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ATENDENTÇ

CONTRATOS SESAU
DANIEL DOS SANTOS SOUSA
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"NÃO TRAMITOU"
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATE AIS DE
LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE AMBAS VINCULADAS A SECRETA

- DE SAÚDE

DO MUNICIPIO DE CANDEIAS, DESTINADOS AO ENFRETAMENtO DA EMERGÊNCIA DE SAÚO PÚBLICA
DE IMPORT»JCA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS; ART. 4° DA LEI N0 13.9

DE Ci6

FEVEREIRO DE 2020/MPN N°926, DE 20 DE MARÇO DE 2020.
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Candeias/BA, 27 de março de 2C 0.

ficio n0148 /2020 - SESAU

a: Superintendente de Atenção a Saúde
Flávia Santos Silva de Almeida
ára: Secretaria de Saúde
Soraia Matos Cabral
sunto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA especializada
ornecimento de materiais de limpeza para atendimento das Unidades
dúde ambas vinculadas a Secretaria de Saúde do Município de Candeia
eptinados ao enfretamento da emergência de saúde pública de importân
ternacional decorrente do coronavírus; art. 4a, da Lei n° 13.979 de
ereiro de 2020/MPN n° 926, de 20 de março de 2020.

I*

eflhora Secretária,
ÕNSIDERANDO, a declaração do Diretor Geral da Organização Mundial •a
aÔde (OMS), sobre o Comitê de Emergência do RSl sobre o novo coronaví
ovid-19), onde o comitê reconhece o surgimento de um patóge ,o
tbriormente desconhecido, que evoluiu pra um surto sem precedentes.
O$SIDERANDO que, em 11 de março de 2020, o Diretor Geral éa
anização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que
OVID-19 doença causada pelo novo coronavírus, é agora caracteriza
demo uma pandemia. " Os países devem adotar uma abordagem envolven'b
t.dô o governo e toda a sociedade, construída em torno de uma estratégia
ombinada para prevenir infecções, salvar vidas e minimizar o impacto" disse
J, eor-geral da OMS.
'1SIDERANDO que, para resolver essas situações, a Diretora
ganização Pan-Americana de Saúde, Carissa F. Etienne considerou q
è isem três tipos de ações que podem ser tomadas: conter o vírus após s
ir1 rodução, por meio da detecção e isolamento de casos e do rastreamento
c;ntatos; trabalhar com o setor de saúde pata salvar vidas através da proteçã
d.skprofissionais dê saúde e desacelerar a transmissão, por meio de um
øotdagem multissetorial, entre outros.
1

1

SlDERANDO que, PRESIDENTE DA REPUBLICA FEDERATIVA O
,BASIL, sancionou a LEI N°13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 'Dispõ
as medidas para enfretamento da emergência de saúde pública d
tiMiodância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto d
iq-19.
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CONSIDERANDO que a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOSC'JM, publicou em 16 de março de 2020, NOTA TÉCNICA N° 008/2020, etu
dispõe de orientações quanto aos aspectos orçamentários, contábei-j e
urídicos envolvendo as ações de enfretamento ao coronavírus. - Constitui, ão
F 4 deral de 1988; Lei n° 8.666/1993; Lei n° 101/2000 e Lei n° 13.979/2020.
ONSIDERANDO que, a MEDIDA PROVISÓRIA N° 926, DE 20 DE MA O
•'E 2020, Altera a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor so;re
rbcedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados -o
rifretamento da emergência de saúde pública de importância internacit ai
dcorrente do coronavírus.
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ONSIDERANDO que, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS-BA,
O de março de 2020, na edição ri0 2152 do Diário Oficial do Município, 'or
elo do DECRETO N° 024/2020 - Decreta situação de emergência públical o
9nicípio de Candeias, bem como estabelece as medidas paral o
ntrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavi s
QVID-19).
iante o acima exposto, solicito de Vossa Senhoria autorização para abert a
e processo licitatório por meio de dispensa de licitação, emergencial par- a
ritratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpe ,a
ae atendimento das Unidades de Saúde ambas vinculadas a Secretaria 'e
ayde do Município de Candeias, destinados ao enfretamento da emergên9a
e saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus; a
da Lei n° 13.979 de 06 fevereiro de 20201 MPN n° 926, de 20 de mar
2020.
I

pressando nossos cordiais cumprimentos, nos colocamos a disposição pa
1

1

q entuais esclarecimentos.

Flávia Santi .ilva de Almeida
Sup. de Atenção a Saúde
Mat. 141530

p'd o Mtmjcj .al Conselheiro Luiz Viam Pra a Três Poderes s n Bairro: Ouro Ne
Candeias - Bahia, - Fone: (71) 3601-4047/2317/1580

TEj4ID
DEb,

E,
1

CÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS - BA
RECHAO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA

4
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA especializada no
fornecimento de materiais de limpeza para atendimento das Unidade de
Saúde ambas vinculadas a Secretaria de Saúde do Município de Cand ias
destinada ao enfretamento da emergência de saúde pública de imporá cia
internacional decorrente do coronavírus; art. 48, da Lei n° 13.979/2020 d'
106
fevereiro de 2020/ MP N n°926, de 20 de março de 2020.

JUSTIFICATIVA:
Ii

Constituição Federal de 1988 reafirma a questão da saúde, estendendo o direito à saú
odas as pessoas, impondo ao Estado a obrigação de prestar a assistência integral à sa
ejamos:

j'

,t 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sod.' e
conômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso univ- ai
1
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
rt 197 São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Púi.Vco
ispor, nos termos da lei; sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo ea
êcução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurís a
e direito privada
198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizad. e
ferarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguin -5
4tretrizes;
1- descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem preju 4 o
dos serviços assistenciais;
III - participação da comunidade.
99. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

§ 10 - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do siste
único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público
convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
§ 20 - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções
instituições privadas com fins lucrativos.
§ 30 - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangei
na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei

9nstituição protege tanto a cura quanto a prevenção de doenças através d
didas que assegura a integridade física e psíquica do ser humano com
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REGIAO METROPOLITANA
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1

c9nsequência direta do fundamento da dignidade da pessoa humana, cabe do
o Estado dar a efetiva proteção. Diga-se aqui que ao se falar em Estado, -ptá
nluído, a União, o Estado e os Municípios, porque a competência quan ç à
erPonsabilidade do poder Público é comum à União, Estados, Distrito Fed-ral
aos Municípios e que estes deverão "cuidar da saúde e assistência públ a,
i
proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência", conform- o
algo 23, inciso II da CF.
sta aquisição justifica-se pela necessidade de prover à rede Municipal
ade de Candeias-BA, a fim de viabilizar, e equipar os diversos setores De
rtgos imprescindíveis à assistência desde as acomodações da unidade o
a4iente até em procedimentos assistenciais de urgência/ emergência o
nf[rentamento da Pandemia COVID-19. E assim viabilizar as condiçõ 5
cnicas para prestar assistência integral e resolutiva aos usuários da rede e
endimento no âmbito do SUS - atendendo assim às premissas da
00/90 (dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperaç o
saúde, assim como a organização e o funcionamento dos serviç 5
rçespondentes).

