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OBJETO: Aquisição de máscara descaÉável N95- PFF2, para proteção
dos profissionais de saúde e demais servidores da Secretaria de Saúde,
envolvidos nos trabalhos de enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do COVID-19, neste municipio.
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Exmo. Sr. Cristiano Cardoso de Azevedo

D.D. Prefeito de Rio de Contas

Tendo em vista a necessidade de adquirir máscara descartiivel N95- PFF2, para proteção
dos profissionais de saúde e demais servidores da Secretaria de Saúde, envolvidos nos trabalhos

de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, neste município,

conforme especificações abaixo, solicita-se de Vossa Excelência
conhatação direta

da

empresa

a

autorização para a

DELTA SL,-L DISTzuBUIDORA DE

PRODUTOS

HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA, inscrita no CNPJ n" 31.341.28410001-03, com
sede na Rua Do Boiadeiro, no 65, Bairro Mandacaru, Jequié-BA, CEP: 45.210-040, eis que a
empresa, então contratada por esta municipalidade, por via de regular processo licitatório, para

fornecer o referido material, após vrírias solicitações de entrega, veio por informar que em razão

do aumento significativo da demanda, documento anexo, não possui em estoque o antedito
produto para fomecimento.
Em sendo assim, dado a indispensabilidade desse produto para uso dos profissionais de
saúde, no salvaguardo da saúde e vida dos mesmos, neste momento de pandemia, altemativa
não resta senão proceder a aquisição de outro fomecedor, que apresentou melhores preços, face
cotação realizada no mercado.
Reafirma-se, a presente aquisição se justifica em decorrência da pandemia do COVID-

19, com o intuito de proteger os profissionais de saúde e demais servidores da Secretaria de
Saúde, conforme

foi estabelecido pelo Ministério da Saúde.
ESPECIFICA

ITEM
OI

o

MÁSCARA DESCART ÁVEL N95. PFF2. SEM

lJND

QTDE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR

TIND

1.000

25,00

25.000,00

TOTAI

VÀLVULA

O valor global pela contratação em apreço será de RS 25.000,00 (vinte e cinco mil

Sêí?t.t

reais)

CNPJ: 10.613.120/0001-18

-

rONE/EAX: (77)3475-2243

PRAçÂ CORONEL CARLOS SOUTO

-

CENTRO

-

-

E'MAIL: SMSAUDERC@Y AHOO COM
- CEP: 4617G00O

RIO DE CONTAS/SAHIA

BR

Estado da Bahia
M

SECRETARA MUNICIPAL DE SA

RroDEcoNtT§
.iiúWiset,.lbW

Gabinete da Secretária

A

Contratação Direta por dispensa de licitação está vinculada ao que dispõe

vinculada ao que dispõe o artigo 24, inciso

IV

o

está

da Lei no 8.666193, e do artigo 4o da Lei Federal

n'13.97912020.

Na cefteza de vossa compreensão agradecemos mui respeitosamente, ao tempo em que
elevamos nossos votos de estima e consideração.
Atenciosamente,

#ltLr
Sara Lafetá Lima Reis
Secretória Municipal de Saúde
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DECRETO NO 01B DE 22 DE
MARÇO DE 2020
DECRETO NO 019 DE 01 DE
ABRIL DE 2O2O
DECRETO NO 21 DE 17 DE
ABRIL DE 2O2O

"Decreta situação de emergência no município de RIO DE CONTAS, para fins
de prevenção e enfrentamento à COVID-19, na forma que indica, e dá outras
providências".
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DECRETO

NO

018 DE 22 DE MARCO DE 2020,

'Decreta situação de emergência no municípío

de RIO DE CONTAS, para fins de prevenção e
enfrentamento

à

COVID-1g,

na forma

que

indica, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL OE RIO DE CONTAS, ESTADO DA BAHIA, no uso
das atribuiÇôes que lhe são conferidas por lei, com Íundamento nos incisos I e ll
do §

1o

do art.60 da Lei Federal no 8.080, de'19 de setembro de 1990 e;

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e deveÍ do Estado, garantindo

mediante políticas sócias e econômicas que visem redução do risco de doença e
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua

promoÉo, proteçáo e recuperação, na Íorma do art. '196, da Constituição da
Repúblicai

CONSIDERANDO a declaração pela OrganizaÇão Mundial da Saúde, em 11 de

março de 2020, de pandemia de COVID-1g, doenÇa causada pelo novo
Coronavírus (Sars-Cov-2);
CONSIDERANDO a declaração de Emergência em Saúde Pública de lmportância

Nacional (ESPIN) em decorrência

da lnÍecção Humana pelo novo

coronavírus

(Sars-Cov-2), nos termos da Portâria no 18812020, do Ministério da Saúde, editada
com base no Decreto Federal n.o 7.61612011:
CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial da Saúde para que os países
redobrem o comprometimento contra a pandemia do novo CoronaviÍus;

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúdê pública, a
de evitar a disseminação da doença;
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CONSIOERANDO a expedição do Dêcrêto 19.549, de

t- -:i:-,

í8 de março de 2020, pêlo

Governo do Estado da Bahia, dêclarando Situação de Emergência em todo o

território baiano para Íins de prevençáo

ê

enfíontamanto

à

COVID-lg, com

medidas que afetam dirêtamentê a rotina de cidadáos e cidadãs do municÍpio de
RIO DE CONTAS, entre outros do êstrado;

a expedição, pelo Govemo do Estado da Bahia do
de 18 de março de 2020, qu€ determina a requisição

CONSIDERANDO ainda

decreto no19.533,

de bens, em ÍazÀo da nêcessidade de enÍrentamento
de saúde pública de importância intemacional decorrento

administrativa

da

emergência

do

coronavírus e;

CONSIDERANDO por fim, todos

os elementos enumêrados nos dêcretos iá
editados por êsta municipalidade, quê êstabeleceram medidas iniciais de
onfrentamento por parte do ênte municipal à COVID-19 e consôquonte
ênfrentamento da pandêmia decorrênte do coronavIrus;
DECRETA:

AÍt. ío Fica decretada situação dê emergência no municipio de RIO DE CONTAS,
Estado da Bahia, conforme

a lnstruÉo

Normativa do Ministério da lntêgração

Nacional no 02, de 2O de dezombro de 2016, para enfrentamento da pandêmia

de importância int€macional, enquanto perdurar a
Declaraçáo de Emergência em Saúde Pública d€ lmportância lntêmacional
dêcorrente do coronavírus,

(ESPll) pela Organizaçáo Mundial da Saúde.

Art,

?

Para o enfrentamento da situaÉo de emergência ora declarâda, Íicam

estabelecidas, as seguintes medidas:

I

- nos termos do aí' 24, da Lei n0 8.666, dê 21 de junho de í993 ê do

a.l, 40 da Lei no í3.979, dê 06 dê fêvoreiro de 2020, fica autorizada a dispensa de

licitaÉo para aquisição dê bêns e sêrvlços destinados ao enftentamênto da
êmorgência.
Lugo do

RosáLrio,

0l

- Ccrto - Rio dr Coutas - Búia - CEP 46.17G000
- Êmail: prefeitursÍiodecontas@gmail.com
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- poderá ser realizado credenciamento, nos termos do art. 25, caput, da

Lei 8.666/93, para aquisição de bens e serviços destinados ao enírentamento da
emergência, de múltiplos Íornecedores, inclusive pessoas naturais, assegurada a
preferência para aqueles que oÍertarem preços mais vantajosos.

AÉ.3'Este Decreto entrará

em vigor na data dê sua publicaÉo

Gabinete do Prefeito, em 22 de maryo de 2020

CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO
-Prefeito-
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I

DE ABRIL DE 2O2O

"Decreta SITUAÇÁO

DE

CALAMIDADE

pÚAUCe no município de RIO DE CONTAS,
em razáo da pandemia COVID-1q, na forma
que indica, e dá outras üovidéncias'.

O PREFEITO MUNICPAL DE RIO DE CONTAS, Estado da Bahia, no uso de suas

atribuiçÕes legais, previstas na Lei Orgânica Municipal, no art. ô5 da Lei
Complementar Federal n.0 í0í, de 04 de maio de 2000 e no disposto na Lei
Federal n.o 13.979, de 06 de Íevêrêiro de 2020; na condição de representante legal
do Município de Rlo de Contas, Pessoa JuÍídica de Direito Público lnterno, CNPJ
n'14.263.859/0001-06; e
CONSIDERANDO a Lei Federal n" 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispÕe

sobre as medidas para enÍrentamento da emergência de saúde Pública de
importância internacional deconente do corona vírus (COVID -19), com as
alterações promovidas pela Medida Provisória no 926, de 20 de março de 2020,
regulamentada pelo Decreto Federal no 10.282, de 20 de março de 2020i
CONSIDERANDO a Portaria Ministério da Saúde no 356, de l1 de março de 2020,
que dispÕe sobre a regulamentação e opêracionalização do disposto na Lei no
13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO a Portaria Ministério da Saúde no 454, de 20 dê março de 2020,
quê declara, em todo território nacional, o estado de transmissão comunitária do
coronavÍrus (COVID -19);
CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em '18 de março de 2020, e o

Senado Federal, êm 20 de março de 2020, reconhêceram a existência dê
calamidade pública para os Ílns do aítigo 65 da Lei Complementar Federal no 101,
de 4 dê maio de 2020, nos têrmos do Decreto Lêgislativo do Congrêsso Nacional
n" 06, de 20 de março de 2020;
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CONSIDERANDO quê, nos termos do artigo 196 da Constituiçáo Federal, a saúde
á dirêito dê todos e dever do Estado, garantldo mediante políticas Eoclals e
êconômicas que visem à Íedução do risco de doênça e de outros egravos e ao
acesso universal ê igualitário às agóes e serviços para sua promoção, proteção e
rêcu peração;

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 170 da ConstihriÉo Fêdêral, a ordem
êconômica têm por fim assegurar a todos existância digna, conformo os ditames da
justiça social, observados, entre outros, os princÍpios da deÍesa do consumidor, a
função social da propriedade e a proteção do meio ambi6ntê:
CONSIDERANDO quo, segundo os relatos da Unidado de Gestão de Govemo e

Finangas, em deconâncie das agões emeÍg€nciais necessárias Para conler a
pandêmia do coronavírus (COVID -19), as finanças públicas e as mêtas fiscais
êstabelôcidas para o prosente êxercÍcio podêrão rêstar gravemente comprometidas
no Municlpio, assim como as mêtas de anocadação de tributos, pela r€duÉo da
etividade econômice;
CONSIDERANDO a adesáo do Munlclpio aos Decrêtos da Uniáo e do Estado, que
decr€taram êstado dê calamidade pública s medidas conelatas;
CONSIDERANDO que ao Município cabe a adoção de medidas dê provengão,
controle e contenÉo de riscos à saúde pública, busc€ndo evitar a dissêminagão da
doênçâ êm seu teritório;
CONSIDERANDO, a nêcêssidade de adotar medidas orgamentárias imprevistas,
para o ênfrentamento da pandemia provocada pelo novo Coronavírus no MunicÍpio
dê Rio de Contas;

CONSIDERANDO

os impactos na êconomia local e, de

consequância, na

aÍrecadação dêsta municipalidade;

a

de

adotar mêdidas administrativas
necessidade
NDO
extraordináÍias no rêgular andamento da AdministraÉo Pública Municipal,
CONSIDER

OECRETA:
Art. íc Fica dêclarada SITUAçÃo DE CALAMIDADE PÚBLlcA no municÍpio de
Rio dê Contas, em rczâo de pandemia de doença inÍecciosa viral respiratória
(COVIO-19), causada pelo agente novo CoronavÍrus, até 31 do dezêmbro de 2020.

Largo do Rosário, 0l - Cenüo - Rio de ContBs - Búia - CEP 46 170'000
CMJ: 14.263.859/0001-06 - ç-mail: prefeitulsriodeconta§@SrDsil.com

cERTTFtCAÇÃO DIGITAL: SWCRXIDO9DXHCCFEMCDSSA

Esta ediçáo êncontra-Ee no sitê oÍicial dêste ente.

Quinta-Íeira

Rio de Contas

2 de Abril de 2020
4 - Ano lV - N" 2584

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
GABINETE DO PREFEITO

Rto o€ CoNir'g

,\i-

Diário Oficial do

riluNtGlPlo

,úrE (iaàl/ a ÀtJ

AÍ1. 2o Paru eÍeitos do disposto neste Dêcreto, aplicam-se as suspensões e
dispensas previstas no art. 65 da Lei Complementar Federal n.o 101 , de 04 de maio
de 2000.

Art. 3" Em dêconência do disposto neste Decreto, os servidores lotados

nos

órgãos e entidades da AdministÍação Pública Municipal poderáo ser remanejados
para a Secretaria Municipal de Saúde para prestar apoio suplementar.

