRELI, Nire 31600183314 e protocolo 201361230 -
16/03/2020. Autenticação: 3466F1233E72EBOBO8747E61410BB2036FE86AD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 20/136.123-0 e o código de segurança 2Zh4 Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 17/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
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Identificação do Processo

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data

20/136.123-0 MGP2000213022 16/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF Nome

042.343.898-03 GILBERTO DONIZETTI BEZERRA DA SILVA

Página 1 de 1

. ks Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
. Certifico registro sob q n° 7772965 em 17/03/2020 da Empresa FASTLABOR COMERCIAL EIRELI, Nire 31600183314 e protocolo 201361230 -16/03/2020. Autenticação: 3466F1233E72EBQBO8747E6141OBB2036FE86AD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este

documento, acesse http://www.jucemg.mg,gov.br e informe n° do protocoiQ 20/136. 123-0 e q código de segurança 2Zh4 Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 17/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
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PROCURAÇÃQ

outorganteS: '

FAST BIO COMERCIAL EIRELI, estabelecida na Rua Assis Monteiro, n° 605, Centro, no município
de Itapev% Estado de Minas Gerais, CEP 37.655-000, inscrita no CNPJ sob o n° 21.707.794/OOOl-O6, com seu
ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o Nire: 3160018331-4, l'
representada neste ato por sua titular a Sra. LORRAYNE CAMILA RODRIGUES, brasileira, empresáriq l
casa&t, portadora da Cédula de Identidade RG sob o 11° 14037390 SSPLMG, inscrita no Cadastro de Pessoas
Físicas CPF/MF sob o n° 016.128.346-20, residente e domiciliada na Rua José Inácio de Andrade, n° ISO,
Jardim Itálim no município de Passos, Estado de Minas Gerais, Cep 37901-556. ,

LORRAYNE CAMILA RODRIGUES, brasileira, empresária, casàci® portadora da Cédula de
Identidade RG sob o n° 14037390 SSP/MG, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF sob o n°
016.128.346-20, residente e domiciliada na Rua José Inácio de Andrade, n° ISO, Jardim Itália, no município
de Passos, Estado de Minas Gerais, CEP 37901-556.

OUTORGADO: '

GILBERTO DONIZETTI BEZERRA DA SILVA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão
parcial de bens, nascido em 08/03/1963, contador, inscrito no CRC n° SP-258946/0-2, portador da Cédula de n
Identidade RG sob o n° 122987469 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF sob o n°
042.343.898-03, com endereço comercial sito á Rua João Mendes, n.° 57, Centro, Extrema — MG, CEP 37.640-
DOO.

Por este instrumento particular, os outorgantes constituem como procurador o outorgado a quem confere '
poderes específicos para assinar requerimentoslcapa de processo e ato de alteração contendo abertura de filial,
alteração de endereço da sede e filiais, alteração de objeto social, alteração da razão social, e extinção de filiais
a serem apresentados para arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais — JUCEMG,
pela empresa FAST BIO COMERCIAL EIRELI, estabelecida na Rua Assis Monteiro, n° 605, Centro, no
município de Itapeva, Estado de Minas Gerais, CEP 37.655-000, inscrita no CNPJ sob o n° 21.707.794/0001-
06, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o Nire:
3160018331-4, podendo ainda, assinar a declaração do art. lOll da lei 10.406/2002 e outros documentos
necessários à efetivação do ato empresarial em nome dos outorgantes, praticados com o uso de certificação
digital, a serem apresentados para arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais -
JUCEMG, vedado o substabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos.

.C . Itapeval MG, 09 de Março de 2020.

'_ ~L
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Representada por sua titular a Sra. LORRAYNE CAMILA RODRIGUES

l ' ,\"Y~cmv , (:"J\|·-\: I'm ç? Èjjú4as:[Ê:'.'""ç "'
lorraAne,' AMILA RODRIGUES

mtsmç ' "c :_"-" : ar-, £'- ~1#" "·±.. , %·c . A,, Cg

d Tabellonato de Notas de Passos MG , , :g)s" g
Reconheço. pot aumulcldade. ã(s) asslnatui"a(s) de '""" P7
(DOM3(J202) LORRAYNE CAMILA RODR1GUES "t """" D ' "
(DOM30203) LORRAYNE CAMILA RODRIGUES "'""'"X " -< ;4Lj"
etm testemunho da verdade.
Passos, 12/03/2020 i5:35:21 17940 W" ' "® """""".
SELO IJÍE CONSULTA: DOM3C202

, CAR ^'"1O DO 2° OFhClO
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2517.7222.2431.8890 Turi
Quanddade de atos praticados: 02 m , PASSOS i MG

Ato($) praticad Cj(5) por' m "
Carla Crktlna Chagas de Oliveira Pinho - Escrovente Autorlzada C5/CS' Cristina C o pinm
Emol:R$10-36 Tfj:r$3,40 Tota|:R$i4,36 iss:r$q,32 '" n" da Suhstití'ta
Comuke a duh seb rci SM' Mps.i/sekm 'jmç jws-bt etiquetaAAL6G91Q8

®Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o n° 7772965 em 17/03/2020 da Empresa FASTLABOR COMERCIAL EIRELI, Nire 31600183314 e protocolo 201361230 -
16/03/2020. Autenticação: 3466F1233E72EBOB08747E61410BB2036FE86AD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg,mg.gov.br e informe n° do protocolo 20/136.123-0 e o código de segurança 2Zh4 Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 17/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
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Anexo

Identificação do Processo

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data

20/136.123-0 MGP2000213022 16/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF Nome

042.343.898-03 GILBERTO DONIZETTI BEZERRA DA SILVA

.
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0Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o n° 7772965 em 17/03/2020 da Empresa FASTLABOR COMERCIAL EIRELI, Nire 31600183314 e protocolo 201361230 -
16/03/2020. Autenticação: 3466F1233E72EBOB08747E61410BB2036FE86AD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 20/136.123-0 e o código de segurança 2Zh4 Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 17/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
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ANEXO

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu Gilberto Donizetti Bezerra da Silva, com inscrição ativa no ou
SP258946/0-2, expedida em l 1/08/2008, inscrito no CPF n°
DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções
cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

O

Documentos apresentados:

l. (Procuração l página);

2. (Carteira CRC l página);

Data: 16/03/2020.

Assinado Digitalmente por Gilberto Donizetti Bezerra da

cÁjaAfu

CRC/SP sob O n°
042.343.898-03,

administrativas e

Silva

,CjàÇY Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
K~« Certifico registro sob o n° 7772965 em 17/03/2020 da Empresa FASTLABOR COMERCIAL EIRELI, Nire 31600183314 e protocolo 201361230 -
'ú3C¥ 16/03/2020 Autenticação: 3466F1233E72EBOB08747E6141OBB2036FE86AD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este

documento. acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 20/136.123-0 e o código de segurança 2Zh4 Esta cópia foi autenticada
chgitalmente e assinada em 17/03/2020 por Marinely de Paula Bomflm Secretária-Geral.
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Anexo

Identificação do Processo

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data

20/136.123-0 MGP2000213022 16/03/2020
i

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF Nome

042.343.898-03 GILBERTO DONIZETTI BEZERRA DA SILVA
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0Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o n" 7772965 em 17/03/2020 da Empresa FASTLABOR COMERCIAL EIRELI, Nire 31600183314 e protocolo 201361230 -
16/03/2020. Autenticação: 3466F1233E72EBOB08747E61410BB2036FE86AD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protoColo 20/136.123-0 e o código de segurança 2Zh4 Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 17/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral. ,
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"Ne, Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM

, Governo do Estado de Minas GeraisSecretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
,~-=: .. ' Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

G0(jíIN

TERMO DE AUTENTICAçÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FASTLABOR COMERCIAL EIRELI, de NIRE
3160018331-4 e protocolado sob o número 20/136.123-0 em 16/03/2020, encontra-se registrado na junta
Comercial sob o número 7772965, em 17/03/2020. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Marcia
Thaise Lima Cruz.
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços l Validar Documentos (https://
porta|semicos.jucemg.mg.gov.br/Porta|/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo
r Assinante(s)

CPF Nome

042.343.898-03 GILBERTO DONIZETTI BEZERRA DA SILVA

Documento Principal

' Assinante(s)
CPF Nome

042.343.898-03 GILBERTO DONIZETTI BEZERRA DA SILVA

Anexo

'>"" "' ""-E! " " , S , n " ..

CPF Nome
042.343.898-03 GILBERTO DONIZETTI BEZERRA DA SILVA

Anexo
" X " ·" '

S - , Se

CPF Nome

042.343.898-03 GILBERTO DONIZETTI BEZERRA DA SILVA

Belo Horizonte. terça-feira, 17 de março de 2020

Página 1 de 1

0Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o n" 7772965 em 17/03/2020 da Empresa FASTLABOR COMERCIAL EIRELI, Nire 31600183314 e protocolo 201361230 -
16/03/2020. Autenticação: 3466F1233E72EBOB08747E6141OBB2036FE86AD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 20/136.123-0 e o código de segurança 2Zh4 Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 17/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

G0íjll8S

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s) 'LEx "' "' " ' u ..ea'"

CPF Nome

062.075.936-42 MARCIA THAISE LIMA CRUZ

873.638.956-00 MARINELY DE PAULA BOMFIM

" V":. _ "

..

t

Belo Horizonte. terça-feira, 17 de março de 2020

0Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o n° 7772965 em 17/03/2020 da Empresa FASTLABOR COMERCIAL EIRELI, Nire 31600183314 e protocolo 201361230 -
16/03/2020. Autenticação: 3466F1233E72EBOB08747E61410BB2036FE86AD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 20/136.123-0 e o código de segurança 2Zh4 Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 17/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral. L(j "
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0 N? da Conta: 0255253351

-m Mês de referénàa: 03/2019
Período: 11/02/2019 a 1Ql0312019

VO Clatadeemi,,ão,13/03R019

LORRAYNE CAMILA RODRIGUES
R JOSE INACIO DE ANDRADE, 150
JARDIM 1TALIA
37901-556 PASSOS - MG

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
"8486 ou www,vivo.com.br/faleconosco
Telefônica Brasil SA
Rua Ledndo Lopes, 258
CEP 30.140-170- Belo Horizml'" u m "" q '
LE.: 621904680045 UÔ
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62 "
CNPJ Filial :02.558.157/0009-10

Vencimento
26103/2019

Total a Pagar- R$

59,29

F . " Vivo ValorizaSeus Números Vivo Saldo de pontos acumdados: 3.519

35-99921-0876 Na datade' 22/01/19
Saldo referente a conta 0255253351 no
Vivo Valohza. Para saldo atual, envie SMS

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta, com a palavra SALDO para 8011,

."F .