1
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NSIDERANDO: PRESIDENCIA DA REPÚBLICA - LEI N° 13.979 de 6
ereiro de 2020 - Dispõe sobre as medidas para enfrentamento
rgência de saúde pública de importância internacional decorrente
rdnaví rus;

NSIDERANDO: PRESIDENCIA DA REPÚBLICA - DECRETO N° 10.282,
2 de março de 2020 - Regulamenta a Lei n° 13.979 de 6 de fevereiro d
12
para definir os serviços públicos e as atividades essenciais;
NSIDERANDO que o COVID-19 em humanos pode ser transmitid
cipalmente pelas gotículas respiratórias (tosses e espirros) e por contat
e objetos contaminados), afetando principalmente pessoas com baix
ndade ou idosos;

os

NIDERANDO o reconhecimento pela Organização Mundial de Saúd
5) de tratar-se, no estágio atual de uma Pandemia; orientando, destarte
devem ser evitados ao máximo contato com pessoas com sintoma
rentes da doença, bem como situações que potencializem o risco d
aii inação;

fhi

SIDERANDO a capacidade do novo Coronavírus de se decuplicar
ltifricar o total de caso por dez vezes) a cada 7dias, em média;

SIDERANDO a ampla velocidade do supracitado vírus em gerar pacientes
ra es, levando os sistemas de saúde a receber uma demanda muito acima de
apacidade de atendimento adequado;
SIDERANDO que o Município de Candeias tem proximidade com cidades
á:tem casos confirmados (Feira de Santana, Salvador);

o'
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CONSIDERANDO a previsão da curva ascendente exponencial de c:sos
ocorrer no Brasil no final do mês de abril/2020;
CONSIDERANDO o risco de agravos á saúde nas complicações respirató 'as,
e a necessidade de hospitalização e imperativo de aumento dos leito de
internamento;
CÕNSIDERANDO a Portaria n° 188, de 4 de fevereiro de 2020, Ministéri' da
?úde, que declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Naci' ai
ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (CO ID
9);
ONSIDERANDO que o Governo do Estado da Bahia, através do decreto
9.549 DE 18 DE MARÇO DE 2020, Declara Situação de Emergência em b 'o
território baiano, afetado por Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.
ohforme a Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional n° 02, 'e
0de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento á COVID- 9
em como DECRETO N° 19.529 DE 16 DE MARÇO DE 2020, 'je
-ulamenta, no Estado da Bahia, as medidas temporárias para enfrentame
a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente o
oronavírus.
FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
tratação pretendida fundamenta-se no art 40 da lei n° 13.979/2020, a qual prevê:
"Art. 40 É dispensável a licitação para aquisição de be
serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados o
enfrentamento da emergência de saúde pública de importân
internacional decorrente do coronavírus".
§ '10 A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apen
e quanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
co ortà vírus."

RAZO DE ENTREGA:
A entrega deverá ser realizada em até 48hs conforme enfrentamento da
P- demia contado a partir da data de recebimento da Autorização de
Fnécimento ou Ordem de Fornecimento, acompanhados da nota de
è .anho.
i.11 CASO A EMPRESA NÃO TENHA O QUANTITATIVO TOTAL
O ]CITADO, INFORMAR O QUANTITATIVO DISPONÍVEL, BEM COMO O
'ZO ESTIMADO PARA ENTREGA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS - BA
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' I.IDESCRIÇÃO RESUMIDA DA SOLUÇÃO APRESENTADA
Justifica-se o presente para atendimento da demanda necessária ao
bstecimento do almoxarifado no que se refere aos materiais da Secretaria
unicipal de Saúde e seus Departamentos uma vez que são materiais
senciais de uso diário cuja finalidade é a higienização de ambiente e
tqnsílios a fim de preservar a saúde dos servidores e usuários do Sistema d
ande, e deixar os locais livres de microrganismos, locais esses que
eenvoJvem atividades assistenciais e fazem atendimento ao público, a fim
segurar a realização das técnicas e procedimentos de maneira segurança
A aquisição dos materiais de limpeza e higiene visa manter a assepsia n
4. biente,
diante do grande fluxo de pessoas, evitando a proliferação de vírus
1
1 ¶cérias dentro do espaço de funcionamento dos Serviços de Saúde.

1

6'. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS:
jI

Autorização de funcionamento da licitante compatível com o objeto deste

IT- rrflo de Referência expedida pelos órgãos competentes.
A contratação será feita, desde que apresentados os documentos qu
provem a habilitação jurídica e regularidade fiscal, conforme abaixo:

0

•6. . Habilitação Jurídica
Registro comercial, no caso de empresa individual; ou
;
1b)Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidament
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso d
b
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seu
atuais administradores nos respectivos cargos; e
Ip)i Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas d
1 Ministério da Fazenda - CNPJ/MF, atualizado.
Regularidade Fiscal e Trabalhista
rova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa da
I[vida Ativa da União e da Receita Federal Consolidada).
» .rbva de Regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de
iébitos Tributários) ou outra equivalente, na forma da lei.
o) rôva de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede
• oÇncitante.
ql) °rçva de Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
; teiviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos
:nàargos sociais instituídos por Lei.
é? 'rqva de Regularidade para com a Justiça do Trabalho mediante
esentação Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em
mprimento à Lei n° 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST n°
1 101201 1, da Justiça do Trabalho, obrigatória a partir de 04 de janeiro de
9.12.
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65 Em casos excepcionais poderá ser admitida a flexibilização prevista
art 40-F da Lei n° 13.979/20, desde que justificada
7j; VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO
7.1 O valor estimado R$ 430.371,00 (Quatrocentos e Trinca Mil Trezent
"tenta e Um reais), foi obtido através de pesquisa realizada com poten
ornecedores, conforme previsto na letra "c" do inc VI, § 10 do art 40 dá
çderal n° 13.979/20.

FORMA DE PAGAMENTO:
'.110 pagamento será realizado em até 20(vinte )dias, contados apartir da dOta
•

apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis e devidame
!tstacios pelo órgão solicitante da despesa, relativo aos produtos efetivame

6

firnecidos de acordo com os quantitativos solicitados no contrato u
cumento equivalente.
8 2 Forma de Fornecimento: Os produtos/itens/testes,
deverão s.
tçegues de forma parcelada, de acordo com a demanda da Secretaria
do Município de Candeias, acondicionados em embalagens adequad.s
deverá ser realizado de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

1'

LQCALDE ENTREGA:
gli Almoxarifado Central da SESAU, Rua Des. Teixeira de Freitas, s/n,
aiga, Cep: 43.800-000, Candeias /BA das 8:00 até 14:00 h
10 FISCALIZAÇÃO

'(10 1 A fiscalização da execução do contrato, conferência da entreg.
(q antidade e qualidade), e atesto das notas fiscais, ocorrerão pela mesmipe de fiscalização regulamentada pela PORTARIA 045/2019 SESAU
ê outubro de 2019 ( Designa os servidores para compor, a comissão d-

d
?

alzação, acompanhamento e recebimento de todos os contratos referente
aterial de expediente, mobiliário, medicamentos, equipamentos, material
eÈso material de limpeza da Secretaria Municipal de Saúde de Candeias".
III
II

(o
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'V. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
4'

41

Ç

05
06

O

o

12
13
14
115

DSCRIÇÃQ

UND

HIPOCLORITO 2% 5 litros
HIPOCLORITO 5% 5 litros
DESINFETANTES litros
ÁLCOOL GEL 700 SACHE 800ML
TOALHA DE PAPEL, MATERIAL DE
PAPEL TIPO FOLHA 2 DOBRAS
MOP UMIDO- EQUIPAMENTO LIMPEZA,
MODELO, PONTA DOBRADA, MATERIAL
SUPORTE, PLÁSTICO, MATERIAL CABO,
ALUNINIO.
SACO PARA LIXO INFECTADO IOOLTPCT COM 100 UND
SACO REFORÇADO PARA LIXO 100 LTPCT 100 UND
VASSOURA DEPIAÇAVAN°22
SABONETE LIQUIDO ANTIBACTERICIDA
800 ML
FLANELA, COMPRIMENTO- 60CM,
LARGURA4OCM,CANTO
ARRENDONDADOS
SANOCID QB 250B13 LITROS
Dispense p/ álcool em pel c/ reservatório
Dispense p1 papel toalha
ALCOOL LIQUIDO 705 litros