Art.40 Fica autoÍizada a abertura de crédito adicional extraordinário, nos termos do
aÍt. 167, § 3o, da Constituição Federal e no art.4'1, inciso lll, da L.ei n" 4.320164,
para Íazer face às despesas imprevistas e urgentes para contenção da pandemia
do Coronavírus e atendimento imediato à população, devendo ser anuladas, total
ou parcialmente, dotaçõês orçamentáÍias de outras áreas.

Parágrafo Único - O Decreto de abertura de crédito extraordinário será dado
conhecimento imediato ao Poder Legislativo Estadual e Municipal, para
conhecimento.

Art.5o Para efeito do que dispõe o art.65, da Lei

Complementar Fedêral n.o
101/2000, será enc€minhado mensagem do Poder Executivo para a Assembleia
Legislativa da Bahia, para Ílns de reconhecimento da calamidadê pÚblica.

Art.

60

A Unidade de Gestão de Governo e Finanç€s deverá praticar os seguinles

atos:
I - suspender até 30 dê junho de 2020:

a) os prazos nos processos administ[ativos de cobrança da dÍvida ativa
l\4 u n ic Íp

do

io;

b) o encaminhamento de Certidões de Dívida Ativa para protesto extra.iudiciali e

c) a instauração de novos procedimentos de cobrança e responsabilização

de

contribuintes, salvo para evitar prescrição ou decadência do crédito;

ll - prorrogar, por 90 (noventa)

dias, os prazos de vencimento dos seguintes

tributos:

a) lmposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSON semestral;
b) Taxa de Fiscalizaçáo dâ Licênça para Localizaçáo e Funcionamento em Horário
Normal e Especial;
c) Taxa de Licença de Publicidade
d) Taxa de Fiscalizaçáo de Licênça de Funcionamento da Vigilância Sanitária'

e) Taxa de FiscalizaÉo da

Ocupação

e de Permanência em Áreas,

Logradouros e Passeios Públicos, Solo e Feiras Livres.
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lll -

prorrogar, por 90 (noventa) dias, os prazos das CertidÕes Negativas ou
Positivas com eÍeito de Negativa já expedidas, com Prazo de vencimento a paÍtir da
data deste Decrêto.

lV - prorrogar todos os prazos de validade das licenças de funcionamento e
inscrições provisóÍias emitidas pelo Município que venceram a partir de 1o de
março de 2020 até 30 de junho de 2020.

Art.7o Fica determinado que a Secretaria Municipal de SaÚde adote as seguintes
providências em relaçáo ao transportê coletivo de vans, ônibus intermunicipais e
interestaduais que circule neste território, nos seguintes requisitos:
I - exigir a limpeza ê higienização total dos ônibus e vans, em especial nos pontos
de contato com as máos dos usuários, e também do aÍ condicionado (caso tenha);
ll - exigir a disponibilização de álcool em gel aos usuários e trabâlhadores nos
veículos;

lll -

orientar os motoristas

e cobradores para que

higienizem as mãos

a

cada

viagem;

lV - determinar que os veículos, dentro das possibilidades, reduzam o número de
viagens, para se adequar à demanda ajustada, preservando os trajetos para
garantir o acesso aos sêrviços essenciais e rotas Prioritárias;
V - garantir e Íacilitar a ampla flscalizaÇão pela Vigilância Sanitária de todas as
medidas prêvistas neste artigo.

Art.8'Este

Decrelo entrará em vigor na data de sua Publicação Íevogâdas as

disposiçóes em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 01 de abril de 2020

CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO
Prefeito

LâÍgo do Rosário, 0l
CNPJr

-

CentÍo

l4 263.859/0001-06

-

-

tuo de Contas

-

Bahia

-

CEP 46 170-000
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DECRETO MUNICIPAL N" zIIzOzO,DE 17 DE ABRIL DE 2020.
PÍoÍroga prazo de medidas para enfrentamento
contenção da infecção humana pelo COVID-19,

e

O PREFEITO MIINICIPAI Df, RIO DE CONTAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e em
conformidade com a Lei Federal no 13.9'79, de 6 de fevereiro de 2020 e demais disposições
legais vigentes e,
e a confrmação de casos de
coDtaminação pela COVID-19 no Estado da Bahia e a crescente transmissão comunitária;

CONSIDERÂNDO o aumento do número de casos suspeitos

CONSIDERANDO a Recomendação Minlsterial 0412020 da Promotoria de Justiça de
Liwamento de Nossa Seúora;
a necessidade de prorrogação das medidas constantes nos Decretos de
1512020 e 1612020, de 18 de março de 2020 e no Decreto n' 17 /2020 de 20 de março de

CONSIDERÁNDO

rf

2020,
necessidade de adoção de novas medidas e de normas que objetivem
o enfrentamento e a contenção da disseminação da COVID-19,

CONSIDERANDO

a

DECRETA:

l'-

Em caráter excepcional, diante da necessidade de consewação das medidas de
16/2020, de
15/2020 e
restrição adotadas pelo município, previstas nos Decretos de
1712020 de 20 de março de 2020, fica prorrogado o
18 de março de 2Q20 e no Decreto
prazo das medidas constantes nos decÍetos referidos até a data de 30 de abril de 2020

Artigo

rf

f

f

Artigo 2" - Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em função do
cenário epidemiológico do Estado, território e município.

Artigo 3"

-

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas

disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 17 de abnl de 2020

Cristiano Cardoso de Azevedo
PREFEITO ML]NICIPAI

Largo do Rosário, n'. 01, Centro - Rio de Contas - BA - Cep. 46.170-000
CNPJ: 14.2ô3.859/OOO 1-06 + (77) 347$26í4 + prefeiturariodecontas@gmail.c.om
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Esta ediçáo encontra-se no site oficial deste ente.
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a

Este Decreto Legislâlivo entra

5

ALBA
eí-'1

vigor na deta de sua

publicação

GABINETE DA PRESIDÊNoIA DA ASSEMBLEIA LEGISI,ATIVA Do
ESTADO DA BAHIA,

E[,1

08 OE ABRIL DE

2O2O

9 DÉaBRlLrE 2C20

Complemenlar n '!01 de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado
de calamidade públicr no Município de Gongogi, em alendimenlo à
solicitaçáo do PreÍeiio do lllunicÍpio, encaminhada por meio do Oílcio
aL No 2 167/20

O

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA
BAHIA, no uso de alribuiÉo prêvislâ no arl.41 XXll da ResoluÉo no.
1193/85 (Regimento lniemo). faço saber que o Plenário da Assembleia
âprovou e eu promulgo o sêguinte Decreio Lêgislativo:

DepUIado NELSON LEAL

Presidentê
DECRETO LEGISLÁTIVO

OUIÚÍA.FEIRÁ

N.Ô

2067 DE 08 DE ABRIL DE

2O2O

1o - Fica reconhecida, para os fns do disposto nos incisos le ll do
art.65 da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, pelo prazo

Art.
Reconhece, para os fins do disposto nos incisos le ll do arl.65 da Lei
Complementar n 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado
de calamidade públicâ no [.íunicípio de Tapiramutá, em atendimenlo à
solicilaçáo do Preíeilo do Município. encâminhâda por meio do Oflcio
AL Nô 2.165/20.

de 90 (novenla) dias a partir da pLrblicação deste Decreto Legislativo, a
ocorrência do estado de calamidade pública no l\4unicípio de Gongogi,
em alendimenlo à solicilaçáo do PÍeÍeito do Munrclpio, encaminhada
por meio do Ofícjo AL N" 2 167/20.

O

An. 2"

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA
BAHIA, no uso de atribuiçáo previsla no arl. 41 XXll. da ResoluÉo no.
1193/85 (Regimento lnterno), Íaço saber que o Plenário da Assemblêia
aprovou e eu promulgo o seguinte Decrelo Legislat'vo

Arl

10

-

Frca recoohecida, para os

fns do drsposto nos incisos

le

-

Este Decrelo !-egislativo entra err vigor na data de sua

publicâçáo

GABINETE DA PRESIDÊNcIA DA ASSEI',,IBLEIA LEGISLATIVA

10'1 de 4 de maio de 2000, x
pelo prazo de 90 (noventa) dias a paniÍ da pubiicaÉo deste Decreto

Deputado NELSON LEAL
Presidenle

Legislalivo, a ocorrência do estado de câlamidade pública no MunicÍpio
de Tapiramutá, em atend menlo à solicitaÇào do Prefeito do Municipio,
encaminhada por meio do Oflcio AL N" 2.165/20

DECRETO LEGISLATIVO

ll do arl. 65 da Lei Complemenlar

Art.

2' -

n

Este Decreto Legislalivo entra em úgor na data de sua

publicaçá0.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Do
ESTADO DA BAI.i!A, EM 08 DE ABRIL DE 2020,

N.O 2O7O

DE 08 DEABRIL DE 2O2O

Reconhece para os Íins do disposto nos incasos le ll do an 65 da Lei
Complementar n. 101 de 4 de maio de 2000 a ocoÍência do eslado
de calamidade pública no Município de Rio de Contas em atendimenlo
à solicitaçáo do Prefeilo do Município, encaminhada por meio do Ofloo
AL No 2.168/20.

O

PRESIDENTE DA ASSEi'BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA
BAHIA, no uso de atribuiÉo previsla no art 41 , XXll da ResoluÉo no
1193/85 (Regrmento lntemo), faÇo saber que o Plenário da Assembleia
aprovou e eu promulgo o seguinte Decrelo Legislativo:

DepuIado NELSON LEAL
Presidenle
DECRETO LEGISLATIVO N " 2068 DE 08 DE ABRIL DE

2O2O

Reconhece, para os lns do disposlo nos incisos le lldo art 65 da Lei
Complementar n 101 de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado
de calamidade pública no Municipio de Rio Real, em atendimento à
solicitação do Prefeito do f,4uniclpio, encaminhada por meio do OÍlcio
AL No 2 166/20

O

PRESIDENTE DA ASSEMELEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA
BAHIA. no uso de atribuiÉo pÍevisla no art. 41, XXll, da Resolução n0
1193/E5 (Regimento lnlemo), faço saber que o Plenário da Assembleia
aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

1o - Fica reconhecida para os fins do disposlo nos lncisos le ll do
65 da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, pelo prazo
de 90 (novenla) dias a partir da publicâÉo deste Decrelo Legislativo
a ocorrência do estado de calamidade pública no lúunicÍpio de Rio
de Conlas, em atendimento à solicitaçào do Prefeito do l\4unicÍpio,
encaminhada por meio do OÍÍcio AL N" 2.168/20.

Art.

arl

Aí. 2' -

Esle DecÍeto Legislativo entra em vigor na cjata de sua

publicaçà0.

GAB|NETE DA pREstDÊNcA DA ASSE|\4BLEIA LEGTSLAT|VA Do
ESTADO DA BAHIA. EM 08 DE ABRIL DE

2O2O

Art. ío - Fica reconhecida, para os fns do disposto nos incisos Ie ll do
aí. 65 da Lei Complementar n. 101 de 4 dê maio de 2000 x pelo prazo

Depúado NELSON LEAL

de 90 (noventa) dias a padir da publicaçáo deste Decreto Legislativo. a
ocorrência do estado de calamidade pública no MunicÍpio de Rio Real,
em âlendimenlo à solicilaçáo do PreÍeilo do Município, encaminhada
por meio do OÍício AL N' 2.166/20

DECREÍO LEGISLATIVO N," 207,! DE 08 DE ABRIL DE

Art.2'-

Esle Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua

publicâÉo.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DA BAHIA. EIÚ 08 DE ABRIL DE 2020.

N,ô

2O2O

I e ll do aít 65 da
Lei Complemenlar n. 101 de 4 de maio de 2000, a ocorrência do
Reconhece, para os fins do disposto nos incrsos

estado de calamidade públicá no Município de Sáo José da Vllória, em
atendimenlo à solicitaçáo do Prefeito do Município, encaminhada por
meio do Ofício AL N" 2.169/20
PRESIDENTE DA ASSÊi,4BLEIA LEGISLATIVA DO ESTAOO DA
BAHIA. no uso de alnbuiçáo prevista no an. 41 Xxll, da Resoluçâo no
1193/85 (Regimento lnlemo), íaço saber que o Plenário da Assêmbleia
aprovou e eu píomulgo o seguinle Decreto Legislativo:

2069 DE 08 DE ABRIL DE

Reconhece, paía os fns do disposto nos incisos

Presidenie

O

Oeputado NELSON LEAL
Presidente
DECRETO LEGISLATIVO

oo

ESTAOO DA BAHIA, EM 08 OE ABRIL DE 2020.

le

2O2O

ll do art.65 da Lei

1o - Fica reconhecida, parâ os fns do disposto nos incisos le ll do
65 da Lei Complemenlar n 101,de4demaiode2000,peloprazo
de 90 (novenla) dias a partir da publicáçlo deste Decreto Legislalivo

Arl.

arl
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I.

rNTRODUÇÀO

Em 31 de dezembro de 2019, o escrltório da OMS na China foi iníormado

sobre casos de pneumonia de etiologia desconhecida detectada na cidade de
Wuhan, província de Hubei. As autoridades chinesas identificaram um novo tipo de
Coronavírus. que foi isolado em 07 de janeiro de 2020. Ém

1

I e 1 2 de janeiro

de

2020. a OMS recebeu mais tnformaçÕes detalhadas, da Comissáo Nacional de SaÚde

da China, de que o surto estava associado a exposições em um mercado de írutos
do mar, na cidade de Wuhan.