O que está sendo cobrado Quantidade de Quantidade de Valor R$ Incluso Ulilizadò Valor Total
Plano/Pacote Números Vivo PIandPacote PIano/Pacote Minutos/Unidades RS

Serviços Contratados
VIVO CONTROLE MGITAL-2,5GBILIM_ 1 1 49,99 - - 49,99

VIVO CONTROLE SERV DIGITAL ll 1 1 0,00
INT ADICIONAL AVULSO 400MB FAT 1 1 7,99 . . 7,99
Subtotal 57,98

Outros Lançamentos
Encargos Financeiros 1,31
Subtotal 1,31

(bv TOTAL A PAGAR "59,29

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
O relatório detalhado o$tá disponívei em www.vlvo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

App Meu Vivo. é o jeito mais prático de acessar a sua conta detalhada, 2' via de conta, consumo de internet e muito mais! Baixe
agora em vivo.com.br/app e navegue sem consumir seu pacote de dados

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta âjnta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do
crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome iíq Cliente Vencimento Total a Pagar - RS

LORRAYNE CAMILA RODRIGUES 26/03/2019 59,29

COd. Débito Automático 0255253351-0 N' da Conta 0255253351 Mês Referência 03/2019

l 846900000007 ]| 5929'00640018 )1 102552533519 1( 031951903264 l Aulenticaçãô Mecânica í

l||||||ii||M|||||||||||||il|||i|||||||i||||iiii||iii|ii||ii|ii Iil)llilll
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·' · ESTADO DE MINAS GERAIS
A 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA
L% ' SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 23/06/2020 10h48min

r ':::: |2:::;2'0"20)

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
G%ü9"

Nome l Razão Social

FASTLABOR COMERCIAL EIRELI CN Pj: 21.707.794/0001-06

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à Finalidade
(Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições

abaixo caracterizadas.
A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados,

mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrições

Contribuinte: 8345 - FASTLABOR COMERCIAL EIRELI
Endereço: Rua ASSIS monteiro, 605 - Bairro CENTRO - CEP 37.655-000

Econômico: 826 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO-
Endereço: Rua ASSIS MONTEIRO, 605 - Bairro CENTRO - CEP 37.655-000

Código de Controle

DDA11IUX4VW79751

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

ITAPEVA (MG), 23 de Junho de 2020

Rua ULISSES ESCOBAR, 30 -CENTRO
ITAPEVA (MG) - CEP: 37.655-000 - Fone: (35) 3434-1354

Página 1 de 1



SEF/MG - SIARE https://www2fazendamg.govbr/soUctrl/SOLjRETAGUAR/CERTIF,..

C

€

É'"j , "" " - GÔíjíl9:SECRETARIA DE ES ADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

i
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CERTIDÃO EMFTIDA EM,

02/06/2020

Negativa certidão valida até:
31/08/2020

NOMEJNOME EMPRESARIAL: FASTLABOR COMERCIAL EIRELI

NSCRIÇÃO ESTADUAL: 002494892.00-10 CNPj/CPF: 21,707.794/0001-06 SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA ASSIS MONTEIRO NÚMERO: 605

COl\íPLENENTO: BAIRRO: CENTRO CEP: 37655000

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: ITAPEVA UF: MG

{4

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito
passivo acirm identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1, Não constam débitos relativos a tributos adMnistrados pela Fazenda Pública Estadual elou Advocacia Geral do Estado;

l

' 2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação
, expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha
: de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se

acorrpanhada da Certidão de Pagamento l Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelechmntos da ewpresa, alcançando débitos lributários do sujeito passivo em Fase
MMnistraliva ou inscritos em Divida Ativa,

, IDENTIF1CAçÃO NÚMERO DO PTA DESCRIçÃO
h

_

-

t

' A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sitio da Secretaria de Estado de
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.m.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

,
CÓDEO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:20200004O1677313

K

.of l 02/06/2020 14:17
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' MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: FASTLABOR COMERCIAL EIRELI
CNPj: 21.707.794/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas 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 15:40:18 do dia 19/03/2020 <hora e data de Brasíliam
Válida até 15/09/2020.
Código de controle da certidão: D4BB.0028.1C7E.0529
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

l of l 19/03/2020 15:40
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CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 21.707.794/0001-06
Razão fast bio comercial eireli epp

Social:
Endereço: rua assis monteiro 605 l centro l itapeva l mg l 37655-000

A Caixa EconÔmica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/07/2020 a 05/08/2020

Certificação Número: 2020070708395107774410

Informação obtida em 07/07/2020 08:40:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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Ô33119E
PODER JUDICIÁRIO

jUSTIçA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FASTLABOR COMERCIAL EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPj: 21."707.794/0001-06

certidão n°: 9582220/2020

Expedição: 22/04/2020, às 17:45:20

Validade: 18/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certi f i ca - se que FASTLABOR COMERCIAL eireli

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
21.707.794/0001-06, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.bt"



{ "j Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CAMANDUCAIA

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a
presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva l Suspensiva, Falência de Empresários,
Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial,
Recuperação judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: FASTLABOR COMERCIAL EIRELI
CNPj: 21.707.794/0001-06

C

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010
do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

C) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo judicial
Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a
mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do
Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema
unificado abrange todas as comarcas do Estado:

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de
feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da
Corregedoria Geral de justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas
aqui mencionadas.

C
Certidão solicitada em 09 de Julho de 2020 às 18:39

CAMANDUCAIA, 09 de Julho de 2020 às 18:39

Código de Autenticação: 2007-0918-3912-0734-2757

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg,jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO
/AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer

emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indicio de possível adulteração ou tentativa
de fraude.

1 de 1



FASTLABOR COMERCIAL EIRELI-EPP
RUA ASSIS MONTEIRO, N° 605, TERREO
37655-000 - Itapeva, MG
Telefone: (35) 3434-1479 l 3526-9198
CNPj: 21.707.794/0001-06 n n - q"
E-mail: licitacao@fastlabor.com.br uOUlIl '

Á

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA SETOR DE COMPRAS- SECRETARIA DE SAÚDE

Telefone: (73) 98116-1263

E mail: comprasaudeitabuna«mai|.com

DECLARAÇÃO

A EMPRESA FASTLABOR COMERCIAL EIRELI - EPP,

DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito)

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em

qualquertrabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 79

da Constituição Federal de 1988;

Itapeva - MG, 15 de junho de de 2020.
F STLABOR COMERCIAL ELI - EPP

) .

LorraVne amila Rodriguês - Gere te CQmerci
RG MG 14037390 SSP/MG - CPF: 016.128.M6- O

0



Termo de Abertura
Página: 1

03j:jg:-

Dados da empresa

Nome Empresarial:

FASTLABOR COMERCIAL EIRELI

NIRE: 3160018331-4 CNPj: 21.707.794/0001-06 NIRE Anterior:

Nome Anterior:

FAST BIO COMERCIAL EIRELI - EPP

Município: ITAPEVA UF: MINAS GERAIS

Inscrição 002494892.00-10 Inscrição Municipal:

Data do ato constitutivo em junta Comercial: 20/01/2015

Dados do Livro

inalidade: DIARIO

úmero de ordem: 4 Quantidade de páginas: 154

Data Encerramento do Exercício 31/12/2019 Data 22104/2020

nr a f .S . _. .. _ .x ,

· ·' . .. ,. '% ... ,

042.343.898-03 GIIÊÊRTO DONIZETTI BEZERRA DA Procurador/Contador SP258946/0-2SILVA

O assinante acima está representando:

CPF Nome " J Função

016.128.346-20 LORRAYNE CAMILA RODRIGUES Titular l Administrador

0Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o n" 20/174.925-4 no dia 22/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá
ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. junta Comercial 1/154



Empresa: FAST BIO COMERCIAL EIRELI EPP
C.N.P.j.: 21.707.794/0001-06
Insc. Junta Comercial: 31600183314 Data: 20/01/2015

Folha:
Número

DEMONSTRAçÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

RECEITA BRUTA

MERCADO INTERNO

REVENDA

DEDUÇÕES

DEVOLUçÃO DE REVENDA

SIMPLES NACIONAL

RECEITA LÍQ1UIDA

3.595.721,86 3.595."721,86

(83.008,22)

(401.234,47) (484.242,69)

CMV

CUSTOS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS (1.064.219,10) (1.064.219,10)

Lucro Bruto

LUCRO BRUTO

deAas OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS

DESPESAS TRIBUTARIAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL

SALARIOS

GRATIFICACOES

ASSISTENCIA MEDICA FUNC.