GL
GL
GL
UND
FO

3.000

UND

50

PCT

300

PCT

600

UND
UND

50
2.000

UND

1.000

Galão
UND
UND
GL

150
200
200
2000

4

ADE
500

300
500
2.000

1 .OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
,A QNTRATADA obriga-se a cumprir fielmente o estipulado neste instrumen
!e, -rh especial, as disposições seguintes:
a) Fornecer os materiais na forma prevista neste Contrato.
b) Arcar com as despesas com transporte, fretes, bem como, qualque
outra relacionada à entrega do produto, é de total responsabilidade d.
CONTRATADA;
c) Atender às determinações da fiscalização providenciando a imediat-.
correção das deficiências apontadas pela fiscalização quanto à entreg-.
dos produtos;
) Responsabilizar-se pela procedência, qualidade da entrega do
produtos;
) Assumir como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes
do fornecimento dos produtos, necessários à boa e perfeita entrega do
objeto contratado.
Atender as demais obrigações em conformidade com a Lei 8.666/93 e
demais legislações pertinente.
Repor imediatamente, após a notificação, os itens que apresentarem
inadequação para o uso e consumo, sem prejuízo das sanções
previstas, os produtos que estiverem em desconformidade com o
contrato, caso seja detectada alguma falha no fornecimento;
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13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
1 4Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Contrato:
1
Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida no
II contrato;
) Rejeitar os produtos que não satisfizerem aos padrões exigidos as
especificações e recomendações da contratante;
1 ) Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que ven :m
a ocorrer, em função da prestação dos serviços.
Único - A CONTRATANTE reserva-se no direito de exercer, quando e
ohvier, fiscalização sobre o cumprimento das cláusulas deste contrato e 'e
plicar multa ou rescindir o contrato, caso a CONTRATADA descumo a
uisquer das cláusulas aqui estabelecidas.
4J DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto definido neste Termo
eferência, a Contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à empre.a
firriecedora penalidades previstas na legislação pertinente.
o

1

Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do produto e
com as especificações e com a proposta, fora dos prazcs
e tbelecidos e quando não forem cumpridas as condições de garantia cont
f.• hás e ou defeitos.

4

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11 A, 'otação orçamentária prevista para dar suporte à despesa é a seguinte:
lid go:
20 - SECRETARIA DE SAÚDE —SESAU
' W p iqade:
20.02 - Fundo Municipal de Saúde de Candeias
P .jto/Atividade: - 2.084 - Gestão das Ações de Média e Alta Complexidad
El- monto de Despesa: 33.90.39-00 Outros Serviços de Terceiros Pesso
Idica
F6 e:
00.02.0000 - Recursos Ordinários 00.14.000 Recurso Vinculado
tIlúi

Flávia Santos Silva de Almeida
Sup. de Atenção a Saúde
Mat. 141530

Matos Cabral
ana de Saúde
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World Health
Qrgariization

laração do diretor-gera
MS sobre o Comitê de
E : rgência do RSI sobre
p coronavírus (20190
nó à*V)
2020

30 de jan

Boa noi e à odos na sala e a todos onflne.

2

Nas últi
besconh

emanas, testemunhamos o surgimento de um patógeno anteriormente
o, que evoluiu para um surto sem precedentes e que foi atingido por uma re posta
ntes.

em Prel4
mojáflr

i várias vezes desde minha volta de Pequim, o governo chinês deve ser
•araben izpd pelas medidas extraordinárias adotadas para conter o surto, apesar do gra
iEnpacto

ci

Já teríam ys

1 e econômico que essas medidas estão exercendo sobre o povo chinês.
so muitos outros casos fora da China - e provavelmente mortes - se não fo em

os esfor9 cj governo e o progresso que eles fizeram para proteger seu próprio povo e
pçssoàs d
unido.
om que a China detectou o surto, isolou o vírus, sequenciou o genoma e o
çn a OMS e o mundo é muito impressionante e além das palavras. O mes
compromisso da China com a transparência e com o apoio a outros paíse
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Dd muitas ja eiras, a China está realmente estabelecendo um novo padrão para a respos r a
surto. N1f 1m,, exagero.
II
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Tambri 1 fereço meu profundo respeito e graças aos milhares de profissionais de sa ie
corajq$o e a todos os atendentes da linha de frehte, que no meio do Festival da Primavera
estão
aliando 24/7 para tratar os doentes, salvar vidas e controlar esse surto.
Graça

5

relativ

nte pequeno.

seus esforços, o número de casos no resto do mundo até agora permanet:u

i Atuai1N1 ,existem 98 casos em 18 países fora da China, incluindo 8 casos de trans ssâo de
homenjp a homem em quatro países; Alemanha, Japão, Vietnã e Estados Unidos da mérica.
Até acra no vimos nenhuma morte fora da China, pela qual todos devemos ser grat'
Emboraq es números ainda sejam relativaÊnente pequenos em comparação com o n mero de
casos

hiha, todos devemos agir juntos agora para limitar a expansão.

1'

jority of cases outside China have a travei history to Wuhan, or contact with

The va
•

meor\e. th a travei history to Wuhan.
We dont k 0W what sort of damage this virus couid. do if it were to spread in a country w ha
weaker ie4 th, system.
We mus ad now to heip countries prepare for that possibility.
õr ali o 5-s4 reasons, 1 am declaring a public health emergency of internationai conce over
the giob 1 o tbreak of novel coronavirus.
The maiq're-spn for this declaration is not because of what is happening in China, but be' - use
4f what S 1lia s pening in other countries.
Ôur greatst, qncern is the potential for the vírus to spread to countries with weaker healt

,tems nt; which are ill-prepared to deal with it.
Lpt me b4r: this deciaration is not a vote of no confidence in China. On the contrary, HO
continuesitou ave confidence in China's cap•acity tocontrol the outbreak.
As you kn

as in China just a few days ago, where i met with Fresident Xi Jinping. i le in

absolutelylhol.oubt about China's commitmentto transparency, and to protecting the wori
pdople. ;r
Ta the peot)e 1 .f China and to ali of those arourid the world who have been affected by this
outbreak,
•ant you to khow that the world stands with you. We are wo rking dihgentiy wit

4

nationai an iq ernational public health partners to bring this outbreak under control as fast
posible.
r

T I
1 1
In tot4L tjere are now 7834 confirmed cases, inciuding 7736 in China, representing ai fost 99%
of ali %prted cases worldwide. 170 people have losttheir lives to this outbreak, ali of em in
China\1 I
We mfpt

remember that these are people, not numbers.

More iprtntthan the deciatatíon of a public heaith emergency are the committee's
recomr»e1dations for preventing the spread of lhe vitus and ensuring a measured and -Ldence-

1

based Fesconse.

11

1 wouid'4ik: to summarize those recommendations in seven key areas.
First, ffre IS no reason for measures that unnecessariiy interfere with international traveiand
trade. W1HC doesn't recommend iimiting trade and movement.
1

e caiIri -incountries to implernent decisions that are evidence-based and consistent. HO
tands

o provide advice to any country that is considering which measures to tak

SecondjW4 must support countries with weaker heaith systems.
Third, adcei - r?te the deveiopment of vaccines, therapeutics and diagnostics.
Fourth,

a~t the spread of rumours and misinformation.

k
Fifth, revi w' eparedness pians, identify gaps and evaluate the resources needed to ide, ti
isoiateano Ép for cases, and prevent transmission.
Sixth, sh e

11

ta, knowledge and experience with WHO and the world.

4nd sevelth, the oniy way we wili defeat this odtbreak is for àli countries to work together a
Srit of sc1id ri and cooperation. We are ali in this together, and we can oniy stop II toge er.

this is thti e for facts, not fear.
ThiS is thd

for science, not rurnours.

Tbis is the

lor solidarity, not stigma.