Figura

í-

Drstribuiçào de casos de lnfecçào Humana pelo l.iovo Coronavirus Jan, 2020

OlÊlhrt.ã cl 20lgn(.Y .í....

.l 2t..Nt,

Í)ã,

@

a

Fonte: OMS

Em 30 de janeiro de 2020. após segunda reunião do Comitê de Emergência

de Saúde Pública de lmportância lnternacional, no âmbito do Regulamento Sanitário
lnternacional (RSl). a OMS declarou a lníecçáo Humana pelo Novo Coronavírus uma
Emergêncra de Saúde Pública de lnteresse lnteÍnacional (ESPll). Esta declâraÇáo

Íesposta dos países membÍos na contençáo da
expansáo de casos, abarcando ações de Vigilância Ativa. detecÇào precoce'
gerenciamento de casos, raslreamento de contatos. prevenção e controle da

visa íortaleceÍ

a

preparação

e

expansão exponencial da lnfecçáo Humana pelo Novo Coronavírus.
1.1 EPIDEMIOLOGIA DO NOVO CORONAViRUS

Os Coronavírus causam infecções respiratórias e intestlnais em humanos e
animais, sáo altânlente patogênicos (SARS e MERS)- Na infecção Humana pelo
Rue

llrrio dt )lacaúbas. Si\. Tcl' t077)

3'í75'22'13' Rio dt Coutas - BÂ

Novo Coronavírus (2019- nCoV) o espectro clínico não está descrito
completamente. bem como não se sabe o padráo de letalidade, mortalidade,
irúectivi<jade e trarrsntissrbrlidade. Náo llá vacirra ou medicatnento especÍÍico
disponível. O tratamento ó de suporte e inespecÍfico.

Os Coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies
diferentes de animais, incluindo camelos. gado, gatos e morcegos. Raramente, os
CoronavÍrus anintais podenr inÍectaÍ pessoas e depois se espalhar entre pessoas

como MERS-CoV e SARS-CoV. No inicio, muitos dos pacientes com surtos de
doenças respiratórias causados por 2019-nCov em Wuhan' na China, tinham alguma

ligação com um grande mercado de frutos do mar e animais vivos, sugerindo a
disserninação de arrimais para pessoas- No entanto. um número crescente de
pacienles, supostamenle não teve exposição ao mercado de animais, indicando a
ocoÍrência de disseminaçáo de pessoa para pessoa.

O perÍodo médio de incubação da infecçâo por CoronavÍrus é de 5 dias, com
intervalo que pode chegar até 16 dias. A transmissibilidade dos pacientes inÍectarjos
por SARS-CoV é em média de 7 dias após o inÍcio dos sinlomas No entanto, dados
preliminares do Novo Coronavírus (2019nCoV) sugeÍem que a transmissào possa

ocorrer, mesmo sem o aparecimenlo de sinais e sintomas, Até o momento, não há
irrír.rrr açáo suíiciente de quantos dias anteriores ao início dos sinais e sintomas que
uma pessoa infectada passa a tÍansmitir o vírus.
1. 2 MANTFESTAÇÕES CLINICAS

de

O espectro clínico da infecção por Coronavírus é muito amplo, podendo variar
um simples resÍriado até uma pneumonia severa. No entanto, neste novo

coronavírus náo está estabelecido completamente o espectro, necessitando de
mais investigaçóes e tempo paía caracterizaçào cia doença. segundo os dados mais
atuais, os sinais e sinlomas clínicos referidos são principalmente respiratórios.
paciente pode apresentar febre, tosse e diíiculdade para respirar'

o

O quadro clínico inicial da doença é caracterizado como síndrome gripal' O
diagnósrico depende da investigação clínico-epidemiológica e do exame físico. É
recomendável que em todos os casos de síndrome gripal sejam quêstionados o
histórico de viagem para o exterior ou contato próximo com pessoas que tenham
viaiado para o extenor. Essas informaçôes devem ser registradas no prontuário do
paciente paÍa evêntual investigaÇão epidemiológica.

As caracteristicas clínicas não sáo específicas e podem ser similares àquelas
causadas poÍ outros vírus respiratórios, que também ocorrem sob a . forma de
Rue Barão dt llacaúbas. Sfa. Ttl. t07?) 1475-224-1' Rio dt Contus - BÂ

surtos

e,

eventualmenle, circulam

ao mesmo tempo. tais como

influenza,

parainfluenza, rinovÍrus, vírus sincicial respiratório. adenovírus, outros Coronavírus,
en[íe úutros.
2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL

Este plano tem como objetivo nortear as açóes do serviço de saúde para
enÍrentamento do Novo Coronavírus - COVID - 19, no Município Ce Rio de Contas Ba hia

2,2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

.,
-:

Organizar as aÇÕes de prevenção e controle do coronavÍrus.

Traçar estratégias para reduÇão oa 'força de transmissão da doença por meio do
monitoramento e contÍole dos pacientes já detectados.
Padronizar os insumos estratégiccs e prtorizaçáo de equipamentos necessários,

:,

Aprimorar

a

Vigilância Epidemiológica. garantinCo

a

detecção, notiíicaçáo.

rnvestigação dos casos, sempre de forma oportunai

c

Apoiar

a

capacitação dos profissionais

de

saÚde

e

gestores envolvidos no

enírentamento do agravo em questão;

,

Promover assistência adequada

ao paciente, garantindo acesso, diagnostco

e

manejo clinico adequado para a doenÇa por profissionais de saúde habilitados;

,

Definir as ativiciades de educaÇão mobilização social e comunicaçáo que serão
implementadasl

:.
.:

Monitorar e avaliar a situação epidenriológica para orientar a tonrada rie decisáo,
Forlalecer a articulaÇáo das diferentes áreas e serviços, visando a integralidade das
ações para enfrentamento da doença,

:,
:,

Reíorçar aÇÕes de articulaÇào intersetorial em lodas as esferas de gestão;
Orientar a utilização das medidas de prevenção e controle disponíveis.

3. AÇÕES E ATIVIDADES

3. 1 VIGILANCIA EM SAUDE
Acompanhar e monitorar os rumores sobre casos suspeitos.

,

Acompanhar a situaÇáo epidemiológica e dtvulgar Boletins Epidemiológicos produzidos

pela SVSrN/S
Rua Barào dt !lacaúbas, SN.

-l-tl, ((177) l'{75-224-1. Rio dt Contas - I}.t

:

lntensificar orientações sobre notiÍicação

e

investigação de casos potencialmente

suspeitos de infecção pelo 20 í 9-nCov.

:

lntensiÍicar identiÍicação de casos potencialmênte suspeitos de infecçâo pelo 20í 9-

nCov.

:

lntensificar

a

disseminaÇâo

de informes da OMS, OPAS e MS sobre a situação

epidemrológica da lnÍecçào Humana pelo 201g-ncov para a rede de atenção à saÚde.

:

lntensificar monitoramento de boas práticas laboíatoriais nos procedimenlos de coleta,

armazenamento e transporte de amostÍas biolÓgicas de casos suspeitos de inÍecção pelo
Novo Coronavírus.

-

de saúde \aG

o

serviço

e

realizaçÃo

detecÇão, notiÍicaÇão, investlgaçáo e
monitoramento dos casos suspeitos provavéis e confirmados de infecçáo pelo vírus

Forlalecer

covrD

:

-

19.

Articulação

de reuniões com as diversas

secretarias

do

municipio,

envolvidos no enfrentamento do vírus COVID-19.

3.2

ATENÇÀO EM SAÚDE

-

Execular ações de educação permanente e medidas de prevenção e controle
para a rede de atenção da SMS (precauçáo padrão. cuidados com paciente na
asslsténcla diíela, tlo lranspoie, ntedidas cle isolamenlo, limpeza e desinfecção
de supertícies) na assistência ao usuário com lnfecçáo pelo Novo Coronavírus.

:

Monitorar execução de protocolos de triagem da Rede de Atenção à Saúde da

SMS.

:

lntensificar açóes educativas ,unto

à

comunidade escolaÍ (SME/saúde do

Escolar) com vistas a vigilância da doença.

;

Apoiar e orientar sobre medidas de prevenção e controle para o vírus COVIO

19,

..

lmplantação/implementaçáo de acolhimento com classificaçáo de risco para

atendimento de casos do vÍrus COVID -19, considerando os protocolos de
influenza.

.

Realizaçáo de capacitaçóes para profissionais de saúde em maneio clínico de

infecção pelo Vírus COVID-19.

:

Coleta de amostra de secreçóes respiratórias para exame laboratorial,

conÍorme, orientaçáo do Lacen.
Rua Brrio dt lfuceúbas, S,f{, Tel, (07713173-22íf. Rlo dc contâs - B^

-

:

lmplementação de medidas de biossegurança (precauçáo padráo. de contato

e respiratória por gotícula) para todos os individuos com suspeita ou conÍirmação
de inÍecção pelo vÍrus COVID- 19.

',

Assegurar uso de precaução padrão, de contato e respiratória por goticula e,

preferencialmente, quarto privativo para casos suspeitos

ou conlimados de

coronavírus, que tenha uma indicaçáo de internamento, conÍorme protocolo MS,

Estabelecer como rotinã. utilizaÇão de equipamentos de proteção individual
(precauÇão de contato, respiratório) por trabalhadores e usuários, de acordo já

com as normas iá estabelecidas.
lmplantaçãoi implementação

de medidas de llmpeza e processamento

de

artigos e superficie conÍorme nota Íécnica GVIMS/GGTESANVISA No 4/2020.

:. Comunicaçâo imediata dos casos suspeitos a Vigiláncia Epidemiológica

para

notiÍicação/investigaçâo e adoção de medidas de prevenção e controle.

-- Preenchimenlo

das informaçôes dos casos suspeitos. provavéis

elou

confirmados no sistema de notiÍicação/investigação disponibilizado pelo MS.

r

Monitoramento dos casos em domicílio, sem indicação

de

Íntemamenlo

hospitalar: orientar precaução padrão (contato de transmissão respiralória por
goticula): acompanharnento para identiÍicaÇão de possivêis srnaÍs de graviCade.

3.3COMUN|CAÇÃO-ASCOM

:

Apoio à vigilância epidemiológica difundindo inÍormaçôes relevantes para a populaçáo
sobre a epidemia de COVID-19 e suas medidas de prevenção em tempo oportuno.

.;

Divulgar amplamente alertas e boletins epidemiológicos.

:r Monitoramento das Redes Sociais para esclarecer rumoÍes, boatos e inÍormações
equivocadas.

'.

Estabelecimento de parcerias com a rede de comunicaçào local (rádios locais e redes
sociais) para envio de niensagens com informações atualizadas emitidas pelas áreas
técnicas.

:

Elaboração e distribuiçâo de materiais informativos/educativos sobre COVID-19, em
acordo com a árêa técnica da Vigilância em Saúde/SESAB.

:

Divulgaçãu

de

canrpanhas educativas sobre

o

vírus COVID-19, elaboradas

orientadas pelo MS.

3.4 GESTÃO
Rue

Brriu dr \façaúbas, S,'l{.'l'cl. (0?7) 3.175-22.í.1. Rio dr Contgs - BÂ

e

Promover açóes integradas entre

as Secretarias Municipais, e outros órgãos

envolvidos na prevenção e controle do novo coronavírus.

c

Sensibilizar a rede de serviços de atenção à saúde públicos, Íilantrópicos e privados

sobre o cenário epidemiológico e o Íisco de introdução do vírus SARS-CoV-2.

:

Monitorar e garantir estoque estratégico de medicamentos. insumos e equipamentos

de proteÇáo individual para os componentes da rede sob gestão Municipal,

-: Garantir acompanhamento da execuÇão dos Planos de Contingência, pelo Conselho
Municipal de Saúde

-, Manter acessível, todos os documentos técnicos (protocolos, manuais, guias, notas
técnícas) para os profissionais e serviços de saúde.