13° SALARIO

PRO LABORE

ENCARGOS SOCIAIS

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

RESULTADO ANTES DO IR E CSL
rRtado ANTES IRPJ E CSLL

BONIFICAÇÕES ENVIADAS

IPI SI OUTRAS OPERACOES DIVERSAS

RESULTADO OPERACIONAL

(225.279,54)

(99.650,91) (324.930,45)

(36.657,31)

(3.000,00)

(1.048,80)

(1.094,04)

(14.815,34) (56.615,49)

(9.631,25) (9.631,25)

(2.711,47) £2.714.47L

0148
livro: 0004

G00l0l

3.595.721,86

(484.242,69)

3.111.479,17

(1.064.219,10)

2.047.260,07

2.047.260,07

(393.888,66)

(324.930,45)

(66.246,74)

~11,.47J,

1.653.371,,41

1.653.371,41

Cisterna licenciado para GEORGIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

0Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o n° 20/174.925·4 no dia 22/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que dèverá
ser validado conforme informações constantes do mesmo.
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Empresa: FAST BIO COMERCIAL EIREL1 EPP
C.N.P.j.: 21.707.794/0001-06
Insc. junta Comercial: 31600183314 Data: 20/01/2015

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM

RESULTADO DO EXERCICIO

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Declaramos sob as penalidades da lei que as informações aqui contidas são
responsabilizamos por elas.

ddddddddfee

LORRAYNE CAMILA RODRIGUES
ADMINSTRADOR
CPF: 016.128.346-20

GI TO DONIZETTI BEZERRA DA SILVA
Con or/Procurador
Reg. no CRC - SP sob o No. SP258946/0-2
CPF: 042.343.898-03

Folha: 0149
Número livro: 0004

31/12/2019 ®01O

1.653.371,41

1.653.371,41

h verdadeiras e nos

k

3istema licenciado para GEORGIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

0Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro fOi protocolado sob o n" 20/174.925-4 no dia 22/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá
ser validado conforme informações constantes do mesmo.
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Empresa: FAST BIO COMERCIAL EIREU EPP
C.N.P.j.: 21.707.794/0001-06
Período: 02/01/2019 - 31/12/2019
Irise. junta Comercial: 31600183314 Data: 20/01/2015

ÔCjOJ O:
BALANCETE

FOlha: 0150
Número livro: 0004
Emissão: 17/04/2020 I
Hora: 15:26:48

k

l

CÓdigo Descrição da conta _ Sa,l.d,o An.t,e,r,i,o.r D,é,b,i,to_ C,réd,i,t,o_ Sa,l,d,o,At,u,a,1,

3 ATIVO 2.454.016,880 9.722.281,14 7.839.640,69 4.336.657,330
4 CIRCULANTE 2.454.016,880 9.722.281,14 7.839.640,69 4.336.657,330
5 DISPONIVEL 215.400,440 3.423.428,08 3.483.859,60 154.968,920
6 CAIXA 499,000 0,00 0,00 499,000
8 CAIXA 499,000 0,00 0,00 499,000

20

21

11

12

23

25

26

27

28411

28412

29

31

32

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO BRADESCO S.A.

BANCO DO BRASIL

APLICAÇÃO FINANCEIRA

APLICACOES FINANCEIRAS

BANCO BRADESCO INVESTIMENTO
BB AçÕES

BB RENDA FIXA SOO
APLICAÇÃO BB COB DI

44

46

¢)

54

58

61

CREDITOS DE CLIENTES

CLIENTES NACIONAIS

CLIENTES NACIONAIS

ESTOQUES DIVERSOS

ESTOQUES

MERCADORIAS P/REVENDA

OUTROS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

OUTROS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

CIC EMPRESAS

28317 AD1ANTAMENTO/ SOClOS

99 PASSIVO

100

105

103

104

109

28296

28415

28416

120

121

122

124

125

126

CIRCULANTE

FORNECEDORES

FORNECEDORES NACIONAIS

FORNECEDORES NACIONAIS

OBRJGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER
IRRF S/SALÁRIO

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER

PARCELAMENTO ICMS A RECOLHER - 12.051593700.76

OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR

SALARIOS

PRO-LABORE

FERIAS

13' SALARIO

PENSAO ALIMENTICIA

131 OBRIGACQES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER

132 INSS

:P pATRIMO:SjqUIDO

181 PATRIMONIO LIQUIDO

182 CAPITAL SOCIAL

183 CAPITAL SOCIAL

184 CAPITAL SUBSCRITO

190

192
193

195

197

198

199
200

201

LUCROS OU PREJUJZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS ACUMULAIXJS

LUCRO DO EXERCICIO

CONTA TRANSITÓRIA

CONTA TRANSITORJA

CONTA TRANSITORIA

CONTA TRANSITORIA

CONTA TRANSITÓRIA

202 RECEITA

203

204

205

206

208

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

RECEITA BRUTA OPERACIONAL
MERCADO INTERNO

MERCADO INTERNO

REVENDA

68.768,890 3.348.568,04 3.301.164,79 116.172,140

68.768,890 3.348.568,04 3,301.164,79 116.172,!40

Lodo 128.826,63 128.826,63 Lodo

68.767,890 3.219.741,41 3.172.338,16 116.171,140

146.132,550 74.860,04 182.694,81 38.297,780

146.132,550 74.860,04 182.694,8] 38.297,780

16.8+4,780 74.860,04 91.408,43 296,390

4.179,480 0,00 0,00 4.179,480

119.098,480 om 91.286,38 27.812,100

6.009,810 0,00 0,00 6.009,810

894.327,370 3.595.721,86 3.212.221,99 1,277.827,240

894.327,370 3.595.721,86 3.212.221,99 1.277.827,240

894,327,370 3.595.721,86 3.212.221,99 1.277.827,240

315.924,050 1.429,256,65 1.070.459,10 674.721,600

315.924,050 1.429.256,65 1.070.459,10 674.721,600

315.924,050 1.429.256,65 1.070.459,10 674,721,600

1.028.365,021) 1.273.874,55 73.100,00 2.229.139,570

1.028.365,020 1.273.874,55 73.100,00 2.229.139,570

340.519,850 0,00 0,00 340.519,850

437.975,17D 690.771,55 73.100,00 1.055.646,720

249.870,000 583.103,00 0,00 832.973,000

2.45'4.016,88C 5.798.225,63 7.680.866,08 4.336.657,33C

236.908,92C 1.678.043,12 1.907.312,16 466.177,96C

236.908,92C 1,678.043,12 1.907.312,16 466.177,96C

195.027,75C 1.234,023,98 1.429.256,65 390.260,42C

195.027,75C 1.234.023,98 1.429.256,65 390.260,42C

36.756,07C 366.665,74 401,821,13 7l.911,46C

0,00 586,66 586,66 0,00

20.670,24C 349.993,25 401.234,47 71.911.45C

16.085,83C 16.085,83 0,00 0,00

4.346,0OC 67.809,13 66.603.13 3.140,00C

4.346,00C 40.539,04 39.333,04 3.14'0,00C

0,00 20.904,00 20.%4,® 0,00

0,00 4.005,38 4.005,38 0,0Q

0,00 1.094,04 1.094,04 0,00

0,00 1.266,67 1,266,67 0,00

779,10C 9.544,27 9.631.25 866,08C

543,69C 6.74$,49 6.795,8$ 594,05C

235,4lC 2.798,78 2.835,40 272,03C

2.217.107,96C 518.220,65 2,171.592,06 3.870.479,37C

72.400,0OC 0,00 0,00 72.400,0OC

72.400,00C 0,00 CLOD 72,400,OOC

72,400,OOC 0,00 0,00 72.40Cl,OOC

72.400,0QC CLOD 0,00 72.400,0OC

2.144.707,96C 518.220,65 2.171.592,06 3.798.079,37C

2.144.707,96C 518.220,65 2,171.592,06 3.798.079,37C

1.626.487,31C 0,00 2.171.592,06 3.798.079,37C

518.220,65C 518.220,65 om 0,00

0,00 3.601.961,86 3.601.961,86 0,00

0,00 3.601.961,86 3.601.961,86 0,00

0,00 3,601.961,86 3.601,961,86 0,00

0,00 3.601.961,86 3.601.961,86 0,00

0,00 3.601.961,86 3.601.961,86 0,00

0,00 4.079.964,55 4.079.964,55 0,00

0,00 4.079.964,55 4.079,964,55 0,00

0,00 4.079.964,55 4.079.964,55 0,00

0.00 3.595.721,86 3.595.721,86 0,00

0,00 3.595.721,86 3.595.721,86 0,00

0,00 3,595.721,86 3.595.721,86 0,00

215 (-) VENDAS CANCELADAS 0,00 83.008,22 83.008.22 0,00

216 (-) VENDAS CANCELADAS 0,00 83.008,22 83.008.22 0,00

Estema licenciado para GEORGIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

0Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o n" 20/174.925-4 no dia 22Kl'4/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá
ser validado conforme informações constantes do mesmo.
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Empresa: FAST BIO COMERCIAL EIRELI EPP
C.N.P.j.: 21,707,794/0001-06
Período: 02/01/2019 - 3 1/12/2019
Insc. junta Comercial: 31600183314 Data: 20/01/2015

CújõjlK
Folha: 0151
Número livro: 0004
Emissão: 17/04/2020
Hora: 15:26:48

BALANCETE

£ód.i,g,o_D,esc,ri,ção da c,o,n,t,a_ Sal,d,o.A,nterior _ D,é,b,i,to_ C,réd,ito_ Sa,l,d,o,At,u,a,1,

218 DEVOLUçÃO DE REVENDA 0,00 83.008,22 83.008,22 0,00

219 IMPOSTOS DEDUTIVEIS 0,00 401.234,47 401.234,47 0,00
220 IMPOSTOS DEDUTIVEIS 0,00 401.234,47 401.234,47 0,00
229 SIMPLES NACIONAL 0,00 401.234,47 401,234,47 0,00

260 DESPESA 0,00 1.500.710,03 1.500.710,03 0,00

261 DESPESA 0,1)0 1.076,699,10 1.076.699,10 0,00

262 DESPESA 0,00 1.076.699,10 1.076.699,10 0,00

263 CUSTOS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS 0,00 1.076.699,10 1.076.699,10 0,00

264 CUSTOS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS 0,00 1,076,699,10 1.076.699,10 oRO

270 DEVOLUCAO DE COMPRAS 0,00 6.240,00 6.240,00 0,00

455 CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA 0,00 1.070,459,10 1.070.459,10 0,00

302 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 424.010,93 424,010,93 CLOD

303 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 424.010,93 424,010,93 0,00

304 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 70.651,93 70.651,93 0,00

305 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 70.651,93 70.651,93 0,00

306 SALARIOS 0,00 40.599,71 40,599,71 0,00

311 GRATIFICAAJOES 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00

316 ASSISTENCIA MEDICA FUNC. 0,00 1.048,80 1.048,80 0,00

320 FÉRIAS 0,00 4.005,38 4.0(}5,38 oRO

321 13o SALARIO 0,00 1.094,04 1.094,04 0,00

322 PRO LABORE 0,00 20.904,00 20.91)4,00 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 0,00 9.631,25 9.631,25 0,00