Thank you1
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QMS a1jr ia que CCVI D-19 é agora caracterizada como pand : ia
lide março de 2020-O diretor-geral da Organiziço
Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebr- esus,
anunciou nesta quarta-feira (11), em Genebra, na •uíça,
que a COVID-19, doença causada pelo novo coronjvírus
é agora caracterizada como uma pandemia.
"Atualmente, existem mais de 118 mil casos em 11
países e 4,2 mil pessoas perderam a vida. Outras
milhares estão Lutando por suas vidas em hospital Nos
próximos dias e semanas, esperamos ver o númer
casos, o númo e mortes e o número de países afetados aumentar ainda mais" afirmou Tedros.

e

1
No dia30 "ejaneiro deste ano,a OMS iá havia declarado que o surto do novo coronavírus constit uma
Em'ergnc de Saúde Pública de Importância Internacional (/bra/index.php?
option$co1

anda-

interntiol a[-em-relacao-a-novo-coronavirus&Itemid=812) (ESPII) - o mais alto nível de alerta da
Organizç •, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional.
Descre*pr situação como uma pandemia, segundo a OMS, não altera a avaliação sobre a ameaça
represekltaa

For esse vírus. "Os países devem adotar uma abordagem envolvendo todo o governo - toda a
socieda1e, onstruída em torno de uma estratégia integral e combinada para prevenir infecções, sa aryidas e
minimi r o impacto'; disse o diretor-geral da OMS.
Para asjçie icas, a diretora da Organização Pari-Americana da Saúde (OPAS), Carissa E. Etienne, de reveu na
semana

aqa (/bra/index.php?option=com_content&viewarticte&id6118:diretora-da-opas-as- mericas-

devem-s-p -p[arar-para-responder-a-casos-im porta dcis-surtos-e-transmissao-comunitaria-do-covi
19&Itemyj: 2) três situações possíveis que os países da região podem enfrentar- simultaneament4 ou

t

L:mo çtç- áçeas de países maiores -como COVID-19. São elas: clusters de casos após importaçõ

grandes ürt'.s em "locais fechados' como asilos, prisões, campos militares, reuniões de massa; e
'transmis4Õ tomunitária em massa, que é mais provável de ocorrer durante a temporada de gripe.

1

Para reso'je4-ssas situações, a diretora da OPAS considerou que existem três tipos de ações que p0' -m ser
tomadas:ol 0o vírus após sua introdução, por meio da detecção e isolamento de casos e do rastre 1 mento
Je contaQst a6athar como setor de saúde para salvar vidas através da proteção dos profissionais d tsaúde e
da organi4ç. de serviços para respondera um possível maior influxo de pacientes em estado grave?
desaceler4r a ansmissão, por meio deuma abordagem multissetorial, entre outros.
4onfira a í1te:r9 do pronunciamento dado por TedrosAdhanom Ghebreyesus no brieflng para a jídia
(https:/fw àvJ.
.efifl-oc

io.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-medi
id-19 ---11-march-2020) sobre COVID-19:

"Soa tarde
Ns última 4du..s semanas, o número de casos de COVIÕ-19 fora da China aumentou 13 vezes e o númeo de
píses afetajq riplicou.
1
Atua [mente )ëxi 'tem mais de 118 mil casos em 114 paísei e 4.291 pessoas perderam a vida.
Outras milhes -stão lutando por suas vidas em hospitais.
No* próximodi.s e semanas, esperamos ver o número de casos, o número de mortes e o número de pa es
afetados au nfr ainda mais.
A OMS está alij dp esse surto 24 horas por dia e nós estamos profundamente preocupados com os ní is
alarmantes ddiseinação e gravidade e cornos níveis alarmantes de falta de ação.

Portanto, a aliamos que a COVID-19 pode ser caracterizada como uma pandemia.

1 PandeMao,é uma palavra a ser usada deforma Leviana ou descuidada. É uma palavra que, sem utilizada,
pode calisajmdo irra
cional ou aceitação injustificada de que a Luta acabou, levando a sofrimento morte
desneciAsáflos.
Descrev

ityaçâo como uma pandemia não altera a avaliação da OMS sobre a ameaça represent.da por

esse vírus.

o altera o que a OMS está fazendo e nem o que os países devem fazer.

Nunca vi

uma pandemia provocada por um coronavírus. Esta é a primeira pandemia causada p

um

coronaví
E nunca

uma pandemia que, ao mesmo tempo, pode ser controlada.

AOMSeste

podo de resposta completa desde que fomos notificados dos primeiros casos.

*edimo3Lt? osi os dias que os países tomem medidas urgentes e agressivas.
Tocamos'ca

painha do alarme alta e clara.

n segunda-feira, apenas analisar o número de casos e o número de países afetados n.'. conta
Çomo euis
história
Iça.

qos 118.04 c

os notificados globalmente em 114 países, mais de 90% dos casos estão em apenas q tro

países, e d?Js

Les- China e República da Coréia - têm epidemias em declínio significativo.

Ao todo, 811 e não notificaram nenhum caso e 57 países notificaram 10 casos ou menos.
o podemçs izêr isso em voz alta o suficiente ou com clareza ou frequência suficiente: todos os país
da podei

L&

dar o curso dessa pandemia.

Se os países! bei qam, testam, tratam, isolam, rastreiam e mobilizam sua população na resposta, aque çs com
urti punhadcd
clusters se torn

asos podem impedir que esses casos se tornem clusters (aglomerados de casos) e ess
transmissâo comunitária.

MËsmo os p1se com transmissão comunitária ou grandes grupos podem virar a maré contra esse vírusj
Vários paísese opstraram que esse vírus pode ser suprimido e controlado.
O cl

pat

transmissão
'0

itps países que agora estão lidando com grandes cLusters (aglomerado de casos) ou
nitária não é se podem fazer a rfiesma coisa, mas se farão.

Algyns países!s1 o Lutando com a falta de capacidade.
Alg4ns países 51 P lutando com a falta de recursos.

Alguns aí s estão lutando coma falta de resolução;
Somos ates pelas medidas adotadas no Ir, na Itália e na República da Coreia para retardar o víru' e
controt4çs r.s'epidemias.
Sabem4s q • e essas medidas trazem uma grande carga para as sociedades e economias, assim corno na China.
Todos olPat es devem encontrar um bom equilíbrio entre proteger a saúde, minimizar as disrupçó
- econôm'ad- sociais e respeitar os direitos humanos.
O mandf OMS é a saúde pública. Mas estamos trabalhando com muitos parceiros em todos os -tores
para mitigarLs consequências sociais e econômicas dessa pandemia.
Esta no ppnas uma crise de saúde pública, mas uma crise que afetará todos os setores - portant.1 todos
:os setore$.:e f divíduos devem estar envolvidos nesta luta.

e
Eu disse d4ês1 - início que os países devem adotar uma abordagem de todo o governo e sociedade,

l

construídke torno de uma estratégia integral para prevenir infecções, salvar vidas e minimizar o im tacto.
Deixe-me ps

irem quatro áreas principais:

1

Ç'rimeiro, i`rqk.rrm_se e estejam prontos.
segundo,

tem, protejam e tratem.

Terceiro, r40ucn atransmisso.
Quarto, inove' e aprendam.
bro a too os países que estamos pedindo que ativem e ampliem seus mecanismos de resposta a
erergênciÁ;
Informem

9ofi sionais sobre os riscos e como podem sé proteger - esse é um assunto de todos;

Ertcontrem, oÇ- m, testem e tratem todos os casos, rastreando todos os contatos;
Preparem s4s ospitais;

o

Protejam e capa item seus profissionais de saúde.
E vamos cui4r s dos outros, porque precisamos uns dos outros.

Hoqve muita te

em uma palavra.

Deixe-ne a 1 resentar outras palavras que importam muito mais e que podem resultar em ações.
Prevençço.i
Prepara 0.

Saúde PljJ?L11t
Liderançp ítca.
E acima cjÇ

f do, pessoas.

Estamos ]ynti.s para fazer a coisa certa, com calma, e proteger os cidadãos do mundo. É possível.
Obrigado

1

*cita LA /ra a ação do pronunciamento foi feita pela Representação da Organização Pan-Americana

Saúde/Or4an a ção Mundial da Saúde no Brasil a título informativo, não se trata de tradução oficial]
Mais infor?pa oes
Folha informa iva sobre COVID-19, com número de casos, histórico e respostas para as perguntas mal
frequenteJjjw wpaho.org/bra/covid19 (http://www.paho.org/bra/covid19)

NOS
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Ajda
1
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BAHIA

Sobe para 760 número de casos de
cor9navírus na Bahia
Treze novos casos foram registrados pela Sesab e anunciado pela pasta na manhã
desta terça-feira (24). Nove deles são em Salvador; três pacientes não moram na
Bahia.
Por G1 BA
24/03/2020 112h15 AtuaUzado há uma hora

As pessoas tenam se proteger de contaminação do covid-1 9 com uso constante de álcool em gel - Foto: Carolina
Diniz/G1AM

t!