:

Participação em entrevistas nos meios

de

comunicação

de grande

circulação.

audiências públicas e outros meios disponíveis para difusão de informaÇôes sobre o Novo
Coronavírus.

,-

lnstituir Comissáo Técnica Municipal para enÍrentamento do vírus SARS-CoV-2,

4. ORtENTAçÔES

4. 1 ATENDIMENTO PELA

CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIAS (CRU) DO

SAMU 192

Nos casos em que

o

usuário acionar

a CRU relatando

queixa relacionada a

síndrome gripal. o médico regulador deverá aplicar o protocolo para deÍinição de caso
suspeito de iníecção humana pelo COVID-I9 estabelecido pela Secretaria de Vigiláncia
em Saúde do Mirristério da Saúde (MS), conforme Boletim Epiderniológico no 04 publicado
em 04 de março de 2020.

Após a aplicação do protocolo, em situação que se caracterize como ceso suspeito,
o médico regulador deverá avaliar as condiçôes clínicas do paciente, classificando.
as por critério de gravidade, procedendo da seguinte forma:

a) Nos casos sem gravidade clínica classiÍicados como "verde". o paciente poderá ser
orientado a procurar um serviço de saúde mais próximo da sua residência, com
brevidade. A depender da capacidade operacional de cada sistenra regional, o médico
Rua Barão de \íaceúb:rs. SAt. Tel. (077) 3175-12í3. Rio de Conr{s - BA

regulador poderá decidir pelo atendimento presencial, mediante equipe de suporte básico,

obietivando captar precocemente o caso para confirmação diagnóstica em unidade de

reÍeÍê cia prinrária da rede de urgência do território:

b) Nos casos com gravidade clínica, classificados como 'amarelo" ou "vermelho", o
médico regulador poderá decidir pelo atendimento presencial, mediante equipe de
suporte básico ou avançádo, procedendo regulação para as unidades de reíerência
sêcundária da rede de urgência do território. Para tanto, o médico regulador deveé
comunicaí prevramente o serviÇo de saúde de referência para onde o caso suspeito será
encaminhado.

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

4.

2

ATEI.IDII\,IENTO PRÉ.HOSPITALAR MOVEL DO SAIVIU 192.

No caso do atendimento presencial do paciente com suspeita de infecçáo humana
pelo Novo Coronavirus (COVID-1 9) devem ser ulilizadas as seguintes medidas:

:

Disponibilizar máscara cirúrgica para os pacienles e acompanhantes;

:: Disponibilizar os EPI preconizados pela ANVISA (óculos de proteção ou protêtor facial,
máscara cirúrgica, avental impermeável e luva de procedimento: no caso de necessidade
de procedinrentos que gerem aerossóis. a equipe deverá usar máscara N95.

.

Realizar

a

higiene das mãos

e

orientar possíveis acompanhantes quanto

a

sua

importância;

:

Garantir a ventilação da ambulância durante o transporte;

';

Limpar e desirríetar todas as superfícies internas após a realizaÉo do alendimento,

utilizando álcool a 70%, hipoclorito de sódio ou outro desinfetante indrcado para este fim,
conforme Procedimento Operacional Padrão -POP, utilizado na rotina do serviço,

4.3 ATENDIMÉNTO SECUNDARIO
Nos casos em que a unidade de saúde ou

a Central Estadual de

Regulação

solicitar apoio do SAMU 192 para o transporte de pacíente grave. suspeilo ou conÍirmado

de

irrÍecçáo hurrrana pelo COVID-Í

9, seja para unidade hospitalar de

reÍerência

secundária ou terciária. ou até ponto de embarque aéreo, embora reconhecendo que esta
Rua Burão dc \Íaraúbas, SAi. Tel. (0?7) 3475-2243. Rio tlc Contas - 8.,\

não é uma atribuiÇão estabelecida legalmente, neste momenlo seÍia imporlante este
apoio, considerando a experlise das suas equipes profissionais. Neste caso, deverá ser
avaliada a distáncia a ser percorrida e a cobertura d e USA no território regional.
Ressalla-se que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência está organizado e

preparado para atendimento de um possível caso suspeito ou conÍirmado de inÍecção
humana pelo COVID-19.

4. 4 CLASSIFTCAÇÃO DE R|SCO

No Estado da Bahia, os pontos de atenção considerados ideais para o manejo de
casos suspeitos (aguardando confirmação diagnóstica), ou conÍirmados de infecção por c
Coronavírus - COVID'í9, utiliza critérios de classiíicação de risco baseados no Protocolo
de Tratamento da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), da seguinte forma:
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É importante que se atente para os critérios e sinãis de alerta que indiquem a
necessidade de encaminhamenlo paÍa a unidade hospitalar, crnforme fluxo e rede
assistencial definidos, bem como a especial atenção aos indivíduos idosos, pois são os
que possuem maior taxa de letalidade.

Rua Berão dr Macaúbrs. Sn§. 'tcl. (077) 3475-2243. Rlo de Contas - B.A

4. 5 FLUXO OE REFERÊNCIA

A unidade hospitalar de

referência terciária, com atendimento exclusivamente

regulado pela Central Estadual de Regulação é o lnstituto Couto Maia, com a capacidade
instalada demonstrada no Quadro:

Ho+itrb dc Rcíuêmil ttrclórir rot crtos dr
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ESTAEELECIMENIO

19,

s4undo

Rcaiõo dc Srúdc

rEtTos cuNrcos

LEITOS UTI
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4.4 REDE HOSPITALAR SUPLEMENTAR
Considerando que o estado da Bahia tem uma cobertura populacional, em média

de

1oo/o,

por usuários de planos de saúde e a região metropolitana de Salvador de 25o/.,

tendo a capital,

31orir

de cobertura (Dados da Agência Nacional de Saúde Supletnentar,

dezJ201 9\, tomam-se necessárias as seguintes orientaçóes:

1, lndivíduos que chegarem às portas de urgência/ emergência hospitalares privadas com

suspeita de inÍecção por coronavírus devem ser acolhidos e classiÍicado o risco conÍorme
Protocolo de Tratamento da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG);

2. Deverá ser realizada a coleta das amostras respiratórias, oral e nasal. e encaminhadas
ao LACEN/BA, conforme fluxo determinado pelo píotocolo de vigilância em saúde;
3. A instituiÇão deverá informar ao CIEVS/BA por telefone e e-mail;

4. É inrprescindível que o hospital realize o maneio clÍnico do paciente de acordo com

a

gravidade do caso e em conformidade com o protocolo estabelecido.

Por fim, ratifica-se a importância dos sêrviços de saúde implementarem
mecanismos e rolinas que contemplem: estratégias de prevençáo, garanlia do
acollriÍrlento conr classrÍicaçáo de risco a todos os indivíduos que procurarem os
estabelecimentos de saúde, atendimento de Íorma integral e equânime e
acompanhamento dos casos suspeitos com projeto terapêutico singular. Além disso,
torna-se íundamental a organização, pelos gestores municipais e hospitalares, de um
pÍocesso comunicacional com o CIEVS e a SESAB, bem conro a divulgação do fluxo de
acesso proposto.

4.

7

SERVIÇO OE REFERÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DIAGNOSTICO
Rua Brrio dr ltrcuúbas. Sf§. Trl. (077) 3.175-22.í3. Rlo dc Contrs - B.{

O diâgnóstico laboratorial está centralizado no LACEN/BA, devido a complexidade

da metodologiâ. Os kits para testagem dos vírus respiratórios são descentralizados para
as urridades de saúde (UPA, Hospitais, unidades de urgência e emergência) do estado.

4.

I

CR|TÉR|oS DE DEFTNTÇÃO DE CASOS PARA NOTF|CAÇÃO DE COV|D-19

1. CASO SUSPEITO DE DOENçA PELO CORONAVIRUS 2019 (COVTDí9)

Situação

í-

VIAJANTE: pessoa que apresente Íebre E pelo menos um dos sinais ou

sintomas respiratórios (tosse, diÍiculdade para respirar, produção de escarro, congestáo
nasal cru conluntival, diÍiculdade para deglutir, dor de garganta. coriza, saturação de 02 <

95%. sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E com
histórico de viagem para país com transmissão sustentada OU área com transmissão
local nos últimos 14 dias; OU

Situação 2 - CONTATO PRóXIMO: Pessoa que apresente febre OU pelo menos um
sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produçâo de escano,
congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza,
saturaçào de 02 < 95%, sinais de cianose. atimento de asa de nariz. tiragem intercostal e

dispneia) E histórico de contato com caso suspeato ou confirmado para COVID-'19, nos
últimos 14 dias.

2. CASO PROVÁVEL DE DOENçA PELO CORONAVÍnUS ZOrS (COVID.19)

Situação 3 - CONTATO DOMICILIAR: Pessoa que manteve contato domiciliar com caso
coníirmado por COVID-I9 nos últimos 14 dias E que apresente íebre OU pelo menos um

sinal ou sintonra respiratório (tclsse, dificuldade para respirar. produSo de esczrro,
congestâo nasal ou coniuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza,
saturação de 02 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intêÍcostel

e dispneia). Nesta situação é importante observar a presença de outros sinais e sintomas
conro: fadiga, rnialgiaiartralgia, dor de cabeça, calafrios, nranchas vermelhas pelo corpo.
gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito, desidrataÇão e inapetência.
1. CASO CONFTRMADO DE DOENçA pELO CORONAVíRUS 2019 (cOV|D-í9)

Rur Berlo dr Mrcaúbas. S/N, Ttl. (077) 3475-22,13. Rio dc Cr)nrrs - BA

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

CL|NICO-EPIDEMIOLÓGICO: Caso suspeito

próxrmo

ou provável com histórico de

ou domiciliar com caso confirmado

conlato

laboratorialmente por COVID-19, que

apresente Íebre OU pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios. nos últimos 14

dias após o contato, e paía o qual não íoi possível realizar a investigação laboratorial
especÍfica.

OBSERVAÇÓES

FEBRE:

Considera-se febre aquela acima de 37,8". Alerta-se que a febre pode nào estar

presente
im

u

em alguns casos como, por exemplo, em pacientes jovens,

idosos,

nossuprimidos ou que em algumas situações possam ter utilizado medicamento

antitérmico. Nestes situeÇões, a avaliaçáo clínica deve ser levada em consideração e a
decisão deve ser registrada na Íicha de notiÍicação.

CONTATO PRÓXIMO DE CASOS SUSPETTOS OU CONFIRMAOOS OE COVID.í9:

':

Uma pessoa que teve contato Íísico direto (por exemplo, aperlando as mãos);

:

Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreçôes infecciosas (por
exemplo, sendo tossida, tocando tecidos de papel usados com a máo nua);

:

Uma pessoa que teve contato Írente a Írente por 15 minutos ou mais e a uma distância
iníerior a 2 metros;

,. Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de aula, sala de
reunião, sala de espera do hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a uma distância
iníerior a 2 metros;

.,

Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuida diretamente de um caso COVIO-

19 ou trabalhadores de laboralório que manipulam amostras de um caso COVID-19

sem equipamento de proteÇão individual recomendado (EPl) ou com uma possível
violação do EPI:
Rua Brrào de l\Iacaúbas.

Sr\. 'fel. Íll77l

3475-22rÍ3. Rio de Conrss - BA

c

Um passagêiro de uma aeronave sentado no raio de dois assentos (em qualquer
direção) de um caso conÍirmado de COVID-I9, seus acompanhantes ou cuidadores e
os tripularrtes que trabalharanr na seçãr: da aeronave en't que o caso estava sentado.

CONTATO DOMICILIAR DE CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO DE COVID-19:

c

Uma pessoa que reside na ntesnta casa/ambiente. Devem ser considerados os
residentes da mesma casa, colegas de dormitório, creche, alojamento. etc.

A avaliação do grau de exposição do contato deve ser ind ividualizada, consideran do-se, o
ambiente e o tempo de exposição.

DEFINIçÕES DE CASOS OPERACIONAIS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

c

Definiçóes de caso operacionais para

a

vigilância em saÚde pÚblica náo são

definiçóes clínicas. Os médicos podem identiÍicar situações em que a avaliação
clÍnioa pode ser levada em consideração e a sua decisão deve ser registrada na
ficha de notificaÇão e prontuário do paciente.

Notificação
Todos os indivíduos que se enquadrem em casos suspeitos, prováveis e conÍirmados,

devem ser notificados imediatamênte, alé 24 horas, à CIEVS/BA pelo e-mail:
cievs.notifica@saude.ba.gov.br ou pelos teleÍones: (71)3íí6.00í8, (71) 99994-í088,
inclusive aos sábados, domingos e Íeriados.