3 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 9.631,25 9.631,25 0,00

327 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 6,795,85 6.795,85 0,00

328 FGTS 0,00 2.835,40 2.835,40 0,00

329 DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS 0,00 225.279,54 225.279,54 0,00

330 DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS 0,01) 225.279,54 225.279,54 0,00

333 MANUTENCAO VEIQjLOS 0,00 1.110,54 1.110,54 0,[)0

334 SERVICJOS DE TERCEIROS -PJ 0,00 38.586,63 38.586,63 0,00

335 SERVICOS DE TERCEIROS -PF 0,00 16.669,00 16.669,00 DÃO

336 MATERIAL DE ESCRITóRIO 0,00 313,68 313,68 0,00

338 CORREIOS 0,00 1.458,81 1.458,81 0,00

339 BENS DE NATUREZA PERMANENTE ORO 688,24 688,24 0,00

341 DESPESAS DE VIAGENS 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00

343 TELEFONE 0,0'0 2.873,96 2.873,96 0,00

354 ENERGIA ELETRICA om 918,47 918,47 0,0'0

361 AGUA E ESGOTO 0,00 439,40 439,40 0,00

364 ALUGUEIS 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00

365 ASSIST. CONTABIL l TRABALHISTA l FISCAL 0,00 26.856,45 26.856,45 0,00

366 FRETES E CARRETOS 0,00 110,169,18 110.169,18 0,00

369 DESPESA cl CRÉDITO E COBRANÇA 0,00 315,48 315,48 om

28295 INTERNET 0,00 379,70 379,70 0,00

387 DESPESAS TRIBUTARIAS ORO 115.736,74 115.736,74 0,00

388 DESPESAS TRIBUTARIAS om 115.736,74 115.736,74 0,00
394 IMPOSTOS E TAXAS MUN1C./ESTAD./FED. 0,00 6.064,57 6,064,57 0,00

28418 DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA 0,00 109.672,17 109.672,17 0,00

IP
408

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS BANCARIAS

ORO 2.711,47 2.711,47 0,00

0,00 2.711,47 2,711,47 0,00

0,00 2,711,47 2,711,47 0,00

Dedáramos sob as penas da lei que as informaões aqui contidas são verdadeiras e nos responsábilizamos por todas elas, conforme anexo.

LORRAYNE CAMILA RODRIGUES
ADMINSTRADOR
Cpf: 016.128.346-20

GILBERTO DONIZETTI BEZERRA DA SILVA
Contador/Procurador
Reg. no Crc - SP sob o No. SP258946/0-2
CPF: 042,343.898-03

0Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o n° 20/174.925-4 no dia 22/04/2020, Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá
ser validado conforme informações constantes do mesmo.
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Empresa: FAST BIO COMERCIAL EIRELI EPP
C.N.P.j.: 21.707.794/0001-06
Insc. junta Comercial: 31600183314 Data: 20/01/2015
Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0152
Ô :J ^ " n, Número livro: 0004

' U .: Emissão: 17/04/2020

Hora: 15:26:50

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCOS CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÃO FINANCEIRA

APLICACOES FINANCEIRAS

CREDITOS DE CLIENTES

CLIENTES NACIONAIS

ESTOQUES DIVERSOS

ESTOQUES

OUTROS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

OUTROS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

PASSIVO

CIRCULANTE

FORNECEDORES

FORNECEDORES NACIONAIS

OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER

OBRJGACOES TRABALHISTAS A PAGAR

OBRJGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER
€) PATRIMÔNIO LIQUIDO

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL
LUCROS OU PREjUIZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREjUIZOS ACUMULADOS

Sob as penas da lei, dedârâmos que as informaões aqui contidas são verdadeiras e nos responsábilizamos por todas elas, conforme anexo.

ddddddddfee

LORRAYNE CAMILA RODRIGUES
ADMINSTRADOR
CPF: 016.128.346-20

3ILBERTO DONIZETTI BEZERRA DA SILVA
2ontador/Procurador
teg. no CRC - SP sob o No. SP258946/0-2
:PF: 042.343.898-03

4.336.657,330

4.336.657,330

154.968,920

499,000

116.172,140

116.172,140

38.297,780

38.297,780

1.277.827,240

1.277.827,240

674.721,6OD

674.721,600

2.229.139,570

2.229.139,570

4.336.657,33C

466.177,96C

466.177,96C

390.260,42C

71.911,46C

3,140,00C

866,08C

3.870,479,37C

72.400,0OC

72AOO,OOC

72.400,0OC

3.798.079,37C

3.798.079,37C

l

0Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o n° 20/174.925-4 no dia 22/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá
ser validado conforme informações constantes do mesmo,
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Empresa: FAST BIO COMERCIAL EIREIJ EPP
Inscrição: 21.707.794/0001-06
Endereço: Rua ASSIS MONTEIRO, 605, CENTRO, ITAPEVA/MG, CEP 37655-000
Período: 02/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 31600183314 Data: 20/01/2015

Ôí)Q1CE
Página: 0154
Número livro: 0004
Emissão: 17/04/2020
Hora: 15:33:07

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coeficiente Fórmula Valor Resultado

Índice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 4.336.657,33 + 0,00 9,30

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 466.177,96 + 0,00

Índice de Liquidez Corrente AtNO Circulante 4.336.657,33

Passivo Circulante 466.177,96

Índice de Liquidez Seca

Índice de Solvência Geral

Índice de Capital de

Terceiros

Índice de Endividamento

Gera .-

Índice de Endividamento

Corrente

Índice de Divida a Curto

Prazo

Grau de Endividamento

Margem Operacional

Rentabilidade do Ativo

Rentabilidade do

PatrimÔnio Liquido

Ativo Circulante - Estoque 4.336.657,33 - 674.721,60

Passivo Circulante 466.177,96

Ativo 4.336.657,33

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 466.177,96 + 0,00

passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 0,00 + 0,00

Paúrimônio Liquido 0,00

passivo Circulante + Passivo Não-Cjrculante 0,00 + 0,00

Passivo Total 0,00

Passivo Circulante 0,00

Patrimônio Líquido + Resultado de Exec Futuros 0,00 + 0,00

Passivo Circulante 0,00

Passivo Não-Circulante 0,00

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 0,00 + 0,00

Ativo 0,00

Lucro/Prejuizo Operacional 0,00

Receitas de Vendas 0,00

Lucro/Prejuizo do Exercício 0,00

Ativo "" 0,00

Lucro Líquido 0,00

PatrimÔnio Liquido 0,00

Índice de Capital PrÓprio sI Patrimônio Liquido 0,00

passivo Total passivo Total ' "

Índi Imobilização do Ativo Não-Circulante 0,00

Patrim nio Liquido PatrimÔnio Líquido ' " "" ' '"" '"" "' """"""""""""""""""""""""7íbõ

Retorno sobre o PatrimÔnio Resultado Operacional 0,00

Líquido Médio PatrimÔnio Liquido Médio 0,00

7razo Médio de

Qecebimento

Duplicatas a Receber x 365 0,00 x 365

Venda Líquida 0,00

.ORRAYNE CAMILA RODRIGUES

\DMINSTRADOR

:PF: 016.128.346-20

GILBERTO DONIZETTI BEZERRA DA SILVA

Contador/Procurador

Reg. no CRC - SP sob O No. SP258946/0-2

CPF: 042.343,898-03

9,30

7,86

9,30

0,00

0,00

0,00

l

0,00

i
0,00

0,00 ,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 l

0,00

0Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o n° 20/174,925-4 no dia 22/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá
ser validado conforme informações constantes do mesmo.
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Termo de Encerramento
Página: 154

õíjo.: nt

Dados da empresa

Nome Empresarial:

FASTLABOR COMERCIAL EIRELI

NIRE: 3160018331-4 CNPj: 21.707.794/0001-06 NIRE Anterior:

Nome Anterior:

FAST BIO COMERCIAL EIRELI - EPP

Município: ITAPEVA UF: MINAS GERAIS

Inscrição 002494892.00-10 Inscrição Municipal:

Dados do Livro

Finalidade: DIARIO

Número de 4 Data assinatura: 22/04/2020

uantidade de páginas: 154

Período de escrituração

Inicio: 02/01/2019 Fim: 31/12/2019

Período de retificação:

Inicio: Fim:

Assinante(s)

CPF l Nome l Função l CRC

042.343.898-03 GILBERTO DONIZETTI BEZERRA DASILVA Procurador/Contador SP258946/0-2
O assinante acima está representando:

CPF ',, , , , ¥ Nome Função

016.128.346-20 LORRAYNE CAMILA RODRIGUES Titular l Administrador

C

@junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o n° 20/174.925-4 no dia 22/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá
ser validado conforme informações constantes do mesmo.
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^1"iSí, Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

uoio:

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características
abaixo, por mim conferido e autenticado sob o n° 99698932 em 22/04/2020. Assinado
digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá
ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços l Validar Documentos (https://portalservicos.
jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e
a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo Chave de Segurança

20/174.925-4 cfdW

Identificação da Empresa

Nome Empresarial: FASTLABOR COMERCIAL EIRELI

Nire: 3160018331-4

CNPj: 21.707.794/0001-06

Município: ITAPEVA

Identificação do Livro Digital

Espécie: DIARIO

Número de Ordem: 4

Período de 02/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)

CPF Nome CRC

042.343.898-03 GILBERTO DONIZETTI BEZERRA DA SILVA SP258946/0-2

+ Documento assinado eletrOnicamente por Maria Aparecida dos Santos,

,- SR M Servidor(a) Público(a), em 22/04/2020, às 11:30 conforme horário oficial de
Brasilia.

l

Belo Horizonte. quarta-feira, 22 de abril de 2020

® . ® A autencidade desse documento pode ser conferida no Rszdàl de serviçQs da jLLcs2mg

. . , informando o número do protocolo 20/174.925-4.

® ' '
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

SETOR DE COMPRAS

DO: SETOR DE COMPRAS
PARA: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Itabuna, 27 dejulho de 2020

PROTOCOLO Nq 68/2020

Segue processo administrativo para compor processo LICITATÓRIO, conforme abaixo descrito.