T

AS r ana da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) confirmou mais 13 casos

-

cont, npção por coronavírus no estadq, na manhã desta terça-feira (24). Cm isso,
oto t secasos confirmados no estado sobe para 76.
• c?r navírus: õ que se sabe sobre o novo vírus
•

oque é *FATO ou #FAKE sobre o coronavírus

.

• V~jJ prguntas e respostas sobre a doença
De acpr'oo Com a Sesab, todos os casos novos foram importados ou de trans issão
locaLiA '$ta ainda informou que 725 casos foram descartados e não há ábi Iis
regi9al.o.
Dos 13 ovos casos, nove foram registrados em Salvador. Três deles são de
paciet.- que estão na capital baiana, mas não residem na Bahia. Um mora o Rio
Grande ('O Norte, outro em São Paulo e um em Miami (EUA), informou a Ses

1

1

EmJL\i tz;irpi no norte da Bahia, teve um caso novo, totalizado dois pacientes pm o
novoko .navírus no município.
já as 4(djds que apresentaram os primeiros casos, conforme apontado no b.letim
destaIeç, -feira, são: Alagoinhas, Conde eTeixeira de Freitas.
Os m4?li4lbios com casos positivos são: Alagoinhas(1); Barreiras(1); Brumado 1);

•

camaaij (1); Conceição dojacuípe(1); Conde (1

-

paciente reside em Campin. ,em

São Pd'); Feira de Santana (6); Itabuna (1);jequié (1);Juazeiro (2); Lauro de E 1-itas
(3); Potqguro (8); Prado (2); Salvador (46, sendo três pacientes residentes e
localidadts fora da Bahia); e Teixeira de Freitas (1).
A Sesajb rsalta que os números são dinâmicos e na medida em que as
investikaç 5ès clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, se' do
passívf.is

reenquadramento na sua classificação.

O diag á iço positivo para o novo coronavírus pode cursar com grau leve,
moderd ou grave. A depender da situação clínica, pode ser atendido em uni nades
pnimári s1 é atenção básica, unidades secundárias ou precisar de internação.

II
Mes*o sefinindo unidades de referência, não significa que ele só pode ser 4enciido «
em 9?srital.
Os cd.graves devem ser encaminhados a um hospital de referência para
isolatji- to e tratamento. Os casos leves devem ser acompanhados pela Aterjção
Primri. em Saúde (APS) e instituídas medidas de precaução domiciliar.

Cas

qonfirmados

Até e9a erça-feira (24), os casos confirmados na Bahia são:
1 MüIh r de 34 anos, de Feira de Santana, contaminada após retornar da tália
i sassagens por Milão e Roma, em 25 de fevereiro;

c4-

2. MijIFi - r, de 42 anos, de Feira de Santana, trabalhadora doméstica que te
cb(ita o1corn a mulher de 34 anos;
3. Idcj de 68 anos, de Feira de Santana, mãe da mulher de 42, que teve csptato
dofhiiir coma 2 paciente;
4. Idoç ée73 anos, também de Feira de Santana, marido da mãe da
tratR4 adora doméstica, que teve contato domiciliar com as 2a e 3a pacients;
5. MaIh :rde 52 anos, de Salvador, que fez viagem recente à Espanha;
96. Crin 'a [dell anos, de Salvador, filha da mulher de 52 anos, que també
Via 'W

fez

recente à Espanha;

7. Jdoo e 72 anos, de Salvador, que fez viagem recente para a Itália;
8. Koti; de 49 anos, de Salvador,que fez viagem recente à Alemanha e
Espn'a;
9. Mu
de 50 anos, de Feira de Santana, que fez viagem recente aos Esta oos
Uni &s
1o.Home
ltacaËé

de 43 anos, de Porto Seguro, que foi contaminado durante festa

1i.Mulç. de35 anos, de Porto Seguro, que teve passagem pelos Estados Un dos
Da «M;rica;

li
12.MI.Lç, de 42 anos, de Porto Seguro, que teve contato com um pacient
cot- inado, que estava na festa de casamento da irmã de Gabriela PugI e,si, em
í

111
13.116fn - rh de 42 anos, de Prado, que teve passagem por Milão e Londres;
14.1dcs. de 72 anos, de Salvador, com histórico recente de viagem para São 'Paulo;
n de 50 anos, de Salvador, internado em hospital particular;
16.ld44 de 60 anos, de Salvador, internado em hospital particular.
17.HJh - ni de 43 anos, de Salvador, com histórico de contato com paciente
di4n1ospcado para Covid-1 9;
rde 71 anos, de Salvador, com histórico de viagem pela Espanha e
018.M
POÇtUr a, que segue internada e evoluindo bem;
4fl)

19.Pa1e te residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmiss o
divi14l- dos;
11

1

20.Pacie te residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmissë s
divlg: dros;
21.Pac\e te residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmiss
•
•

divulg- dos;
22.Pacer ç residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmiss
divLg dps;
239acjpr e residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmissãj
divuls;
•

1k

rria;

24.Home31 de 29 anos, residente em Salvador, contaminado após transmis4o

comk

25.MuI •ç de 45 anos, residente em Salvador, contaminado após transmiss$
comJn{ária, internada em hospital particular;
•

6.Hofl,:4 sie 50 anos, residente em Salvador, contaminado após transmiss o
com ]n$ária, internado em hospital particular;

iqnte residente em Porto Seguro, sem idade, gênero e meio de tra smissão

27.

tivlgados;
1

4]

eite residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmisão
j1
11 Igados;

2& 1

29.49 ente residente em Lauro de Freitas, sem idade, gênero e meio de
tar missão divulgados;
30.PaC Me residente em Lauro de Freitas, sem idade, gênero e meio de
tn npissão divulgados;
31.P}I1 rte residente em Itabuna, sem idade, gênero e meio de transmiso
d Çy'Ul ados;

é 32.PCi nte residente em Lauro de Freitas, sem idade, gênero, com trans Issão
irt1 p0

da;
nte residente em Feira de Santana, sem idade, gênero, com trans 'issão
da;

11
34.M l - t de 22 anos, residente em Camaçari, que teve contato com italian
poi elmente contaminados.
35.PaVid te residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmissio
divl:dos;
te residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmiss
divqlg; dos;
37.Pacie te residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmiss
div4Ids;
38.Paci: residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmissã
d ivLg1. os;
39.PatIè t e residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmissã
divu
4O.Paciflnjeresidente em Prado, sem idade, gênero e meio de transmissão
divu?Áos;

41 9h4 epte residente em Porto Seguro, sem idade, gênero e meio de tra
di1Spdos.

missão

42.0çeI1te residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transm

ap

d4 gados;
43.lIc - çite residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmi-..ão
dvi:ados;
4LP It çi nte residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transm ao
d'yu :dos;
45.PCi qte residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmistão
d\fui.:ados;
nte residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmis po
46.P
dul .açios;
47.P 'ti nte residente em Porto Seguro, sem idade, gênero e meio de tran

1 ssã o

diulaJos;

48.P4i

residente em Porto Seguro, sem idade, gênero e meio de tran

issão

d ivpl ! a çl os;
49.Pa$4 e residente em Barreiras, sem idade, gênero e meio de transmis ao
diledos
50.Pa ej e residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmiss o
div 1yl

dos;

51.Pa "ie i te residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de trarismissio
divl.. dos;
S2.Pa b te residente em Salvador, sem idadé, gênero e meio de transmiss&
divhl dos;
53.Pa
div

te residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmiss
dos;

54.Pa é 1 e residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmiss
div

7!

r

55.ynte residente em Conceição doJacuupe, sem idade, gênero e m:o de ÇI
çãdsmissão divulgados;
56.PÇepte residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmi ão
cv ]gados;
s7.rj

nte residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmitão

M.gdos;
58.Pçj - r?te residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmi 'ão
dIy1 :ados;
rte residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmisão
•

di!'ui:dos;
60.Pci - rite residente em Porto Seguro, sem idade, gênero e meio de tran -: issão
di1gulados;
61.Pçi tfle residente emJuazeiro, sem idade, gênero e meio de transmissjo
dipJlsados;
62.P4Ç14 e residente em Jequié, sem idade e gênero divulgados, caso impo) do
de 4a Faulo
63.R4i te residente em Brumado, sem idade e gênero divulgados,) caso
imbo ado de Belo Horizonte.