Destaca-se que as informações devem ser inseridas na Íicha de notificação, disponível

em: http://bit.lyrGOvlD-í9, utilizando a CID'|0 - 834.2 - lnfecção por Coronavírus de
localização náo especiÍicada.
Orientações para Serviços de Saúde: mcdidas de prevengão e controle que devem ser
adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confimados dc iníecção pelo Novo

coronaürus (covlD-19). NoTA TÉCNICA

í

Nc 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA:

http:/iportal.anvisa.gov.brldocuments/33852/271858iNota+T%C3%Agcnicâ+n+042020+GVIMS- GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f 1 4-8e6Êb934 I cí 96b28

Procedimentos para diagnóstico laboratorial

Rua

Brrio dt

jltecaúbas, SÂ§. Tel. (077) J.l7í2243, Rlo dr Contas - B.{

ConÍorme Nota Técnica para coleta de amostras para investigaÉo de COVlDl9
n.o 01 de 28tOZl2O2O (LACEN/BA).

Nota Técnica noo1/20í8 GV]MS/GGTES/ANVISA: oriêntações gerais para higiene das

mãos em serviços de saúde

https://www20.anvisa.gov. br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/nota

-

tecnica-n-0'l -201 8-gvims-ggtes-anvisa-orientacoes-gerais-para-higiene-das-

maos-em- servicos-de-saude-2

5. CONCLUSÂO

O Plano Municipal de Contingência para EnÍrentamento do Novo Coronavírus
COVID

-

-

19. tem como objetivo a elaboração de informações e estratégias direcionadas

às açôes voltadas aos casos suspeitos que ocorrerem no Municipio de Rio de Contas. A

elaboraçâo do reÍerido documento visa as parcerias municipais.

iuntamente com

as

coordenações

da Vigilância

A gestão municipal

Epidemiológica, Atenção Básica,

Vigilâncaa Sanitária, dentre outras, buscam promover ações integradas de prevenÇão em

saúde. tendo conro base os protocolos do Ministério da Saúde.

Portanto,

é

imprescindível destacar

a

importância

da divulgação do

cenário

epidemiológico do município, as ações municipais de controle da inÍecção, serviÇos de

saúde que prestam atendimento, Íormas de prevenção, protocolos e fluxos em situação
de caso suspeito no município.
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NOTIFICAÇÃO DE ISOLAMENTO

O (A) Senho(a) está sendo notiflcado sobre a necessidade de adoçâo de medida sanitá!'ia
de isolamento. Essa medjda é necessária, pois visa a prevenir a dispersão do vírus Covid19.

início: I
I
Previsão de término: I
Data de

I

Fundamentação
Local de cumprinrento da medida (domicílio).

Local:

Data:

I

Hora:

I

Nome do proflssional
Assineture

Eu,

declaro que Íui devidamente

informado (a) pelo profissional de saúde acima identiÍcado sobre

a

necessidade de

isolamento a que devo ser submetido, bem como as possÍveis consequências da sua não
reahzaçáo.

Local:

Data:

I

I

Hora:

Assinatura da pessoa notificada
Ou

Nonre e assinatura do responsável legal.

Rua Rario de \lacaúbas. SAi. Tel. (077) J{75-22,t3, Rio de Conras - BA

:

NOTIFICAÇÃO DE ISOLAMENTO

O (A) Senho(a)está sendo notificado sobre a necessidade de adoção de medida sanitária
de isolamento. Essa medida é necessária, pois vrsa a prevenir a dispersáo do virus Covrd-

ío

rnício. I
I
Previsào de término: I
Data de

I

Fundamentação
Local de cunrprimento da nredida (donricílio).

Local:

Data

l

Hora:

I

Nome do proÍissional
Assinatura

Eu,

declaro que fui devidamenle

informado (a) pelo profissional de saúde acima rdentiíicado sobre

a

necessidade de

isolamento a que devo ser subrnetido, bem como as possíveis consequências da sua nâo
realtzaçáo.

Local

Data:

I

I

Hora:

Assinatura da pessoa notiÍicada
Orr

Nome e assinatura do responsável legal

Rua Barão de lfacuúbas, SAi. Tel. (077) 1475-224-1, Rio de Contas - B,\

:

TERMO OE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIOO

Eu,

, CPF rro

,RGno

declaro que

íui

devidamente informado
sobre

Dr.(a)

a

(a) pelo

médico(a)

necessidade

de

(isolamento ou quarentena) a que devc ser submetido, com data

, previsáo de

térrnirro

-, I<-:cal de cuntpÍimento da
,bem como as possíveis consequências da sua não realizaçào

de rrricio
medida

PACIENTE /RESPONSÁVEL NOMC

Grau de Parentesco
ldentidade No;

Assinatura:

Data:

i

I

rlora:

:

Deve

ser preenchido pelo médico Expliquei o íuncicnamento da medida de saúde pública a que

o paciente acrma referido está sujeito, ao próprio paciente e/ou seu responsável, sobre
riscos do não atendimento da medida, iendo respondido às perguntas formuladas pelos
mesmos. De acordo com o meu entendimento, o paciente e/ou seu responsável, está em
condições de compreender o que lhes foi inÍormado. Deverão ser seguidas as seguintes
orientaÇôes.

Nome do médico
Assinatura

CRM
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral
Cidadã0,

Confrra os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie iunlo à RFB a sua

atualização cadaslral.
A iníormação sobÍe o porle que consla nesle comprovante é a declaÍada pelo contribuinte.
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1/it

N" 2 DA SOCIEDADE DELTA SUL DISTRIBUIDORA DE
TúÂTERI,AIS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA
CNPJ no 3 1.341.2E4lO0Ol'03

" ALTERAÇÃO CONTRÂTUAL

NAIRA LEAL MORAI§ Dscionalidade BRASILEIRA, Íra§cida em 2ll04ll»4, SOLTEIRÂ'
er"CúSanre, CpF n 023.?18.255-89, CARTEIRÀ DE IDENTIDADE s" 1384479007, 6Í966.

ssp-'eÀ - BA, rcsidcDte e domiciliado(a) no(a) AyENIDA EXUPERI6 MIRÂNDA' 509'
uÀNpacanu, JEQUIE, BÀ, cEP 45210060' BRÂSIL'

ó"aiã*

WELLINCTON ANDRÂDE SANTOS nacionalidade BRASILEIRA, nasoido em 0511111966'
IDENTIDADE o" 0394357094'
solreno, EMPRESARIO, cPF n' 450.56?.305-72, CARTEIRÁ DE
órgão cxpedidor SSP - BA, resideote e domiciliado(a) no(a) RUA W (LOT ITAIGARÂ), 4. ITAIGARÀ
JEQUIE, BÀ CEP 45210398, BRASIL.
SOLTEIRO,
JOSMN DA SILVÀ ARÂUJO nacionalidade BRÀSILEIRA, nascido em 28llll2000,
órgão
n'
21144069t9'
LwúSanrO, CpF no 962.956.635-32, CARTEIRA DE IDENTIDADE ITAIGARA' JEQUIE
*p"iiãor §si- BÀ, residentc e domici[aaô(a) no(a) RUA I (ZIMBRLTNE), 202,
BA, CEP 45210474, BRÂSIL.

sócios da sociedadc limitada dc norne empresarial DELTA

t* "rtff, Jffn"?Irffiffi;
29ZC4,654Vll, com sede Rua do

iDscÍita no Cadastlo Naoional de
plccro
G comum acordo qiustarcm a
pessoa Jurídica/MF sob o no 31.341.284l0OOr-03, dÊlibcran de
;;;; fur"çã" con6atual, nos tcrmos da L,eif l},4061 2002, mediante as condições estabelecidas nas
cláusulas seguintes:

NOMEEMPRESARIÂL

DELTA SUL
cLÁusrrL\ PRIMEIRÁ- A sociedade que gira sob o nome empÍ€sarial
giraÉ
a PsÍtir dcsta
LTDA,
õisrnrnuroone DE MATERIAIS HospITrcLAR E ODoNToLoGIco
E
HOSPITALAR
PRODUTO§
DE
d"t4- *b o noEe empresarial DELTA SUL DISTRIBUIDORÂ
ODONTOLOOICO LTDA.

QUAIIRO SOCIETÁRIO
dctentor de 25'000
6LÁUSITLA SEGT ND11" Retira-sê da-socicdade o sócio NAIRA LEAL MORAIS,
grra"
a RiB
correspondendo
(Um
cada
Real
nominal de Rli l,0O
)
(Vinte e Cinco Mil) q*t"", no
"à*
25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Rcais).
CESSÃO E TRÂNSFERÊNCIADE QUOTAS

5.000,00 (Cinoo Mil Reais)
iôSúeN DA SILVA enÁUlO, com 95.000(Noveuta
95.000,00 §ovcnta e Cinco Mil Reais)

.(

,
{2
'UCEB

)*!

Mil)

quotas, pcrfazendo um total de Rlt

)rla^rrl
vJilt^gb^ Ánl'olo s^h

< _yoi,.,o

Req:81900001050310

e Cinco

Página I

íam^ Da Srl-r,Arúry

cêÍtlÍlco o Rêglsko sob o nc 97907599 €m 01i 10/2019
Protocolo 195717953 dê t 9/09/2019

Nome da emprêsâ DELTA SUL DtSTBtBUtOORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LIDA NIRE 28204É5á071
Este docum6nto pode ser v€íícado êm http://rêgin,luc€b.bâ.gov.br/AUTENTICACAOOOCUMENTOS/ALJTENTICACAO aSpx

Chanc€la 15239428210017
Esta ópla tolautgr lcada digilalmente e as8inâda em 01/10/2019
por Tlana BoOila M G dE Araúlo . S€crâtáíla'Geral

,t

- ÀlrrnaçÃo

CoNTRÂTUAL N. 2 DA SOCIEDADE DELTA SUL DISTRIBUIDORA DE
MÂTERIÂIS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA
CNPJ n' 31.341 2E4l0001.03

DAADMIMSTRAÇÃO

eUARTÀ A administração da sociedade oabcrá ISOLADAMENTE (o) Sócio(a)
JOSMN DA SILVA ARÂUJO com às podercs e atribuições de repre§êÍItação ativa e passiva aa

,./ Ct ÁUSUl,e

judicial e extrajudicialmcrrtc, podãndo púaticaÍ todos os atos comlrrEendidos no objeto sooial,
.e-pne de interesse aa soõicdadg autorizado o uso do nome ernprcsarial, vedado, ao entado, faz&lo cm
atiüdades estÍaúhas ao iDterÊsse social ou assurrir obrigaçõcs seja eru favor de qualquer dos cotistas ou
de terceiros" bem como oÍrerar ou alienar bens imóveis da socicdade, scttt sutorização do(s) ouoo(s)
sociedade,

sócio(s).

DÀ DECLARÀçÃO DE DESNIDEDIMENTO

CLÁUSULA eUINTA. O(s) adminisrmdo(es) declara(m), sob as penas da lei, que não etá impedido de
exêncer a aamústraçeo da socicdade, por lei cspccial ou csr virürde de condcnação crimiual, ou Ptrr sc
enoontÍü sob os efeiios delq a pena que vede, ainda que lempoÍariüneote, o .ces§o a cargos públiooq o-u
por crime ftlimentar, dc prevãrioaçáo, peita ou suborao, concussão, peculato ou contâ a econornia
foprl"r, "orrtt, o sistema firencêiro nacional, contra nonoas dc defesa da concorrêocia, conúa as Íelaçõ€§
de consumo, fé pública ou propriedadc.
DA RATIFICAçÃO E FORO

cLÁUst LA SEXTA- O foro

para o er(ercÍcio e o cutrprimento dos direitos e obrigê9ões resullsntw do

contrato social permanece JEQUIE

OáUSuu

SÉUMA. As

BAHIÂ.

CLáruulas e condições estabelecidas ein atos

expressamente modificadas por esta alteração continuâEl em

já arquivados c quc não foram

ügor.

E, por cstrÍem assim justos e contratados, Sssinsnr estê iEstruÍncnto.

tsêl

JEQUIE BAHIA, 17 de setembro de 2019'

NAIRA LEAL MORAIS

AN

E SANTOS

JOSIVAN DA SILVA ARAUJO

Req:81900001050310
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Cêdifco o Rêglsko 8ob o nr 97907599 êm 01/í0/2019
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IUCEB

Prctocolo 195717953 de 19/09/201s
Nomê dâ 6mpresa DELTA SUL DISTBIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA NIRE 2C2OóÊW71
Este documento pode ser v€íficâdo em http://regln.jucêb.bâ.gov.brlAUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO,aSpx
Chancêla 1 5238428711m1 7
Esta ópia bl arJtenticâda dlgltalmêntê e assinadâ êm 01/102019
por Íana Regilâ M G de Arâújo . Secr€táriâ-GerBl

&
TUCEB

rrbC-l r.!-a

ilütflilrilil1
1957r79!Ít

ar..