£
J OFICIO MOTIVADOR l REQUISIÇÃO E TERMO DE REFERÊNCIA
J SOLICITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPRA DO OBJETO

SOLICITADO;
J CERTIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPRA DO OBJETO SOLICITADO;
J COTAÇÕES
J JUSTIFICATIVA DE PREÇO;

J PLANILHA DE PREÇOS
SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO;

J AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO PARA ABERTURA DE PROCESSO;

J PRÉ-EMPENHO;
J DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA

FORNECEDORA; CERTIDÕES ATUALIZADAS;

J DECLARAÇÃO CU MPRIMENTOS TRABALHISTAS.

0\ ITEM OBJETO DEPARTAMENTO VALOR (R$) i

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

AQUISIÇÃO DE TUBO T. FALCON DEPARTAMENTO DE R$ 12.900,00

EST. CAP. 15ML PT C/ 40. uso VIGILÂNCIA Á SAÚDE.

LABORATORIAL.

REC,B,DO ,M,aL/QMsEQ



PREFEITURA DE

»: ltaku,nµ
Prefeitura Municipal de Itabuna

ESTADO DA BAHIA

71'",' n

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 127-Sl2020 !

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAÚDE

t

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 039-S/2020

OBjETO: AQUISIÇÃO DE TUBO T. FALCON PARA ENVIO DE

AMOSTRAS DE EXAMES DOS PACIENTES COM SUSPEITA DE
COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE.

W1·

PARECER JURIDICO
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Gzj. '"". estado da bahia'~~h PROCURADORIA jurídica G0íWlf

PARECER N(NMATIVO N° 001/2020 - PROJUR

Ementa: Parecer Normativo. A quisição de bens,
sÇrviços e insumos. Enfrentamento da Pandemia

cçiusada pelo coronavírus (COVID-19). Contratações.
Rocedimentos. Lei Federal N° 13.979/2020. Medida

PPovisória N° 926'2020. Decreto n" 10.024/2020.

0
SINOPSE

Em resposta à grave situação epidemiológ'ca de alcance global, foi editada em 06 de fevereiro de
2020, a Lei Federal n°13.979 que "'dispõe 'obre as níedidas para en/Nntamento da emergência
de saúde pública de importância internaci nai decorrente do coronavírus responsável pelo surto

de 20/9". Dentre as medidas estabelecid para enfrentamento de tal situação. o artigo 4° da Lei
n°13.979/2020 estabeleceu hipótese exec clonal e temporária de dispensa de licitação para
aquisição de bens. serviços e insumos d stinados ao enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do coronavírus.

Trata-se, com efeito. da criação de uma nova hipótese de dispensa de licitação. ainda que
temporária, que se soma às demais estabel eidas no an. 24 da Lei 8.666/93. Somando-se a isso.

em 20 de março de 2020 foi editada a Medi a Provisória n° 926/2020 que alterou a Lei n° 13.979,
0k 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobr os procedimentos para aquisição de bens, serviços e

insumos destinados ao enfirentamento da mergência de saúde pública já mencionada, com
destaque para a redução pela metade dos pr os a serem adotados nos procedimentos licitatórios
na modalidade de Pregão, seja eletrônico ou T resencial.

Considerando que os artigos 4° a 4°-1 da atua redação da Lei n° 13.979/2020 aplicam-se a todas as
esferas federativas União. Estados. Distrito F deral e Municípios.

Considerando. ainda. a possibilidade da exi "tência de processos e expedientes administrativos

recorrentes ou com caráter repetitivo em que "ejam suscitadas consultas a esta procuradoria sobre
questões com os mesmos pressupostos de fato e de direito para os quais seja possível
estabelecer uma orientação jurídica unifo e, justifica-se a elaboração do presente parecer
normativo a fim de permitir o atendiment das exigências legais a partir da adoção das
recomendações formuladas na prescnie manife taçào.

Prefeitura Municipal de Itabuna Av Pnncesa Isabel. 678'- Centro Administrativo Muntcipal - São Caetano
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PRÚEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

ESTADO DA BAHIA
PROCURADORIA JURÍDICA

'l, 00011"
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

De inicio, convém destacar que compÇte à Procuradoria Administrativa prestar consultoria sob o

prisma estritamente jurídico, não lhe cfbendo adentrar em aspectos relativos à conveniência e à
oportunidade da prática dos atos admiQistrativos, que estão reservados à esfera discricionária do
administrador público legalmente ccjmpetente. tampouco examinar questões de natureza

eminentemente técnica, administrativa eVou 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 contrári|a ou diversa daquela emanada da consultoria jurídica.

Ou seja, o presente opinativo. como simPies orientação jurídica, tem natureza obrigatória, porém.

não vinculante e visa auxiliar a Administração Pública na tomada das decisões que atendam

0 primordialmente o interesse público. !

.DA FUNDAMENTAÇÃO

Conforme disposto na Lei n° 8.666/93 e juas alterações posteriores a Administração Pública deve

selecionar com quem contratar, definir as Èondições de fato e de direito no intuito de obter sempre
a proposta mais vantajoslm subordinandcHse aos princípios legais. Nesse sentido, entende-se por
proposta mais vantajosa aquela em que a jrestação do serviço pelo particular se adéqua e satisfaz

ao interesse público, além da Administr!ção assumir prestação menos onerosa com a melhor
qualidade do serviço.

Portanto, a ausência de licitação somenf se admite por exceção e. tão somente, nos casos

indicados em lei. As exceções encontram r spaldo constitucional e nas definições legais da Lei de
Licitação e Contratos Administrativos. , este contexto, surge a Lei Federal l 3.979/2020 que
institui normas específicas para aquisição de produtos e serviços em regime emergencial para

0 ações diretas de enfrentamento ao novo oronavirus por meio de dispensa de licitação e na

modalidade pregão, com conteúdo especific para tal momento.

Assim, examinada a matéria à luz da Lei fé erai n° 13.979/2020, externamos as recomendações a
serem seguidas pelos órgãos da administraç o direta e indireta do Município de Itabuna para a

correta contratação direta mediante dispen a de licitação para aquisição de bens. serviços e
insumos de saúde, destinados ao enfrentame to da pandemia da doença do coronavírus (COVID-
19).

Dito isso, enumera-se as principais premis s jurídicas que foram utilizadas na Lei Federal em
comento:

Prefeitura Municipal de Itabuna Av Pnnc:èsâ Isabel, 678 - Centro Admmstralivo Municipal - São Caetano
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PREF€ITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

ESTADO DA BAHIA '
! PROCURADORIA JURÍDICA ' '

,Ü

a) da dispensa de licitação tratada na lei n°l3.979/2020
com 12 !

A dispensa de licitação disciplinada pela Lei n°l3.979/2020 inaugura uma hipótese especifica de
contratação direta com urna finalidade recisa: o necessário enfrentamento da situação decorrente
da ameaça representada pela COVID- 9. A dispensa tratada pela novel legislação, além de
possuir destinação específica. se cara teriza por ser temporária, ou seja. somente pode ser
invocada enquanto perdurar a emer ência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus.

Note-se que as contratações diretas a seryn entabuladas no âmbito da Lei n° 13.979/2020 não se
confundem em absoluto com as contr?tações emergenciais típicas, seja pelo procedimento
diferenciado tratado pela norma, seja pei aplicação direcionada e temporária. O art. 4° da Lei
n° 13.979, de 2020, delimita o unive ,so de aplicação para as contratações relacionadas ao

0 enfimitamento da emergência de saúdÇ pública de importância internacional decorrente do

coronavírus, assim como disciplina seu uncionamento:

Ari. 4" É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de

engenha ria, e insu os destinados ao enfrentamento da emergência de saúde
pública de importân ia internacional decorrente do coronavírus de que trata esta
Lei. (Redação dada la Medida Provisória n° 926, de 2020)
§ 1° A dispensa de icitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e
aplica-se apenas enqu rito perdurar a emergência de saúde pública de importância
internacional decorren e do coronavírus.

A norma não abarcou expressamente a possibilidade de utilização da nova hipótese de

dispensa no caso de necessidade de con ratação e execução de obras de engenharia, sendo
possível afirmar que a aplicação da disp risa restringe-se a: ,

a) bens; ,
b) serviços, incluindo os de engenh ia e l
C) insumos de saúde. l

l
O escopo da Lei n.13.979/2020 cinge-se, portanto, a bens, insumos, serviços e serviços de :

¶engenharia. As obras de engenharia não f am contempladas e poderão, se for o caso, serem
disciplinadas em Muras alterações no ativas. Ressalta-se que a dispensa de licitação em )
destaque na Lei Federal têm vigência conti a, isto é. somente podendo ser utilizada no período i
enquanto durar a situação de emergência.

b) presunção legal de atendimento das con ições para a dispensa l

O artigo 4°-B da Lei n.13.979,'2020, esta elece. de forma taxativa. nos incisos l a lv . !
todas as condições que se presumem já aten idas. São elas: :

l. ocorrência de situação de emergênci ' !
2. necessidade de ponto atendimento da |,situação de emergência:

i
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3. existência de risco a seçurança das pessoas, obras, prestação de serviços.

equipamentos e outros bens,púbjicos ou paniculares: e ,

4. limitação da contratação à parcP"la necessária ao atendimento da situação de emergência.

Com efeito, em face da grave e urgente Çalamidade pública que assola o pais e o mundo, decidiu a
Lei, em observância ao princípio da bSciència insculpido no art. 37, caput da CF/88, que
não seria razoável exigir que o gestÇr público declinasse, em cada um dos processos de

aquisição, os flatos e circunstâncias guei, são de conhecimento público e notório.
Ocorre, no entanto, que tal presunçãÓ. embora desobrigue o gestor público de apresentar
repetidamente, e de forma prévia, aj justificativas da emergência e da necessidade da

contratação, implica a sua responsabiliza o caso sobrevenha prova em sentido contrário, ou seja.
de que as circunstâncias fáticas gu ' fundamentaram a contratação por força desta
autorização legal especifica carecem de v racidade.