•
•

64.Pa&e tq residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmissão
div4lddos;

• 65.Pade e residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmissão
di4lg:d'ps;
11 1
66.P.ac pri e, residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmissão
divujg.dps;
67.Pacçn e residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmissão
divLl1. os;
68.Pa4n e residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmissão
divu)gasos;

nte residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmiss
gados;
rte está em Salvador mas reside fora da Bahia; sem idade, gênero -. elo
nsmiss5o divulgados;
71 .Pinte está em Salvador mas reside fora da Bahia; sem idade, gênero e elo
d tt;rsmissão divulgados;
72.Pf cJ ;nte está em Salvador mas reside fora da Bahia; sem idade, gênero e elo
dt..rsmissão divulgados;
te residente em Alagoinhas, sem idade, gênero e meio de transmis p0
d iyu aJos;

1

te está no município do Conde, mas reside em Campinas, em São Pulo,
.1

sep

ade, gênero divulgados;

75.Pati1 te residente emJuazeiro, sem idade, gênero e meio de transmissão
di!I a 1os;
T' 76.P2$ip
te residente em Teixeira de Freitas, sem idade, gênero e meio de
,
1

trdns

ssão divulgados;

iCuicí!a
i'

1

à:
P

yençao

r1 as mãos constantemente é urna das
pr*ipaís formas de prevenção

:5

até a

:pu154
mbém
s

Usar álcool 70 para

limparas mãos.
antes de encostar
em áreas tona
olhos, nariz:é boca

à
máscara

caso apresente
sintomas

M. Ha1Øinaa

levando o
parte interna
cotovelo

6.

ultidOes

7t 1 U

Tossirou e

8.

Limpar com álcool

ao de
objetos tocados
espirrando frequentemente
do

Evitar tocar
olhóse bo
de ftrnpra

91,
Evitar çumpii
com be'os no
apertando as
abraçando

t

airde casa,
evite
sfttama da

12
Utiflzar lenço
descartável quando
estiver com nariz
escorrendo

Se infõrmarso e
os métodos de
. prevenção, e p ar
in1brmçe
coretas

Ponte; OMS, No Yeh Li, da. Faculdade 4e Medtci
e Rosana Richtmann, doinsdtUto E
nfigráfko elaborada em:
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venço contra o coronavírus - Foto: Arte/G1

Veja ?Pais notícias do estado no GI Bahia.

II

CORfDJ'\ASVIRUS

última ntíçias sobre coronavírus

VIDEO1 10rOnavirus perguntas e respostas

GUIA I[jJSFRADO: sintomas, transmissão e letalidade

Veja o e é VtFATO ou #FAKE sobre o coronavírus

Quantoehpo o novo coronavírus vive em uma superfície ou no ar?

Máscar

ervem para proteção contra o novo coronavfrus?
11

Como sjpMenir do coronavírus?

T

sec4nt Secretaria de Comunicação Social - Governo do Estado da Ba ia
Saúde
4103I2}íj2O1 8:49

Bahi4nÇirma 79 casos de Covkl-19
1
A Bahia»?' t 7 pacientes confirmados com coronavirus (Covid-19), 725 casos descartados e não há Óbitos. E-;1- numero
.contbilIfat..0! 05 casos de janeiro até as 17h desta terça-feira (24). Todos os casos novos foram importados ou e transmissão
local.

1

Diferent4ieç edo divulgado anteriormente, o município de Alagoinhas não possui caso confirmado. O paciente re-4e na capital,
mas, no d - no do preenchimento da ficha de notificação, tinha informado o endereço do local de trabalho. O me . o ocorreu
com umJ 11Ó4 c4çâo inicialmente atribuída a Salvador, mas o local de moradia do paciente é Feira de Santana.
Desta foi{a, s municípios com casos positivos são: Barreiras (1); Brumado (1); Camaçari (1); Conceição do .Jacui4- (1); Conde
(1); Feira)
cntana (8); ltabuna (1); Jequié (1); ,Juazeiro (2); Lauro de Freitas (3); Porto Seguro (8); Prado (2); Sal ç-dor (48
casos, co h
salva que três casos são importados, visto que o local de residência é fora da Bahia); e Teixeira de reitas (1).
Ressalta4q e os números são dinâmicos e na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avanç.? os casos
são reavad. , tendo passíveis de reenquadramento na sua classificação.
È importa ;e ..n4iar que o paciente com diagnóstico positivo para o novo coronavirus pode cursar com grau leve, tderpdo ou
grave. A dê .er da situação clínica, pode ser atendido em unidades da atenção básica, unidades secundárias ou • ecisarde
internação1
(v - m definindo unidades de referência, não significa que ele só pode ser atendido em hospital.
s casos 4av:- 4evem ser encaminhados a um hospital de referência para isolamento e tratamento. Os casos leve evem ser
comPanhtio pela Atenção Primária em Saúde (APS) e instituídas medidas de precaução domiciliar.
0 diagnós41011d. cronaviws é feito com a coleta de materiais respiratórios (aspiração de vias aéreas ou indução de scarro). Na
puspeita dqjoi3 nvírus, é necessária a coleta de uma amostra que será encaminhada para o Laboratório Central de .aúde
Pública (La
ara confirrpar dença, é necessário realizar exames de biologia molecular que detecte o genoma virei. O diagnósti.. dq
boronavirus t= . om a coleta de amostra, que está indicada sempre que ocorrera identificação de caso suspeito. stras
nforrnaçôe4ó -m ser obtidas no site da Sesab.
Àonte: Asckm/' Audio:
Confp lio desta notícia

Gpverno da ahiIGovernotakio da Bahia
1Secom - S?c4 ana de Comunicação Social
Avonid4 r°1 90, Plataforma IV, 10 andar, CAB
EP 41.74»øo, - alvador - Bahia
ei: +55 (7)?1 5249
Localizaçã1$
Horário çiejt'pnQ oI»mento:
De segundà - ta-feira das 08:30 às 12:00 e 13:30 às 18:00h.
Exer a suatid: , aiia. Fale com a Ouvidoria.

Todo o cont-id. desse site está publicado sob a licença
Creative Co &. na Atribuição-SemDerivações 3.0 Brasil.
Vprsão mob (e:

Secj4 -Secretaria de Comunicação Social - Governo do Estado da B
Saúde

ia

26103Ira?r O;30

Ente.hd. às medidas de combate ao coronavírus na Bahia
O ovl~nb
.

Estado anuncia medidas para o enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19) na Bahia.

Confira t s' d eretos já publicados pelo Governo do Estado até o momento:
-

Decre9n 9.28 Decreto n° 19.551 Decreto n° 19.567
Decretà)4 .29 Decreto n°19.555 Decreto n0 19.568
Decreto ito 1 ..533 Decreto n° 19.563 Decreto n° 19.569
Decretoth0f.5149

Decreto n°19.554 Decreto n°19.570

Decreto 0'1.5O Decreto h° 19.556

S

piadores
Foi
anu d4 r pelo governador Rui Costa, nesta terça-feira (24 de março), a compra conjunta de 600 respiradores 4 uma
ompra
indústria e
a, sendo 400 adquiridos pelo Governo do Estado para a Bahia e 200 pelo Estado do Ceará, com pre
o de
entrega já
P 13 de abril, para utilizar nas unidades de campanha, no tratamento de pacientes acometidos pela C.vid-19. Na
mesma o
ogovêmador agradeceu à Federação das indústrias do Estado da Bahia (Fieb), que comprou 100 rvLpiradores
!para doar
ado da Bahia. No total, serão 500 novos respiradores no estado baiano.