TERMO DE AUTENTICAÇÃO
NOME

I'A EMPRESÂ

DELTA SUL DISTRIBUIDORÁ I'E PROI'UTOS HOSPIIALAR E ODONT OTI)GICO LTDA

PROTOCOLO

195717953 - 19^)92019

ATO

OO2

EVENTO

022 .

. ALTERAÇÃO

AL

O DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRTZ

2n44654o7t

.r--r{

31.341 2&rc001-03

o REGISTRO EM 0l/10/20t9

1 t r.'1 JJ
,4.?

I

\

\

I

t

{
,'

tt

q!l

E-.'-

:<*

eq5ü- e.

ê.

é1aâ.4?

T1ANA RECILA M G DE ARÁÚJO
sêcrctfuia-GeÍal

Junta Comercial do Estâdo da

{,

'UCEB

Bâhia

C,€difico o R€gistÍo sob o n' 97907599 Em
PÍobcolo 195717953 de l90gÍ20í9

01

/í 0/201

01/10/2019

I

ttome da €mpÍesa DELTA SUL DISTRIBUIDORÂ DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTOA NIRE 2g20lt6t(}71
UTENTlCACAO.aspx
Este doolm€Í o pode sêÍ wdficado 6m htlp://rsdnJuc€b.ba.got.b!/AUTENTICACAOOOCUMENTO§,/
Chancalâ I 5238/1282í ()()1 7
Esta cóp{a Íoi aulenticada digitalmêntê e assinada €ín 01 /1 0,201
por'liana Regila M G dE AÍâújo - S€creÉíia-Oeral

I

3lilunoxt 004255692

PODER JUDICIÁRIO

&

TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DA BAHIA

CE RTrDÃo eSTADUAL
coNcoRDATA, FALÊNCIA, RECUPERAçÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL.

íO GRAU

CERTTDÁO N,:

0042556|2

a

dert! caíidáo podeá 3ôr conílm.dâ pclr

!úen$cldade

FOLHA:
lnternet

no slte do Trlbunll de

í/í

Jultl9r

(hüp:rrossl.g b! Ju!,brrscorâbÍlÍConÍeronclr.do)'

CERTIFICO qus, pesquisendo os rêgistros dê disHbuieóes de ÍEitos cíveis
anteriores a data

de

do Estâdo da

Bahiâ,

3OlO4f202O, veÍifiquêi NADA CONSTAR em nome de:

DELTA SUL D|STRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAI-AR E OITONTOLOGICO LTDA, poít dor do GNPJ:
Of .g4f .ZúOOOf Oa, elt.belecid. na RUA DO BOIADEIRO, 66, .nd.c.ru, CEP: 't52í 0410' JsqulÓ - BA.

-

Os dados informados sáo de r$ponsabilidadE do solicitante, de\'endo a Útularidadê 8êr conbrida pElo
intêÍBssado e/ou dsstinatáÍio, A presenb cartidào abrange p€squisa no banco de dados pelo pêrÍodo de 20
(ünte) ânos.
CsÍtifico finelmentg que esta cÊÍlidâo é sgm custas.
Esta certidáo Íoi Emitida pela intêmet € sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissáo. Após
esta data sêrá nocassária a emissão dê uma novâ cEÍtidáo
Salvador, quinta-feira, 30 dê sbril de 2020,

004255692

PEDIDO N':

IIillill lll

DELTA SUt DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR

E

ODONTOTOGICO ITDA

cNpJ. 31.341.28410001-03 tnsc. Estaduat 151.370.832 ME
Rua do boiadeiro, 65 - Mandacaru - Jequié/BA - CEp 45.210-040
Email: distribuidora.deltesul@gmail.com

A
PREFEITURA iiUNICIPAL DE RIO DE CONTAS

ATT,: SECRETARIA DE SAÚDE

coTAçÃo

Item
1

íV. Total
Másc

,R$ 25.000,00
25.000,00

PRÂZO DE
FORMA DE P
VALIDADE DA

E

E
) dlas

§

lcNPJ. 31.r41,284/0001-03

lnagúl ilu*etiva

'l

D.h.

Jequié/BA: 04 de Meio de 2020

L
hro,

Sul Olrt. d. P.o, Ho.p. . Odont. Ltdr
Ru. do bol.dalro, 65 - Mtndrcrrq
J.quiá - B.hl. . CEP 45.21G040

aa

DELTA SUL DIST. DE PRO. HOSP. E ODON. LTDA
CNPJ: 31.341.2841000í -03
JOSIVAN OA SILVA ARAUJO
RG: 21.144.069-89

SÓCIO/ADMINISTRADOR

J

OKEY.MED DIST. MED. HOSP. ODONT.
tMPoRTAçÕes rxponm çôes HRELI

M
OIGY

E

CNPJ: ll 3íí.773rü)t-05
End Rodovis BÍ-10í S/N' km 510 EJaçenâ. ltabuna.Be
CEP a580&75úÊar03) 321$í29
otêy_íned@holínail.com I pêdido@têyíIêd.com.bÍ

À
PR.EFETTURÁ MIJMCIPAL DE RJO DE CONTAS - BA

ORÇAMEN"TO

o

Solhilo

rel.cio[.do(§) rbriro

c

nr mcsmr ordcm

I

t

LOTE OI

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODL"TO

I

MASCÁRÁ

NI

UMD

QTD

TJND

t

95

000

V. LINIT.

RS

35,00

VAIOR TOTAL DO LOTE
A E CINCO ]IÍIL REÁIS

AL DO LOTE R$

V. TOTAL

R$
R$

Validade da Proposla: 15 DIAS

ITABLNA, 01 DE MAIO DE

2O2O

oDoM. IMpoRTAÇÕEs E ExpoRTAÇÕEs EIRELI
CNPJ: 11.311.773l0001-05.flNSC.EST.:8477632J /INSC.NTtNICIpAL:18266

oKEY-MED DIsr. MED. Hosp.

rí

1.31r.zzglooor-oB

OI(EY{€D OISTRIBUIDoRA D€ MEOEAME TOS

]ospÍra-AREs trpof,ÍÂçôEs
EIETI

L

E

tloÍrovt âi roi, ar{, KI

610

JâeaLtÀ. cEPr .5.OO&75O
]ÍABUNA - BA

11"+

Expo8rÀcôEs

J

h

35.000,00

}ID }I.{TERL{I EOSPITAL,I.R. LTDA.
AVIIJIDA S.{\-IIÂGO DE COÀÍPOSTEL{.

},TE

!i, PARQLE BEL{ t:tSTÁ.
CEP: l0-2r9150 ${IÍADOR - BÂHL{
C\?J: 07.191 6i 6.000 l-31 -_IE: 66.0 1 9. j69-N{E - Il.Í: l6l.0l3'000
TEL.: (j

l)

3031-5950 FA)c

S

(i1) 3021-5973 - E-À.Í.Àl!: mdho

l -19
spitaler@outlo ok. c om

A
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS

coTAÇÃo

N"

item
1

Descrição
Máscara Respirador Semifacial
Descartável PFF2-S

Und

Quant

und

1000

valor Unit

Rs

Valor Total

28,s0

Total

Rs 28.s00,00
Rs 28.500,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 05 DIAS.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA.
PRÂZO DE ENTREGÂ: ATÉ 15 DIAS ÚTEIS APÓS O PAGAMENTO.
DADOS PARA PAGAMENTO: Banco do Brasil S.A, , Ag:2957-2. CIC |24BSO-2.
CONTATOS: (7 31 98232-8520 (whatsapp) EMAIL; milersantosrepresentacoe@grnail.com

Salvador, 05 de maio de 2O2O

Ior
- .- ,i. n -,' 1.61 2/6.o
MD MATERTAL HOSPITALÁR LTDA
CNPJ N" 07 .294 .636 I OOO I -32
36/0001- 32
HOSPITALÀR EIREU
d€ Compostda, sJE

Uita
oar+tu

Pdouo

II

eà

Eara

srvroon

- BA

-l

I

I

FDo

ECoí.a-^r

Relatório de Cotação: Aquisicão de máscara descarlá'vel N95- PFF2

r)

qUANÍICADE

PREÇOS

ITE M

T.,IASCARA

ÍoÍÂL

uNrÍÁRto

I

DEScairÁvEL N95- pFF2, sEM VÁLVULA

RS 32 030,C0

Valor Globsl:

Bs 32.030,00

Detalhamento dos ltens
llrrir I

1.,,:À:,,1Ài-

Da' j.ili,r:.

i..r

ia 'irjl2 ' ai,i \j:ii\,rlL.0bservãçâc

Quantidade

Descrição

I 000lln,.adês

I,4ÁSCAÊA DESCÂRTÁVEL

N1:-

PFF2, SEM VÁLVJLA

PÍeÇo (Compías Govêrnamentsis) 1: Média Sanêadâ das Propostês Finârs

Órgão: l.,llNtsTiFra

,. -rr l
-

1D.

qc Grupêmenra

Objeto: ÂqJ s iãc

de

0

DÀ DEFESÂ

Carnêrcc do Ererc lo

-r.,1;

,

-t(-i

S]!TEiI'À

\1..
ilp0

1:

f \'

D. !

(Lar

rrateÍ

a s hcsp talêres ce
COV D

SRP

proiêÇã. nd !,aLrâi

e eoLrpâ

neiios

l9

ldenliÍicação
Lote/ltem

r -:;:

FiFTBCSTÁI CO T 20

.:o\. i-::

USO DESCÂ:TÁVEL

'.: :\

\TÂ arÀS-icÁ CCV ÀJúSÍE l:4, A0S-0 .Af'1ANÊ0 -r\ aC
CCR EqA\CA, CARACT'R S TICÀS ADi' CI,]Á S \95/PF:2 V I. IIC
.iLrFÀÇÁc 95'l" PÀ3TrcL-1s ATÉ a -:

C9

úl

Pregãc:lêr'ôor.o
SNI
N"PreEão 82a2C./ LIÁSG Iá013á
,r8

Ata LinkAta

MULTIUSO I'IÁSCAPA I,lULi i]SO I'/À]:B AL i1ÀNTÁ
COI,1 IRAIAI,lENTI-]

atâ C7.:ar;2C I0

ModaiidBde
L,

Logísi;i

.arê cre!ê.Çaoe aam".ar€ ac
OESCTiQãO: MÁSCAÂA

RS 32,03

Adjudicação
Homologação

aOÂRL r. C

24lazi)DzX A9:!-.
24,',04.;2

):0

09

5l

Fonte $,iÍ+, comprêsqoler.ânienrê

s

0ar

!,

Quantidade 3 0ôl
U

nidBd e

Llnroaa:

UF
VALOR DA PROPOSÍA FINAL

CNPJ

RAzÃo SOcIAL Do FoRNEcEDoR

33 578.004/000t,00

BIOGEOENERGY FABRICACAO E LOCACAO JE EQiJIPAMENTOS LTDA

Rs 22.80

MãÍca: Aoke;Medicêl
F6brlcantê: Ackai r'leiicâi Éq.rip nenr C{r lId
Modelo:805
Descriç!o: \ome ccneic âl ( \95 I'lÁSCAta BESPIaADoRÂ r5r,
rcô.

r,4E a FÂC AL DESCARTAVEL h poêlergên ca nodoro, em qua tro cêr:radâs ío.rna lc a na lóm
lÍando pê rticula s de êté 0,3 r'r rcÍons .om q 5"â de eÍc!ánc,ê atestêdo par lâudo ana lit co, q ue pos sLr a câ maoê erlêinâ rep
Possurc ic nasalpa.a fxêção flex,velê srave co.n duplo s stema de tirês elést,cas pê.a ,lxaÇào. e dobíáve]e lvre de particulâ

of€íê.ercjo bê.í€Íã micÍobrê

elÊnle a

[hiios

nê f

Têlêfone:
(r6)3303'1000

Endereço:
ÀV:NIDÁ MANUTL DE A6REU, 2145

7r 875 397:C0!1

03

RAD oCE|L E-EIRCN:CÁ

L

TDA - EPP

Em. il:
têíso paulo@yahoocom bt

FS 26

!18

1t3

CNPJ

VALOÂ DA PROPOSTA FINAL

RAZÃO SOCIAL DC FORNECEDOR

Estêdo:
Si

cidade.
Siar, li:Ê.'l.s

I

31 556 536,/OOCI,I

'V:NCED0B

Em

EndereÇo:

iaÍrrs

RLrl sÁNTa

sil:

'acr.ce 6.3,1..Êl

Àt.rlF: 2l

.or

rr
B§ 2i.35

DL DISTR SUIDORA DE IúEDICÁI,IENTCS E BELI

*

Marca: \J lRlEx
Fabricôntei NllrBtEx
Modelo: I Ui dade
OescriÇào:|.4ÁSCA]ÁDETPOIEÇÃONS5/P:F2E.nbaâqÊnrUNDr,'êrcêl'IUTRIEX\rqÊqst.cMS80r5l960l4C.abrcântElil,TRlEXPrccedên.â3rasl
Endêreçol
O!