0
Dito isso, conclui-se que a simples com ra de um medicamento elou aparelhos de saúdes ou
hospitalares, por exemplo, não é suficieite por si só para que o Estado deixe de realizar o
procedimento de licitação com base na L i Federal 13.979/20, sendo necessário que demonstre
que os bens e os insumos desejados sejam comprovadamente adequados para con]bater a situação
decorrente da Covid—j9. Neste sentido, o iriou a AGU - Advocacia Geral da União, em recente
parecer sobre o tema:

(...) para a configura o da contratação direta emergencial por dispensa de licitação.
devem ser preenchido os seguintes pressupostos:

a) Demonstração co icreta e efètiva de que a aquisição de bens e insutnos de saúde
serão destinados ao e Rentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrenf do coronavírus;

b) Demonstração de ue contratação é via adequada e efetiva para eliminar o risco.

i
Dessa forma, a celeridade buscada pelo le islador. ao passo que mitiga algumas exigências '

revistas na sistemática da Lei n° 8.666/9', impõe ao gestor público o dever de cautela e de ,

apuração das circunstâncias fáticas que o lentam para eventual contratação direta sob tal i
fundamento. l

,
P

Vale ressaltar que a permissão aqui estudada não admite interpretações extensivas. de modo que l

os requisitos acima elencados devem observa os pelo Poder Público no momento da contratação. i

sob risco de incorrer em improbidade administ ativa. '
l

tC) da ampla divulgação das informações
,
lAtenta aos deveres de transparência e ampla p blicidade das atividades da Administração Pública. ;

a Lei n° 13.979/2020 determina que as contrat ções realizadas por meio da habilitação legal nela i
lprevista deverão ser imediatamente disponibili das em site oficial específico. j
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A disponibilização imediata das info ações sobre tais contratações é de extrema importância,
não só para a própria Administração, uma vez que permitirá que órgãos e entidades públicas

saibam q que os outros estão contrat' do, e como estão contratando, como também para que as

instâncias de controle, e mesmo o cl dão. possam monitorar essas contratações emergenciais
com maior facilidade, sendo certo q e toda contratação realizada pela Administração é uma

contratação que deve atender a interess s e necessidades públicas.

Nesse sentido, o § 2°, do mencionado . 4°, estabelece que essa divulgação na rede mundial de
computadores deverá obedecer. no que 'ouber, as exigências do art. 8°, § 3°. da Lei de Acesso à
Informação (Lei n° 12.527/2011), apre entado, 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 preliminar para as contratações de bens e serviços comuns.

A Lei em apreço. após modificações do l oder Executivo, passou a não exigir, para contratação de
bens e serviços comuns, por meio da dis ensa nela prevista, a elaboração de estudos preliminares

pela Administração contratante.

Os estudos prévios são, em regra a pri eira fase do planejamento de urna contratação pública.

que visa a análise da necessidade de con ratação, viabilidade (inclusive, técnica) da contratação.
seus impactos ambientais e fornecer elem ntos para o futuro projeto básico ou termo de referência.

conforme art. 6°, lX, da Lei n° 8.666/93.

Buscou-se, portanto, a simplificação do rocedimento quando a contratação direta destinada ao
enfrentamento da emergência de saúde p "blica proveniente do coronarvirus tiver como ob.jeto

bens e serviços comuns, ou seja. aqueles' "ujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos por meio de es ecificações usuais no mercado (conforme parágrafo

0único, do art. l", da Lei n° 10.520.Q002 ).

e) da admissão de termo de referência bá 'ico e de projeto básico simplificados.

A Lei n° 19.979/2020, alterada pela MP )° 926/2020, admite, em seu art. 4°-E, que, para as

contratações para enfretamento da situação mergencial causada pelo coronavírus, a apresentação

de termo de referência simplificado e proje 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 te iq de referência simplificado e projeto básico
simplificado, evitando, pois, que a excessiva omplexidade da documentação pré-contratual venha
ser um entrave a efetividade das contrataçõe$, evitando-se, pois, a majoração dos danos causados
pela covid-l9.
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f) possibilidade de contratação de equipamentos usados l

l

Considerando o cenário de emergjcia internacional, bem como a escassez de bens e
'

equipamentos novos em face do cresciàµento mundial do surto, restou estabelecida de forma

expressa a possibilidade de aquigição de equipamentos usados na contratação de bens e

serviços. Dessa forma, a legislação Qioderniza o escopo das contratações que tem em sua
concepção rotineira o emprego de prodYtos novos. Necessário se faz enfatizar que a legislação não

descuidou da qualidade dos equipame 'tos a serem contratados na medida em que apontou

expressamente a responsabilidade o fornecedor pelas plenas condições de uso e de
funcionamento do bem a ser adquirido

g) contratos com vigência de até 6 me 'es

0 Por força do artigo 4°-H. da Lei . 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 perdura a necessidade de enfrentamento da situação de
emergência de saúde pública. No ponto, e afasta radicalmente, diante da especialidade da norma, l
as discussões sobre a possibilidade ou nã 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 contrai s regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e
poderão ser prorrogad s por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade
de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.

Importante observar que o encerramento o estado de emergência não acarretará a rescisão
abrupta dos contratos alusivos aos pro edimentos regidos nesta Lei. Isto porque que os
eventuais efeitos da situação de emergê cia serão sentidos por mais algum tempo e aqueles
que porventura foram acometidos pei enfermidade não podem ser abandonados sem o :

Dcuidado necessário. Cite-se: '
l

0

Art. 8° Esra Lei vi rará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde
internacional decorrentej do coronavírus responsável pelo surto de 20 19, exceto

quanto aos contratos d que trata c) art. 4°-H, que obedecerão ao prazo de vigência neles ,
estabelecidos.(Redação d da pela Medida Provisória n° 926, de 2020) !

:

Aqui cabe fazer uma distinção. O An. 4°-H ondiciona a prorrogação (e não a vigência contratual i
em si) à necessidade de enfrentamento da s tuação. Ademais, o art. 8" é claro ao preservar a l
vigência dos contratos quando encerrado o estado de emergência. Desse modo. o fim da '

lemergência (ou da necessidade de enf entamento dos seu efeitos) poderá eliminar a i
possibilidade de novas prorrogações, mas ão afeta o prazo de vigência já estabelecido ou V
prorrogado, muito menos é causa para a sua scisão antecipada. l

lPrefeitura Municipal de Itabuna Av Princesa Isabel, 678 - Centro Admmlstratlvo Municipal - São Caetano 6 ?
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h) da relativização da habilitação

. O art. 4°-F, da Lei n° 13.939/2020 pejmite, ainda. que, excepcionalmente, a autoridade pública
competente, dispense, da contratada, yocumentação de habilitação. Será, possível, portanto, a

dispensa de "apresentação de documenpção relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou. ainda, o

cumprimento de urn ou mais requisitos ', de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação
de prova de regularidade relativa à SÇguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso

XXXIII do caput do art. 7° da constitj'içiio".

i) da permissão para contratação com empresas impedidas

No mesmo espirito da permissão anteril)rmente tratada - de relativização da documentação de

habilitação - as alterações formuladas ppla MP n° 926/2020 tomaram possíveis, na dispensa de .
0 licitação prevista na Lei 13.979/2020. cojmtações de '"bens, serviços e insumos de empresas que

estejam com inidoneidade declarada ou c§m 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 empres 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 cont atação.

j) dispensa excepcional da estimativa de reços

Conforme previsto no § 2° do art. 4°-E, cxc pcionaimente, 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 l
.m'casionadas pela variação de preços, o q e deverá ser justificado nos autos do processo de

Wontratação (art. 4°-E, §3°).
,q

A Cotação de preços deverá obedecer as se uintes regras: a) Verificação de preços no pond de l
Compras do Governo Federal: b) pesquisa p blicada em mídia especializada; c) sítios eletrônicos
especializados ou de domínio amplo: d) coi tratações similares de outros entes públicos: ou e)
pesquisa realizada com potenciais fornecedor s, sendo recomendada a apresentação de pelo menos

três cotações. l

Entendemos que tal possibilidade somente p derá ser utilizada pelo gestor público em casos

l

excepcionalíssimos nos quais a necessidade d 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 ara a realização da estimativa de preços. Poder- t
se-ia, da mesma forma, dispensar a realização de tal estimativa de preços caso houvesse l

e.demonstração inequívoca de que a qferição de preços em mercado revela-se í
Prefeitura Municipal de Itabuna Av Pnncesa Isabel, 678 Centro Administrabvo Mumctpal- São Caetano 7 )
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manifestamente impossível. De qualqYer forma, por se tratar de dispensa de exigência que.

caso mal utilizada, poderá frustrar ! os princípios da economicidade e da obtenção da

proposta mais vantajosa, deve o gest|r. ao assim proceder, apresentar a devida justificativa

para não realizar a estimativa de pre os.

k) da redução dos prazos do procecjifento licitatório - Pregão

No tocante as contratações realizadas li)or 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 co tratação de serviços necessários ao enfrentamento da

emergência em saúde pública ora come tada, os prazos foram reduzidos pela metade, sendo que,

quando se tratar de número impar, o arr ondamento ocorrerá para o número inteiro antecedente

(ex vi art. 4°-G)

0 Nesse sentido, o prazo fixado para a apre entação das propostas, contado a partir da publicação do

aviso, que, normalmente, é de 8 (oito) di s úteis, passa a ser de 4 (quatro) dias úteis, assim como

os prazos para apresentação de razões r cursais e de contrarrazões, atualmente de 3 (três) dias

úteis cad& passarão a ser de apenas l (u ) dia útil. Ademais, nas situações ora evidenciadas, o

recurso passa a ter o caráter meramente e eito devolutivo, sem haver a necessidade de suspensão

do procedimento licitatório, como ocorre o dinariamente. Também será de l (um) dias útil o prazo

para impugnação aos termos do instrument convocatório

Vale destacar que os procedimentos n encionados anteriormente. tais como apresentação

simplificada de temo de referência elo projeto básico. assim como dispensa de estudos

preliminares e obtenção de preços estim dos, aplicam-se a quaisquer contratações. seja por

dispensa ou licitação, para aquisição de be s 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 mento tenha permitido a realização de pregões com
procedimentos abreviados, a realização de p egão presencial enfrenta, neste momento, algumas
limitações, pois, além de contrariar as rec mendações médicas de evitar aglomerações para
reduzir a possibilidade de contágio pela Covi -l 9. 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 regões presenciais de licitantes sediados em outras
regiões, comprometendo a competitividade do 'ertanie.
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Assim, considerando que já está sediníentado na administração pública brasileira o entendimento
de que deve ser dada preferência ao pfegão 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 ads 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 ná Lei n°13.979 para tal modalidade.