• 16 novastfrAn9 interior
O govemqorui Costa anunciou, nesta segunda-feira (23 de março), a abertura de 18 novas Unidades de Pronto (endimento
(UPAs), ai a, -o inauguradas, para fazer atendimento de triagem aos pacientes com sintomas de coronavirus no int$lior. A ideia
que as Ué ç4m a classificação, realizem o manejo clínico, estabilizem o paciente e façam a regulação para unid4des de
referência sdcu .áia ou terciária. Todas as estruturas em análise não estavam em funcionamento", informou o secretjio da
Saúde do Ead.,ábio Vilas-Boas. Os equipamentos estão nos seguintes municípios: Alagoinhas, Araci, Brurnado, Ctu,
Conceição
;i
t é Gandu, Lauro de Freitas, lpiaú, Itamaraju, ltacaré, Jaguaquara, Morro do Chapéu, Santo Antonio : Jçsus,
errinha, Tiqan. e Valença.

1?

instituto co4tó aia (Icom)
'40 Instituto o'kt. Maia (icorn) já está atendendo exclusivamente os pacientes com suspeita de covid-19 (coronavírus) boa 120
I4itos dispontye.j 4já estão equipados para servirem de UTI. "Mas este número será ampliado de acordo comas ade
dps redes eléjric-, de gases, e outras coisas que já estão sendo realizadas", explica a diretora-geral do Icom, á médi
irqectoiogistSpelr funes. O Couto Mala é referência há 167 anos para doenças infectocontagiosas. Desde 2015 está rom novas
instalações, 4çie* uacas para o atendimento a esses casos.
!

•

spitai E;,
• besde segui
n4essitern d
urgência e e

R&abertura 8
• Solicitada pe
EsAanhol servj
hodpital para
maço, o F-losp
Ampliação da
• O prédio do a
pacientes e o

inões Filho
eira (23 de março), o Hospital Geral Ernesto Simões Filho (I-IGESF) atende, exclusivamente, pacient- que
nção com diagnóstico positivo para o coronavírus (Covid-19). Neste cenário, o KGESF não atenderr casos de
da, apenas pacientes regulados. A unidade possui 164 leitos, sendo 54 de Terapia Intensiva (SEI),

p1Ltal Espanhol
curadoria Geral do Estado (PGE) e autorizada pela justiça federal, a ocupação temporária do Hospi
ra'utilização durante o período de crise na saúde pública causada pela pandemia do Covid-19. O pri -iro
ento em Salvador segue sendo o Couto Mala, em Cajazeiras. Após vistoria técnica realizada no dia 6 de
pnhol passará por alguns reparos e em breve estará disponível para atendimento de casos da doe a.
h?spitaiar
Hospital Santa Clara, em Salvador, foi requisitado pelo Governo do Estado para reforçar o atendimen dos
teao coronavírus (Covid-19).

Rec'ebimento d ações
Fo publicado dit. para recebimento de doações de pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesse em doar bens e piores
pecuniários par a' k.r4inistraçâo Pública Estadual. As doações visam à prevenção, controle e contenção de riscos, dano
agrayos à saúd pútJic provocada pela pandemia da Doença Infecciosa Vira] COVID-19, que resultou na declaração de ituação
de Emergência trf t.drj o território baiano. Pode participar da Manifestação de Interesse qualquer pessoa física ou juridic
nacidnal ou estr ng4 ra, observando os termos do edital. As manifestações deverão ser apresentadas por meio eletrônico, través
do e-p'tail doaco
adde.ba.gov.br, mediante o envio de documentos.
Prédio no Rio Vrn)Iho

e
• O go
Rio Ver
carentee
montados

a

Antigo
• O anti
que nec

oi:Rui Costa anunciou, nesta quarta-feira (25 de março), que o prédio onde funcionava a Faculdade y Barbosa, no
ierá utilizado para acolher pacientes com o novo coronavírus. O local será destinado aos pacientes e comunidades
ão possuem estrutura doméstica para a recuperação. A internação será voluntária e poderá durar 4 dias. Serão
iI leitos no local.

$4
14
ki

Rjverside
liverside, que foi adquirido pelo Estado em 2019, será utilizado para atender pacientes de baixa
mde cuidados prolongados. A expectativa é que o local abrigue 100 leitos.

Centro 44 ¶r:inmento do Bahia
O Espofle Ç uby Bahia cedeu ao Governo do Estado o Centro de Treinamento Osório Vida Boas (Fazendão) para
paciente4qu:. riso precisam de tratamentos complexos. Assim, as unidades hospitalares estaduais vão ampliar a e
atendimehtq - pqssoas com o novo cõronavírus. A equipe técnica da Sesab fez uma inspeção no dia 19 de março
local. A e ç atia é que o Fazendão abrigue cerca de 40 leitos.

plexidade e

tratamento de
acidade de
provou o

Transpo4IR.dviárias
de
Salvats$ ss por 10 dias, desde sexta-feira (20 de março), a circulação, salda e chegada de qualquer transpo e
Foram
intermuni4?pç odEoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans, no municípios
ft-iré de Santana, Portô Seguro, Prado, Lauro de Freitas, Simões Filho, Vera Cruz e Itaparica. Na mes
data,
1 também fqrçtr\ -uspensos ônibus interestaduais no território baiano.
- Desde sdhurya4eira (23 de março), a proibição se estendeu, também pelo período de 10 dias, aos municípios de L
eiras, Bom Jesus da Lapa, Guanambi e Vitória da Conquista, Correntina, Entre Rios, Santa Maria da
Brumado, eq
Conceição do Jacuipe e Juazeiro. Os mesmos serviços foram suspensos nas cidades de Camaçari
jllhéus e 11
desde sábado (21 de março). A cidade de Teixeira de Freitas foi incluída na lista nesta quarta-feira
Icom valida
z dias. A partir de quinta (26 de março), de acordo com decreto publicado, o município de Nova $
suspe
srviço de transporto intermunicipal por dez dias.

14 MagalhãedIi1B

$ Eduardo
itória,
tabu na,
de março),
e também

• Estão sus
x Barra Gr

s por 10 dias, desde 20 de março, as travessias marítimas diárias entre Salvador x Morro de São Pa' o, Salvador
alvador x Madre de Deus, e vice-versa,

• Os sistem
e março, e
sistema hid
operações
a proibição

travessias por lancha, para Vera Cruz, e via ferry boat, para Itaparica, passaram a operar, também d: de ,o dia 20
âros reduzidos. Ficou determinada a redução em 30% da quantidade total de passageiros nas emba ações do
o, [com o intuito de evitar aglomeração de pessoas e eventuais contágios. Aos finais de semana e feri: .os, as
v sias para as ilhas ficam completamente suspensas. Outra medida inserida na Resolução Agerba ° 14/2020 é
Zorte hidroviário para fins de turismo nos terminais náuticos do Estado da Bahia.

sistema d
- SalvadorNel
- Vera Cruz/

sla por lancha está operando nos seguintes horários:

4: 6h30, 8h, 9h30, 13h, 14h30, 16h30, 18h e 19h30;
oç 5h, 6h30, 8h, 11h30, 13h, 15h, 16h30 e 18h.

no sistem4fe -b'õat (nos dois sentidos), a travessia é realizada sempre às: 6h, 7h, 8h, 12h, 14h, 18h, 19h e 20h.
Barreiras naest adas
, e aeroportos
icou estab4eè a medição da temperatura das pessoas que chegam ao estado da Bahia pelos aeroportos, rodoviár
S&vador e de1tál de Santana, e rodovias federais que dão acesso, principalmente, aos passageiros que vêm de São
de' Janeiro. For
ndjalados postos avançados na BR-116, SR-101 e na BR-242, que ligam a Bahia ao centro-oeste do
inhões e
a são parados para que a medição da temperatura dos passageiros seja realizada. Se alguém apres
bmasdp
'&us, é coletada amostra e feita uma ficha de notificação da vigilância, sendo a vigilância do municipi
finélfdestino in
para que a pessoa fique em isolamento domiciliar, adotando as medidas de precaução de contato
respiratórias.

s de
ulo è Rio
ais.
ar

onvocação de PMs da reserva
Es4do regulã*eI?
A egulamentp çk re?palda legalmente a convocação destes servidores para atuar nas ações executadas pelo Governo atano
visa,ndo a prevhc
o combate à disseminação do novo coronavirus (Covid-19) na Bahia.
a
Consórcio Nohies e Pede apoio da China
O onsórcio l4r,d ste enviou oficio, no sábado (21 de março), ao embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, solici
apoip do pais nj1co bate ao novo coronavírus (Covid-1 9). O documento solicita colaboração "por meio do envio de mate
méd)cos, de insm e de equipamentos".
Ped(do de cala
RuCosta enct
estaqo de cala Í0
publiado novo ddr

de pública e redução de despesas
ou mensagem à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), no dia 20 de março, solicitando declaraç[
pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020. Já no Diário Oficial do Estado do dia 21 de março
o ue estabelece diretrizes para contenção de despesas e pessoal no estado da Bahia.