SFTCB SPLI,,l CONJUN-C

C32l]I 6{]:/OOOI

50

SIN

mãil:

Telefone:

E

(6r) 33q9-1863 / (6r) 33S9-r863

dl@dldrstfib!irioía net bí

II EDLA3 PqO)U 'CS ;ÀRA LABCCATCR

O

LÍ)A

as 33 79

I'IE

MâTCô:SI-:-FiI:]FDY

Febricante: SLPaÀlr:ar1v
Modelo: [1as.3.ê.e proi.!ào
f,ràsca:a cc

0e!criÇão:
Estâdc

t/s
32

\

95 'FFF2

!.oti.ac \ !5,' p:F2

CiCader
Endereço:
aâr'ro cr;".1. FÉDJÂil:SÂi: as!:::lqr cra

99I 854/OOCI'73

Teleíone:

Nome de Contâtcl
lá,r Ê ic ioírrryr"ai.r cc f.crà'rs

rír7l:32:

b3ô5

Rs 35 0C

ECOS&I\4 CO[,4ERCIO DE NIATEÊIA]S E EQUIPÀI,,{ENTOS EIRELI

Fgbricante: Drcl€.[âce
Modêlo: n'êscêrâ ng5
DescTiçãoI MÂSCABÁ I,IU.TIJSC,I,,IÂTEB Á! uANTAS !TÉI cÁ CoM 13ÀTÀNIENTO ELE;ROSTATICO, Í]PO IJSC D:SCÁR-úVÊ1, F NÁLIDADE PBOTEÇAO.CN
TBAP...:IFÁSF.]I,4cSENÉYSASiCXICAsÍPc.OBRIIÂi]INiAEúSTCACC\1AJL]STEI\3FOS-C,..Â\lÁNHOUNICC,CCqBRANCA,CÂAACTER]SI]CÁSADIC
lC\AlS \195./pFF2 Na Nlr,rD r-lriRAÇÀC -c5% PAR;iafLrS ATÉ C 3

Endêreço:
FUA lrÂLlA.l27GE
',1

Telefone:
(55) 8l:o-7147

41t )7C:AAa',-a4

Ga LDEN Ti ,.lS - COIII

Eaa 0

DE I'JED CAL,íENToS E PRCDUTOS irOS?

-'

i!

r5

0C

MEÍca Í (-

Fabricante: (L
Modeloi

L-r

I

llAL-.'

.je p ii.c:o i\i,151 >FF: P.tzl u: rÁLliaDE Di. P3ÚP3STA 6i -11ÂS.rPHÁ71 l-r: i-r'iPE3A I5 D lS.i Pr;.1r"lEI'lT3 3-i D AS.;
aiEpÍÂr,ls ESiÁ, \aL..rSaSiaoaSits:t.§rCStrFaBÁ(Ct\Ât.,§E\CÀÂLJSâFF,/DENaÁÊCSTÂÂBjrl!SrÀSCarlaBtlASEa-ÁSaUEqai

:rCS

oêscrição: i,1ás.:i.
C!-c

cr,E

I,TCLLÂr,j

Estado:
8:

.; FEIr

ll|

\D RíA1,ra\ra

a.lÊ!

)a719 61A/OOA1-74

L

c€

\4

-1!s B:Àls

Íelefone:

Endeíeço:
R Ca ,1atn |-1:;TABaLC

cidsde:
9ã,ào d.

\: irqria:rl,r:rl-c

TE XEIBA ElaELl-

pÂ:

rFcS

l

il:
ri lacaoâJcidÊ.p

Emâ

ia,1i 35?ir-i2c2

al

!:

.er

a

Bs 35,0C

N,1E

Ma ícâ : iescâ íp3ck

Fsbíicânter desca.Dâck
Modelo: pÍf2
Descriçáoi a"4ascâi3 de proteCàc

cidadei

Estâdo
T,'S

'a 271 3Bl,r00Cl
Merca: (SN
Fabricântê:

03

N 95

/ P'Fz

EndereÇol

Telefone:

Email:

R RIO SRILFAN]F 3344

(67)3'125-5590

potencral me@qnra I ccrn

3CCÀ BICÁ A': I'lENT]C 03 LTD/. -

Rs 35

l',i:

SC

(s\

8 r,ias.a a aê o-.1Êçac i-r2 |J Ài:À {Sr] \.riuELa ,F; I r
.
F ,lLlDAtrF DÂ pB!ÊDSrÀ ta 5C D ÀS :ÊÉZC ;F irr-ÂFrlÀ la rrs

Descriçáo:

r3F Ca:,iE (Sfr Jrlrr-railE

!r.r3

!F

Ut.l

Q:rÁu: DÀ;rt

lOr:ra PFCCEi,ÊNa À

CABA !T A / Yr{t DADE DF !.COBID CCV

C:Â3F

NÀt o\ÁL Puajo i)
I'rPrlS-a

C;\Í:- -J:CS JS

s FlaÂpccs -AtaS F:]F.:S s[c.-FCS DES]ESiS N!,'^q Fa i:a\l:!rrF\:lL.aL,lr0OaJíoaÂPAClall'DE:oBNLC)l:\rcSÚ'EÊLJBAC
i. -Â11(: vÀ Cl,l\TÂÂa tl C.r í S:-Er\TÂ BiAlS VAraR .C AL 2lalcLr!CillzttiT3sEl:Zf'1rÊEÁlS)

EndêrêÇor
EstEdc: CidEdêi
BêcF.,:zone elZA3a:3!:Na'5JC
'::3
?.?

354 q]

S/COOI,60

Contâto
Fa!:pe.'cscBêra

Nome dê

Telêfone:
iirl;il8 r9a3

SABINO CO[i1ÉRCIO DE EN,,lBALÁGEI']S E DÉSCARTÁVEIS EIBELI.

EÍnail:
n.)car câ,ii açrêr

.'jR§ 35,S5

M!,cri

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CNPJ
PFF2

Frbricrnte:
Modêlo:

PFF2

PFF2

Dclcrlçlo:

rJáscârâ de proterác

N E5

/

PFF2

EndcÍaço:

Noínc dr Contlto:

TclcÍona:

Email:

R-úPU|ÀS 625

RLIBIA

(43) 3027.3286

sâbií1oembêlâgens@hotmârl.com

3t3

PFL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

CNP J: 30.960.128/0001-68 lE 150.314.330

Rua Costa Brito ne 348, Centro.
Jequié - BA, CEP. 45.200.010

Telefax. (73) 3525-9507

Jequié-BA, 30 de Março de 2020.

A
Prefeitura Municipal de Rio de Contas- BA

A EMPRESA PFL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, inscTita no CNPJ sob ne
30.960.128/0001-68 sediada na RUA COSTA BR|TO,

N' 348, TÉRREO, CENTRO,

CEp:

45.200-010, Jequié-BA, através de seu sócio administrador abaixo assinado vem inÍormar

que neste período, devido a Pandemia do CoronavÍrus, estamos com sérios problemas na
reposição

do nosso estoque, não tendo uma previsão para a entrega dos

produtos

relacionados no quadro abaixo:
LANCETA AUTOi'ATICA 28G PARA TESTE DE GLICEIIIA CNO
LUVA PARA PROCEDTMENTO LÂTEX TAM-M(C/ pO) C/ 100
LUVA PARA PROCEDIMENTO LÁTEX TAM.P(C/ PÔ) C/ íOO.
MASCARA DESCABTÂVEL TRIPLA C/ELASTICO C/50

MlcRoPoRE 10CMX4,5M
TERMOMETRO CLiNICO DIGITAL
LAMINA DE BISTURI N9 22
LAMINA DE BISTURI

NE

23

LENÇOL EM PAPEL DESCARTAVEL NÃO ESTEBILIZADO,DIMENSÕES 70 MM X 50 M
LUVA CIRÚRGICA N'8,0

-

ESTÉRIL

LUVA PARA PROCED]MENTO LATEX TAM.G (c/ Po)
MASCARA DE PROTEçÃO AZUL N95 PFF2

c/

100.

ct20cx

MASCARA NEBULTZAçÃO OX|GÊNtO
TENSIOMETRO COM ESTETOSCÓPIO

TERMOIIETFO GLiNICO DIGITAL

Atênciosamente,

riJ

Íão.eoo.rzarooor
lít r&rtca rat^ to!a a(u
Gâ @t? tro,.t ca\rro
Rc: 04.626.55Ê2E
CPF: 647.459.61563

.
I

r-J

Iâi,:,I

ctr .! Era.i!

I

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
GABINETE

Rio de Contas - BA, 05 de maio de2020.
PROTOCOLO

o^r.,

Úi'.t Ó' t-b/g

Sec. Mun, de Administração

A Secretaria Municipal de Administraçáo
llmo.Sr.Augusto Atila Chaves Ladeia

Determino seja autuado e registrado a presente solicitação para que se

inicie

o

processo de dispensa

de licitação para

aquisição

de

máscara

descartável N95- PFF2, para proteção dos proÍissionais de saúde e demais
servidores da Secretaria de Saúde, envolvidos nos trabalhos de enfrentamento
da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, neste município.
Atenciosamente,

Lo,*r-.a

de-

Cristiano Cardo30 de
Prefeito

CNPJ: 14.263.E59/0001-06
ROSARIO, NO OI - BAIR.RO CENTRO
DO
LARGO
BJO DE CONTAS _ ESTADO DA BAHIA

ESTADO DA BAHI,A
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA MIJNICIPAL DE ADMINTSTRAÇÃO
PROTOCOLO

Rio de Contas, 06 de maio de2020.
Data:

U / C5 t i\,L:a
Gabinele

Exmo. Sr. Cristiano Cardoso de Azevedo

D.D. Prefeito de Rio de Contas

Conforme solicitação, registro o processo de dispensa de licitação para
aquisição de máscara descartável N95- PFF2, para proteçáo dos profissionais

de saúde e demais servidores da Secretaria de Saúde, envolvidos nos
trabalhos de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
COVID-19, neste município, que fica registrado sob o número 77312020.

i
tÀ/

Augusto
Chaves Ladeia
Municípal
de Administraçáo
Secretário

LARGO DO ROSARJO, N'OI - BAIRRO CENTRO
RIO DE CONTAS -ESTADO DA BAHIA

PREFEIT1JRA

ESTADO DA BAHIA
MUMCIPAL DE R]O DE CONTAS
GABINETE
PROTOCOLO

Rio de Contas - BA, 06 de maio de 2020.

20n
Sêc. Mun. de Fin. E

Ao Secretario Municipal de Finanças e Planejamento
llmo. Sr. Evanildo Machado Lima

Visando atender a Secretaria Municipal de Saúde, determino que este
departamento informe quanto

à

existência

de recursos orçpmentários e

a

respectiva dotação capazes de atender as despesas relativas à aquisição de
máscara descartável N95- PFF2, para proteção dos proÍissionais de saúde e

demais servidores da Secretaria de Saúde, envolvidos nos trabalhos de
enÍrentamento da emergência de saúde pública deconente do COVID-19,
neste município.
Atenciosamente,

&{**.,-€

ã&-

Cristiano Cardoso de
Prefeito

CNPJ: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, NO OI _ BAIF&O CENTRO
RJO DE CONTAS -ESTADO DA BAHIA

ÊSTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA MI]NICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PROTOCOLO

Rio de Contas - 84,07 de maio de2020.

Data:

vi/ L5 /4.
Gabinele

Ao Gabinete do Prefeito

Em atendimento à solicitaçáo de V.Exa., informo a seguir que existe
disponibilidade de recursos orçamentários para atender ao objeto formulado
pela Secretaria Municipal de Saúde.

lnfc.rmamos

que e>riste

a

respectiva dotação orçamentária para

assegurar o pagamento das despesas, decorrente da seguinte dotação:
UO: 32001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATtVtDADE:2011 -ADMINISTRAçÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
2012 - MANUTENçÃO DO CENTÉO E POSTOS DE SAÚDE
2013 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
2014-MANUTENÇÃO DA ATENÇÁO BASICA DE SAÚDE - PAB
2O8O - ASSISTÊI..ICIR UEOICA DE URGENCIA E EMERGENCIA
2118 - AçÓES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
ELEMENTO DE DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0102.002, 01 1 4.01 4

retáric,\.Íun

hado Lima
pal e Finanças e Planejamento

LARGO DO ROSARIO, NO 01 - BAIRRO CENTRO
zuO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MLNICIPAL DE zuO DE CONTAS

GABINETE
PROTOCOLO

Rio de Contas - BA, 07 de maio de2020.