Caso seja demonstrada tal impossibilidjde, elencamos a seguir os elementos a serem verificados

individualmente nos autos de cada procfdimento administrativo em que se processa a contratação

direta, mediante dispensa de licitação pµa aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao
enfrentamento da emergência de saúdb pública de importância internacional decorrente do
coronavírus, com fundamento no an. 4° jj Lei federal n° 13.979/2020:

0 a) Cumprimento dos requisitos para a i cidência da norma federal que autoriza a dispensa de

licitação:
a.1) Os bens, serviços e insu nos que se objetiva adquirir deverão destinar-se

exclusivamente ao enfrentamentc da emergência de saúde pública decorrente do

coronavírus (COVID-19);

&2) A autorização legal para a aq isição direta por dispensa de licitação é temporária,

se limitando ao período enquanto p rdurar a emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do coronav'rus (COVID-19);

a.3) As aquisições realizad s com base no dispositivo deverão ser
imediatamente disponibilizadas e sitio oficial específico na rede mundial de

computadores, contendo as inforhnações descritas no art. 4°. §2° da Lei federal

n°13.979/2020,

Ob) Não obstante o permissivo legal para a dispensa de licitação nas aquisições destinadas ao

enfrentamento da COVID-19, deve o estor público sempre observar os princípios que

lhe são impostos pelo art. 37 da Constit ição Federal, bem como aqueles previstos no art.
3° da Lei 8.666/93.

C) Mesmo se tratando de procedimento de c ntratação direta, deve ser observado o rito e a

instrução da denominada fase interna do p cedimento, de acordo com as regras da Lei n°

13.979/2020, aplicando-se subsidiariamente a .ei n° 8.666/93, instruindo- se os autos com:

c.l) Projeto básico simplificado (ou termo de referência simplificado), contendo os
elementos indicados no m. 4°-E, §1° d Lei n° 13.979/2020, aprovado pela autoridade

competente (art. 7°. §2°. I. Lei 8.66 /93). contendo orçamento detalhado (art.7°. §2°.
Il. Lei 8.666/93):
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C.2) Comprovação da existência de recursos orçamentários para fazer frente à futum !
contratação (art. 4°-E. §1°, Vii da Lei n° 13.979/2020 CIC art. 7°, §2°, III, Lei
::::'::itação jurídica. dispejada mediante justificativa da autoridade competente em

caso de restrição de fornecedor s 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 l

justificativa da autoridade co petente em caso de restrição de fornecedores ou l

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

prova de regularidade relativa Seguridade Social e o cumprimento do disposto no ll
0 . inciso XXXIII do caput do art. 7°'da Constituição;

C.5) Documentação relativa à capacidade técnica. dispensada mediante
tjustificativa da autoridade com etente em caso de restrição de fornecedores ou

prestadores de serviço (art. 30, Le 8.666/93 cIC art. 4°-F da Lei n° 13.979,'2020.): '

c.6) Documentação relativa à gu lificação econômico-financeira, dispensada mediante
justificativa da autoridade com tente em caso de restrição de fornecedores ou ,
prestadores de serviço (art. 3 l. Lei 8.666/93 cIC m. 4°-F da Lei n° 13.979/2020);

d) Devem ser cumpridas as exigências d art. 26. parágrafo único, Il e III da Lei n° 8.666/93, l
instruindo-se os autos com:

l
d.l) A razão da esco ha do fornecedor ou executante; ,

l
d.2) A justificativa d preço. '

i
,0è) No que diz respeito à pesquisa de preço que embasará a aquisição, devem ser observadas as

regras especiais quanto à justificativa de pr 'os introduzida pela Medida Provisória n° 926/2000: l
l

C.]) Por força do an. 4°-E, § 2° da Lei n° 13.979/2020, admite-se
excepcionalmente, mediante justifi ativa da autoridade competente, a possibilidade

.de dispensa da apresentação de est inativa de preços de que trata o inciso VI do !
;mencionado dispositivo: í

l
e.2) O art. 4°-E, § 3° da Lei n° 13.9 9/2020 admite, mediante justificativa nos autos, a i
possibilidade de contratação pei Poder Público por valores supériores ao
encontrado na estimativa de preços, d "sde que esses decorram de oscilações ocasionadas
pela variação de preços.

Prefeitura Municipal de Itabuna Av Pnncesa Isabel, 678 - Centro Admfnjstrahvo Municipal - São Caetano 1 i

l' !
i" MEZB —aµ --a ·- -



'~mM""'

PRE).ITURA MUNICIPAL DE ITABUNA G0012C

! ESTADO DA BAHIA

!, PROCURADORIA JURÍDICA

i

f) Observância de outras regras especíjícas nas dispensas de licitação realizadas sob a égide da

Lei n° 13.979/2020:

f.] ) Excepcionalmente. quando houver demonstração inequívoca da existência de um
único fornecedor para determi ado bem ou serviço, será admissível a contratação de
empresa que esteja com inidone dade declarada ou com o direito de participar de licitação

ou contratar com o Poder PUblic suspenso.
f.2) Admite-se a aquisição )e bens e contratação de serviços, que envolvam

:
equipamentos usados, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições

de uso e funcionamento do bel1] adquirido.

f.3) Quando se tratar de bens e serviços comuns, assim entendidos aqueles cujos

0 padrões de desempenho e qual'dade possam ser objetivamente definidos por meio
de especificações reconhecidas e usuais do mercado (definição do art. 3°. Il do Decreto

federal n.10.024/2019), não será exigida a elaboração de estudos preliminares . l

f.4) O gerenciamento de risco a que aludem os arts. 25 a 27 da Instrução
Normativa n" 05/2017, somente será exigível durante a fase de gestão do contrato. l

sendo fundamental a indicação de m gestor de contrato. '

l
fS) A duração dos contratos regid pela Lei n. 13.979/2020 limita-se a 6 meses. podendo
ser o período de vigência prorr 'ado por períodos sucessivos. enquanto perdurar a
necessidade de enfrentamento dos e 'eitos da situação de emergência de saúde pública.

f.6) Para os contratos regidos pel'ã referida Lei, pode a administração pública prever

tque os contratados fiquem Óbrigados a aceitar, nas mesmas condições i
lcontratuais, acréscimos ou supressõÇs ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do

0 valor inicial atualizado do contrato. !

i
Por fim, com a emissão do presente Parcjer Normativo, ficam dispensados do envio para l
exame e aprovação pela Procuradoria- erai do Município de Itabuna, os processos de

.. dispensa de licitação para aquisição de ben . serviços e insumos destinados ao enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente d coronavírus, ressalvadas as hipóteses de consultas l

gacerca de dúvida de ordem jurídica devidame te identificada e motivada. !

Pam a utilização do presente parecer norm tivo nos casos concretos, deve a Administração l
Pública instruir os respectivos processos corn:

( a ) cópia integral deste parecer normativo devidamente aprovado pelo Procurador-Geral
do Município de Itabuna:

Prefejtura Municipal de Itabuna Av Pnncesa Isabel, 678 - Centro Admintstrdívo Muntctpal - São Caetano
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.. . 'y..

(b) declaração da autoridade cohipetente para a prática do ato atestando que a situação
concreta se enquadra nos parârrjtros e pressupostos do parecer normativo e que foram

observadas suas orientações.

(C) Aprovação da Controladoria erai do Município - CGM a quem cabe, através de seus l
sistemas de controle interno, con orme Lei Municipal n°l,970, de 06 de outubro de 2005 h

'"examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das i

licitações e contratos, sob os a$pectos da publicidade, legitimidade, economicidade e l

razoabilidade" (art. 5",VI).

r

l

É o parecer. SMJ. :

Itabuna-BA. 20 de março de 2020.

lO I
_ ,.l l

Antônio '"""" i

Subproc a r ministrativo

't

\À consid ração superior do Ilustríssimo enhor Procurador Geral do Município de Itabuna.

Aprovj o parecer suprm
A
m

l
\ ;r

UlZ" rnaâmaiá==riÁ^' !

0 Procuraclor ( íeral
í
Íi

l
l
¥

i

r"
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO l N° 127-S/2020 l,

' ORIGEM: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAÚDE

l DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 039-Sl2020 l'
'l

' OBjETO: AQUISIÇÃO DE TUBO T. FALCON PARA ENVIO DE ,;

AMOSTRAS DE EXAMES DOS PACIENTES COM SUSPEITA DE '

! COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE '
SAÚDE. ,

TERMO DE DISPENSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CGC/CNPj: 08.218.991/0001-95 'l"

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. O39-S/2020

|N,)me do Contratado:

FASTLABOR COMERCIAL EIRELI - EPP
CNPÍÍ"CPF " " " l " lnsc Est. n° ] " " 1 "

21,707.794/0001-06
Endereço (Rua, Av,, Praça, etc.)

Rua Assis Monteiro, 605
BAIRRCL MUN1CÍPlO UF:

Centro Itapeva MG
CONTA BANCÁRIA

Banco: gência: onta Corrente:

°'/'"0 AQUISIÇAO DE TUBO T. FALCON PARA ENVIO DE AMOSTRAS DE EXAMES DOS PACIENTES CO
SUSPEITA DE COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Valor RS 12,900,00 (Doze mil novecentos reais)

""racterização da emergência ou razão da escolha do fornecedor e justificativa do preço:
'Ly A Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna efetivará contrato com a empresa FASTLABOR COMERCIAL EIRELI - EPP,

devido a situação decretada como Estado de Emergência no Município de Itabuna, Decretos n° 13.608 de 20/03/2020, com
Iterações promovidas pelo Decreto n° 13.609 de 21/03/2020, como medida de combate e prevenção, face a confirmação d

contaminação por (SARS-nCoV-2) COVID-19 no município, afim de dar continuidade as demandas envolvendo a Pandemia
Covid-19. Com o aumento significativo dos casos, a quantidade de testagem tem aumentado necessitando assim de mai
ubos necessário para a coleta de PCRS determinado pelo Ministério da Saúde e, assim, diminuir a fila de espera dos
xames, aumentando a testagem da população.
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
saúdejZljblica de im£ortãncia internacional decorrente do coronavírus.