O+

Data

I os tzü<)

O.cQ'e^^^*"'l
Assessoria Juridica

À Assessoria Jurídica

Ref.: Solicitação de parecer jurídico

Solicito

a

manifestação desta Assessoria Jurídica sobre

o

processo

administrativo, tombado sob o número 77312020, com vistas a elaboração de
parecer, a despeito da possibilidade legal em se proceder aquisição de
máscara descartável N95- PFF2, para proteção dos profissionais de saúde e
demais servidores da Secretaria de Saúde, envolvidos nos trabalhos de
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, de
forma direta, por dispensa de licitação, em Êzáo do estado de emergência
decretado pelo município.
Atenciosamente,

0-t*^''

dzO
o
Cristiano Gardoso de Aze
Prefeito

CNPJ: 14.263.859/0001 -06
LARGO DO ROSARIO, N' OI - BAIRRO CENTRO
RIO DE CONTAS _ ESTADO DA BAHIA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MI]NICIPAL DE zuO DE CONTAS
PROTOCOI,O

Rio de Contas,08 de maio de 2020.

Data:

iR

1 ,t--, 1

.L)L

1,^- Ç,"Á2
Gabinete

Exmo. Prefeito Municipal
Sr. Cristiano Cardoso de Azevedo

Conforme solicitação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, segue em anexo o
parecer jurídico solicitado.

Sem mais para

o

momento, renovando os votos de estima e consideração,

subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

êSct'-',--...-Hélio Diógenes Cambuí Alves

oAB/BA 27583

LARGO DO ROSARIO, N" 01 - BAIRRO CENTRO
RIO DE CONTAS _ ESTADO DA BAHIA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITIJRA MTJNICIPAL DE RIO DE CONTAS

PARECER JURÍDICO

Versa o presente pareceÍ aceÍsa da solicitação de manifestação formulada pelo Sr.
Prefeito Municipal a despeito da possibilidade legal em se proceder aquisição de máscara
descartrivel N95- PFF2, para proteção dos profissionais de saúde e demais servidores da
Secretaria de Saúde, envolvidos nos trabalhos de enfrentamento da emergência de saúde

pública decorrente do COVID-I9, neste município , por meio de dispensa de liciação, em
razão do estado de emergência decretado pelo município.

Importante consignar que a Lei de Licitâções e Contratos, Lei no. 8.666/93, em seu

àÍtigo 24, estabelece em rol taxativo, as hipóteses em que o processo licitatório poderá ser
dispensado.
Trata-se de uma exceção a regra do artigo do

aí. 3'l,XXI, da Constituição Federal,

razão pela qual a contratação com fundamento na dispensa de licitação requer prudência

e

cautela por parte do administrador, a fim de se evitar condutas que contornem as exigências
legais e os Princípios da Isonomia, Finalidade e da Moralidade.
Pois bem, o artigo 24, inciso

IV, daLei

8.666193, possui a seguinte redação:

Art. 24, da L,ei Federal n". 8.666/1993

- É dispensável r

Iicitaçõo:
(...)

fV

-

nos casos de emergência ou de calamidade pública' quando

caracterizada urgência

de atendimento de situação que

po§sa

ocasionar preju2o ou comprometer a segurança de pessoas, obras,
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares' e

somente para os bens necessários ao atendimento

da

situação

emergencial ou calamitosa e Para as parcelas de obras e serviços que
possam ser concluídas no prazo máximo de lEO (cento e oitenta) dias

LARGO DO ROSARIO, N'OI _ BAIRRO CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MI.JNICIPAL DE R]O DE CONTAS

consecutivos e ininterruptos' contados da ocorrência da emergência
ou calamidade, vedada

r

prorrogação dos respectivos contratos

"

Desta forma, a contratação por emergência ocolre em situações imprevisíveis que
devem ser prontamente atendidas pela Administração Pública, sob pena de causar prejuízo
ao interesse público primário, qual seja, o interesse socialmente protegido.

No caso concÍ€to, verifica-se que a contratação por emergência, se destina a evitar
danos à saúde dos usuilrios do sistema municipal de saúde, referindo-se, sobretudo, à
efetivagão de direito assegurado constitucionalmente.

Em sendo assim, sob o aspecto jurídico-formal, isto porque foge as atribuições desta
assessoria analisar questões orçamenüírias e de mérito, opina-se, pela possibilidade jurídica

da administração pública optar pela dispensa de licitação, de modo justificada,

para

aquisição bens e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde
pública de imporuância intemacional decorrente do coronavírus, com fundamento no art.24,
inciso IV, da Lei Federat n" 8.666, de 21 de junho de 1993, cumulado com o art. 4o da Lei

n'13.979/2020.

Ressalva-se que este parecer não vincula

a decisão da autoridade

competente'

podendo ser acatado ou não, pois parecerjurídico não tem caráter vinculatório e nem obriga
a autoridade.

É o parecer,

s.M.J.

,'\or<r.-^.j-<-"
Helioli6genes Cambuí Alves
oAB/BA 27583

LARGO DO ROSARIO, N'OI - BAIRRO CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MI.JNICIPAL DE RIO DE CONTAS
GABINETE

Rio de Contas

-

PROTOCOLO
oata:

Ba, 08 de maio de 2020.

§1

/

CPL

A Presidente da Comissão de Licitação

Tendo em vista o parecer favorável da Assessoria Jurídica, que não fez

ressalva quanto aos atos até então praticados, determino a Presidente da
Comissão de Licitação, Sra. lndira Lêives de Souza Aranha que proceda, com
base neste processo, os atos subsequentes necessários à contratação através
da modalidade indicada pela assessoria jurídica deste municÍpio.

tr'^".-

Q

dt-

ristiano Cardoso de
Prefeito

CNPJ: 14.263.859/000 I -06
LARGO DO ROSARIO, N'Oi - BAIRRO CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE GONTAS

PROJETO BÁSICO
D|SPENSA No 022t2020
PROCESSO ADMINISTRÂTIVO NO,773l2020

í.

DO OBJETO
1.1. Aquisição de máscara descartável N95- PFF2, para proteção dos profissionais de
saúde e demais servidores da Secretaria de Saúde, envolvidos nos trabalhos de
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-1g, neste
municÍpio.
ITEM

ESPECTFTCAÇÃO

UND

QTDE

VALOR

uNrrÁRro
01

I\,IASCARÁ DESCARTAVEL N95- PFFz, SEM

UND

1.000

25.00

VALOR
TOTAL
25.000.00

VÁLVULA

1.2. O quantitativo é o discriminado na tabela acima.

1.3. O conhato terá vigência pelo perÍodo de 01 (hum) mês, prorrogável por perÍodos
sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situaçâo
de emergência de saúde pública de importância intêrnacional, declarada por meio da
Portaria no 188, de 03 de feverêiro de2020, do Sr. Ministro de Estado da Saúde.
2. JUSTTFTCATVAS E OBJETTVOS DA CONTRATAçÃO
2.í. A presente aquisição se justifica em decorrência da pandemia do COVID-19, com o
intuito de proteger os profissionais de saúde e demais servidores da Secretaria de
Saúde, conforme foi estabelecido pelo Ministério da Saúde.

3. DESCRTÇÃO DA SOLUÇÃO
3.1. A descrição da solução como um todo, abrange a aquisiçâo dê máscara descartável
N95- PFF2, para proteção dos profissionais de saúde e demais servidores da Secretaria
de Saúde, envolvidos nos trabelhos de enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do COVID-19, neste municÍpio.
4. DA CLASSIFICAçÃO DOS BENS E FORi'A DE SELEçÂO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de bem comum a ser contratado diretamente, por dispensa de licitaçáo,
com fulcro no art. 40 da Lei no 13.979/20.
4.2. A execuçâo do contrato será iniciada após a sua assinatura.
4.3. Justifica-se a escolha da empresa contratada eis que apresentara melhores preços.
5. ENTREGA E CRITÉRrcS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
5.1. O prazo de entrega das máscaras é de até 05 (cinco) dias, contados ordem de
entrega emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, em remessa única no seguinte

CNPJ: 14.263.8s9/0001-06
LARGO DO ROSARIO, N" 01 - BAIRRO CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA

s,

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS

endereço: Praça Coronel Carlos Souto
000.

-

Centro

-

Rio De Contas/Bahia

-

CEP: 46170-

5.2. Por ocasião da entrega casa seja detectado que o produto náo atende as
especificaçôes contidas na proposta de preços, poderá a Adminiskaçáo Municipal
recusar

o

recebimento integralmente, obrigando-se

a

êmpresa

a

providenciar a

substituição no prazo de até 03 (três) dias.
6. OBRTGAçÔES DA CONTRATANTE
6.1 . Pagar conforme estabelecido na Cláusula contratual:
6.2. Receber o objeto no prazo e condiçÕes estabelecidas no contrato;

6,3 - Fiscalizar o Íiel cumprimento do contrato;
6.4 - NotiÍicar o CONTRATADO, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no fornecimento, para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias;

6.5 - A Administração nâo responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de eto da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou suboÍdinados.
7. OBRIGAçÔES DA CONTRATADA
7.1. - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execuçáo do Contrato, em
conformidade com as obrigaçóes assumidas.

é

.2 A CONTRATADA responsável pelos danos causados diretamente à
Administraçâo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à Íiscalizaçâo ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;
7

-

-

7.3 A CONTRATADA é obrigada e reparar, remover, reconstruir ou substituil, suas
expensas, no total ou em partes, em que se verificarem, defeitos ou incorreçôes que
prejudique a execução do contrato.
7.4 Facilitar a fiscalizaçáo na entrega do produto em que a CONTRATANTE, julgar
necessário;

-

7.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante tode execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigaçôes por eles assumidas todas as condiçóes de
habilitaçáo;
7.6. A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fornecimento e enúega do
produto, objeto deste contrato.
8. DO PAGAMENTO
8.1. Pela aquisiçáo, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
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. O pagamento deverá ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados
da data da apresentaçáo da Nota Fiscal/Fatura.
8. í .1

8.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontrase adimplente com a Fazenda Pública (Uniáo, FGTS, Débitos Trabalhistas, Estado e
Município).

8.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais
como:
a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período de prestaçâo dos serviços;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retençôes tributárias cabÍveis.

8.4. Havendo erro ne apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça
a liquidação da despesa, o pagamento Íicará sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o pÊzo para pagamento iniciar-seá após a comprovação da regularização da situaçáo, não acarretando qualquer ônus
para a Contratante;
9. REAJUSTE
9.'1 . Os preços sáo fixos e irreajustáveis.

í0. DAS SANçÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. Sem prejuízo da caracterizaçáo dos ilícitos adminishalivos previstos na Lei n"
8.666/93, com as cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso
injustificado na execução do contreto, suieitará a CONTRATADA à multa, que será
graduada de acordo com a gravidade da infraçáo, obêdecidos os seguintes limites
máximos:

(dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato:
1Oo/o

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do serviço ou fornecimento náo realizado;
0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da perte do serviço ou ÍoÍnecimento não
realizado, poÍ cada dia subsequente ao trigésimo.
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10.2 - A multa a que se refere este item não impede que a Administraçáo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
'10.3 - As multas previstas neste item nâo têm caráter compensatório e o seu pagamento
nâo eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infraçÕes cometidas.

íí.

REQUTSTTOS

DE CONTRATAÇÃO

E

HABTLTTAÇÃO

DO

FORNECEDOR

(coNTRATAÇÃO OrRerA)
I 1.1. HAB|LTTAÇÃO JURiDTCA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) No caso de Micro empreendedor individual apresêntar a Certificado da Condição de
Micro empreendedor lndividual

-

CCMEI

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, ou outro ato constitutivo de
empresa registrado em órgão competente;

1

1.2. REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pêssoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ);

b) Certidáo Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos Íederais e a dívida ativa da
União.
c) Cêrtidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante,
expedida pelo órgáo competente;

d) Certidâo de regularidade de débito para com o Município da sede da

licitante,

expedida pelo órgão competente;

e) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação dê certidáo nêgativa, nos termos do T[tulo Vll-A da Consolidaçâo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943."
12. DOS RECURSOS ORÇAi'IENTÁRIOS.
12.1. A os recursos orçamentários que fará face à despesa decorrente deste contrato
será a abaixo discriminada:
UO: 32001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATTV|DADE: 201 1 - ADMTNTSTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
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AÚDE- PAB
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21 18 - AÇÔES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
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FONTE: 0102.002, 0114.014

2014
2OEO

Rio de Contas - Bahia,

1

1 de maio

de 2020.
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indira Lêives dê Soüza
Presidente da Comissáo Permanente de Licitaçáo
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