DOTAÇiÕO ÕRÇAMENTÁRIA ' ""

Unidade Gestora Fonte _ Projeto/Atividade emento de Despesa ValÒr,R$
10j9 " __ 14_!_____ 2406_ _ y EI 339.0,3,0 _ y_ 12.900,00

'^" '"^' - Y!" k'artigo 4°, da Lei n". 13.979/2020 e a era s. l 07'

Unidade Solicitante: Diretor: EnfermM 00REN-BA ma

L Departamento de Vigilância em Saúde Tglànci0 Ep~'kg¢ã

Trissia Almeida dos Santos Cunha

COMISSÃO DE LICITAÇAO - JUST1FICATIVA/ DATAI ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS

da forma da justificativa apresentada pelo DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA a SAÚDE, no presente termo de dispensa d

'citação, 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' càmpr
nediata dos refehdos produtos, devido a dificuldade e escasses destes no mercado e preços acima do valor de mercado, devid
Zc,e,n.á,ri,o.a,t,u,a,l.d,e pandemia mundial do coronavírus. , "

C

Despacho Final do Ordenador da Oespesa - Homologação ,L/"

"" sm~júgt'ám
De acordo, emita-se o empenho, 27/07/2020 Ncnoji Lá Sutos 0heim

Emerson uis' antos Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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l
l PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 127-S/2020 l

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAÚDE

l DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 039-S/2020

OBjETO: AQUISIÇÃO DE TUBO T. FALCON PARA ENVIO DE

AMOSTRAS DE EXAMES DOS PACIENTES COM SUSPEITA DE

COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.

CONTRATO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
CNPJ N° 08.218.991/0001-95

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE ITABUNA

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 039-S/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 127-S/2020

Ôí)íL1 ?5

CONTRATO N° 170-S/2020

AQUISIÇÃO DE TUBO T. FALCON PARA ENVIO DE
AMOSTRAS DE EXAMES DOS PACIENTES COM
SUSPEITA DE COVID-19, ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A
EMPRESA FASTLABOR COMERCIAL EIRELI - EPP.

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

e 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 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI - EPP, Pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 21.707.794/0001-06, localizada no endereço Rua Assis
Monteiro, 605, Itapeva MG - CEP 37655-000, neste ato representada pela Sra. Lorrayane Camila Rodrigues,
inscrito no CPF n° 016.128.346-20, portador do RG n° 14.037,390 SSP-MG, residente e domiciliado Rua José
Inácio de Andrade, 605, Passos - MG, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO, de
acordo com o Processo de Dispensa Emergencial 039-S/2020, que se regerá pela Lei Federal 13.979/2020 e

demais alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

l - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato a AQUISIÇÃO DE TUBO T. FALCON PARA ENVIO DE AMOSTRAS DE
EXAMES DOS PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, em conformidade com a coleta de preços apresentada da qual decorre este termo
contratual.

- VALOR TOTAL lITEM DISCRIMINAÇAO j UND QUANT MARCA UNITÁRIO

TUBO T. FALCON EST. CAP. 15ML

l PT C/40.

uso LABORATORIAL

01. COPO POLIPROPILENO RANDÔMICO UND 10.000 J. PROLAB RS 1,29 ! R$ 12.900,00 :
! TAMPA POLIETILENO

! 023X120M

GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO DE O A ! '

15ML

_ _A_.__ _._J_._ _N'a"ço,r tÕ"TÃC ... .,==== .. ..= .=RSi2.900,00 (doze mil nove.c,ent.os reãís )

ll - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

!,"í:""
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a
seguir espec|flcada:

DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Gestora Fonte "' " erojeto/Ãtivr|ade " Elemento de DeSpesa !
2406

1019 14 ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE l 339030
co,v/D;j9 __ _ _ _ l___ _ _

__J_
Ill - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIçÕES DE PAGAMENTO

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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§ 1° - O Valor Global do presente contrato é de R$ 12.900,00 (Doze mil novecentos 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.
§ 4° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
imediatamente devolvido para substituição elou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse
intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

lV - CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES PARA A ENTREGA DO PRODUTO E VIGÊNCIA

DO CONTRATO.

a) O prazo para a entrega do objeto do presente contrato será IMEDIATO, após solicitação da secretaria.
b) A vigência do contrato será de até 6 meses ou com a entrega definitiva dos produtos, e poderão ser
prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da
situação de emergência de saúde pública.
C) A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor designado pela Secretaria de Saúde.
d) O material deverá ser entregue, no Almoxarifado Central da Saúde, sempre das 08:00h às 16:00h, o qual
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 ONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas no instrumento convocatório por determinação

al&jbriga-se a:

, &'rnecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10(©Z 'dias da assinatura;
Ur , êalizar o pagamento pela execução do contrato;

' K'c),,SProceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no

§r"azo legal.

&j ' q LORRAYNE CAMILA Assinado de foma digital por
. LORRAYNE CAMILAVI- CLAUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES RODRIGUES:016128346 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

20 Dados: 2020,07.27 15:11:03 -03'00'
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§ 1° - O descumprmento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem jusbficativas aceita pe|o(ià?) i? "

' entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou a CONTRATADA às seguintes sanções prevista na Lei
Federal n° 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) Advertência;
b) Declaração de idoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com órgãos e
entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e Municípios por prazo
de até 05(cinco) anos;
C) Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Itabuna pelo mesmo prazo previsto na
alínea anterior;
d) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do objeto
não entregue;
e) Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia
subsequente ao trigésimo.
§ 2° - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de
outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
§ 3° - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
§ 4° - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências da CONTRATADA, junto à

C, 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.

VIl - CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e as
previstas na Lei n° 8.666/93.
§ 1°. A Contratante poderá 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

dF"' As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este

Contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de
créditos, sempre que possível.

IX - CLÁUSULA NOVA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

§ 1". A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos 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
o receitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as

Tções do Direito Privado.
í é:,A CONTRATADA respondera por todos os danos e prejuízos decorrentes de para isações na execução dos

ij., '* rgiços objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da

y rf@NTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado à CONTRATANTE no prazo de
S (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.

r 4SSb Q"" mwmo de cikyLMLORRAYNE CAMILA ,XW LORRAYNE CAMLA

m RODRIGUES:Q16128
ZQ2QQ7?7 1SU¶.I6 33%20 -mo'
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". § 6°. Após o 10° (décimo) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a CONTRATANTE, poderá optar
por uma das seguintes alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a CONTRATADA
pelas perdas e danos decorrentes da rescisão:
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de atraso,
respeitado o disposto na legislação em vigor.

§ 7°. A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, no Diário
Oficial do Município, conforme Lei Federal 8.666/93.

X - CLÁUSULA DECIMA - DA LEGISLAçÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DA CONTRATAçÃO E OS CASOS

OMISSOS (art. 55, inciso XII).

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

O 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 partes elegem o Foro da cidade de Itabuna, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

4v 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.

4'j;?

Itabuna, 27 de julho de 2020.

~Ld$Sutos ' >9 -
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MUNICÍPIO DE ITABUNA CONTRATANTE
EMERSON LUÍS SA TOS OLIVEIRA

Secretário Municipal de Saúde

LORRAYN E CAMILA A'sinado de forma digital por
LORRAYNE CAMILA

RODRIGUES:016128 RODRIGUES,01612834620
Dados: 2020.07.27 15:11:28

34620 -03'00'
FASTLABOR COMERCIAL EIRELI - EPP

Lorrayane Camila Rodrigues
(Fornecedor)
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Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

)LPROCESSO ADMINISTRATIVO l
N° 127-S/2020

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 039-S/2020

OBjETO: AQUISIÇÃO DE TUBO T. FALCON PARA ENVIO DE

AMOSTRAS DE EXAMES DOS PACIENTES COM SUSPEITA DE
COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE.
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RATIFICAÇÃO DA DISPENSA

E EXTRATO DO CONTRATO
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DISPENSA

EXTRATO DA DISPENSA 039-S.2020

t

. (100j3'és" Ku'"""°' SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
"31 %"4° ltauuna CGCICNPj: 08.218.99110001-95

~ib ~9 O pomz upulha

AVISO
RATIFICAÇÃO TERMO DE DISPENSA EMERGENCIAL

O Secretário Municipal de Saúde de Itabuna homologa e ratifica o Termo de Dispensa n° 039-S/2020, que
tem como objeto aquisição de tubo t. falcon para envio de amostras de exames DOS
PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Tendo como Contratado: FASTLABOR COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ n" 21.707.794/0001-06,
conforme Contrato de Fornecimento. Valor RS 12.90'0,00 (Doze mil novecentos reais) ltabuna,27 de julho

¥

de 2020. Emerson Luis Santos Ohveira- Secretárôo de Saúde.
j '

CP EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA EMERGENCIAL N". 039-S/2020 ,

N". Processo Adnlinls[rat|v(j, 127-Si2020, DISPENSA N°, 039-S/2020, Contratante, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA Contratado: FASTLABOR COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ n°
21.707.794/0001-06 Objeto: aquisição DE TUBO T, FALCON PARA ENVIO de AMOSTRAS de
EXAMES DOS PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE. Fundamento Legal, Lei n"' 13 979.'2020 e alterações Vigèncta 6 meses Ou entrega

total do objeto.
Dota Ao Or AMENTÁRIA

Unidade Gestora F,o,n,te ProjetolAtividade Elemento de Des sã
l 1019 l 14 2406 i 339030
N° do contrato 170-S/2020. Data da hsinatura: 27/07/2020. Valor RS 12.900,00 (Doze mil novecentos

reais). Itabuna, 27 de julho 2020. Comissão de Licitação.
l

€,

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saude

Certificação D/gita/: lxpbeo2s-jtkgskmy-dpob8b7o-a1bcsn/m

Versão e/etnônica d/spon/ve/ em: http:/hvww. itabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituía infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - lCP Brasil
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