Med4las do Coi44lo Nordeste
• Os sove gover áddiesdo Consórcio Nordeste buscam soluções conjuntas visando o enfrentamento e controle da panderr
coronpvírus. Os
aflores aprovaram um documento que será encaminhado ao Governo Federal questionando e pedin
irnediêta suspen
5 portes do programa federal Bolsa Família. Os gestores nordestinos vão fortalecer o pedido dos 27
governadores do
1 dera reunirem, pelo menos, com dois ministros de estado, especificamente os da pasta de saúde, L
Mandetta, e de e&bri iá, Paulo Guedes, para que os estados possam adotar as medidas cabíveis diante da crise agravad
pandvia

do
5

do

1
Susp nà' dj,ø eventos com mais de 50 pessoas
Estão VPsp,:ri os por 30 dias, a partir do dia 19 de março, em lodosos municípios baianos:
• os ev4nt4 eatividades com a presença de público superior a 50 pessoas, ainda que previamente autorizados, e envolvem
aglomea . de pessoas, tais como: eventos desportivos, religiosos, shows, feiras circos, eventos científicos, pa estas e afins,
bem
uIas em academias de dança e ginástica;
• a abeduM e 4incionamento de zoológicos, museus, teatros e afins,
• os jogl s
mpeonatos de futebol, profissionais e não profissionais, deverão ocorrer sem a participação de pCi

•

Situaçãt çi eierg&ncla
De,creq Ô.licado no Diário Oficial do Estado (DOE), na quinta-feira (19 de março), declara situação de emergénja em todo o
territóriqj)ai. o Conforme a publicação, "a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, contr'.Je e contenção
de riscou d4 o e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença'.
Mobili
e órgãos estaduais
Fica aütrj±-d a mobilização de todos os órgãos estaduais, no âmbito de suas competências, para empregar esf4ços no intuito
de apoia}.as çôs de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução.
Altera ç à
Estão s?,ip4
Simões
Nas de

uhcionamento da Rede SAC
sãs os átendimentospresenciais do SAC em Salvador, Feira de Santana, Prado, Porto Seguro, Lau *'-e Freitas,
tabuna e Ilhéus.
nibades no interior do estado, o atendimento deve ser agendado através do SAC Digital.

Embua i
A partir 44s segunda (23 de março), está suspenso o atendimento presencial nas lojas de Salvador, Feira de San na, Prado,
Porto Segiro, adro de Freitas e Simões Filho. A partir da quarta-feira (25 de março), o atendimento será suspenso
todas as
ias na Bahia okn exceção daqueles pontos Integrantes da rede SAC. A medida que as unidades do SAC que aind estão em
nciona$)iW orem sendo fechadas, esses pontos de atendimento também serão fechados. Nesse período, os se os podem
ser solicitat?los •elà 0800 0555 195, pela Agência Virtual no site cia Embasa ou pelo App de celular.
•Detran-BA'
Fica susppsà a realização de provas teóricas e práticas para candidatos à primeira habilitação. A suspensão, que c eçou no
dia 19 de r44rç. segue por 15 dias, sendo prorrogável pelo menos período. A medida cumpre a determinação do dec 1-to estadual
'19.529/202Çl q4- ta ta das ações de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19).
'Os serviçd
'epartamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) foram suspensos, na segunda-feira (23 de março), - Salvador,
auro de Frtjt4 Sipiôes Filho, Feira de Santana, Prado e Porto Seguro, por tempo indeterminado. A suspensão acarr tará na
• Ørorrogaçâo,do . a;o de comunicação de venda e transferência de propriedade do veículo, que era de 30 dias, para a -te em que
atendimento'ol r à normalidade. As autoescolas e clínicas credenciadas ao órgão que funcionam nos seis município -4ambrn
deixaráo dete .. er,
Ibametro
-'o lbametroqus.endeu os atendimentos externos. Estão mantidas apenas as verificações para serviços essenciais e .: produtos
q(ze tenham 11a o direta com a prevenção e o combate ao coronavirus. A vistoria presencial está mantida para aferiçâ de
eqf1gmo
Man 44 . ( nedidor de pressão arterial), verificação de produtos como álcool 70%, liquido ou em gel, postos d
cRnlbustíveisje .e mercados. O atendimento interno será realizado apenas online, pelo cite do órgão ou pelo telefon (71)
3t16-3182. A,Ó& -o 'a do lbametro segue atuando normalmente, pelo telefone 0800 071 1888 ou por e-mail
oqyidoriaaibne o4a.gov.br.
•
tro deAbdst: irbento do Estado (Cessa)
O Centro de AL3as -cimento do Estado (Cessa), localizado na rodovia CIA-Aeroporto, funciona em horário especial. Des.- quartafeiça (25 de mpo estão funcionando apenas os boxes de hortifrutigranjeiros, cereais e demais itens essenciais para ali entação
da
n+. e restaurantes podem funcionar por delivery, drive thru ou entrega na porta. A partir de sexta-feira (. de
ç),
ildp' ei de grande volume (segunda, quarta e sexta) terão acesso a partir das 3h apenas permissionérios
traqsportes dearq:, apresentando credencial. Os clientes poderão entrar somente a partir das 4h.
- Sunda. quái7a secta:
Abertura: 3h pra'p:rnissionArios e transportes de cargas (apresentando credencial de acesso) e 4h para clientes
Fechamento: à17
- Terça e quintas da - 5h às 17h
- Sábado: das 5r 13
Suspensão de oo
- O dovemador 5uJ
Vigilância Sanitjrk
exterior e para jáaç

da Bahia para RJ e SP
osa anunciou, no dia 18 de março, que vai solicitar às agências nacionais de Aviação Civil (Anac) e
mçisa) a suspensão em caráter emergencial, de voos saindo ou chegando de aeroportos baianos pa
s brasileiras com casos de contaminação comunitária, como Rio de Janeiro e São Paulo.

Fechamento de:
Foram suspens
• as 4ividades le
nos días reserva(

tas
30 dias, desde quinta-feira (19 de março):
nM unidades de ensino, públicas e particulares, em todos os municípios da Bahia, a serem compen
ra os recessos futuros;

Campanha de ptAvp

çào

7
• Com
feira (1 1d
e evitarl?Ó4
Higieni
O Es
ttigieniz:
metropo

prevenção está em nossas mãos', o Governo do Estado lançou uma campanha contra o coron frus na terça ço). A iniciativa reforça medidas a serem adotadas pela população, como lavar as mãos, utilizar ál ol em gel 70%
com aglomerações.
do transporte público
Shia e o Município de Salvador publicaram decreto determinando, em caráter de urgência, a estrattia de
seciaI nos transportes públicos. A medida visa intensificar a prevenção contra a Covid-19 nos ônib urbanos,
~intermunicipais, interestaduais, metrô, trans, ferry boate lanchas que fazem a travessia Salvador/ Ir Grandp.

Produto rj i4os
O Dec4b 1.533 determina a requisição administrativa de serviços e bens, a exemplo de máscaras cirúrgicas, ' áscaras de
proteçáouv pventais hospitalares, óculos de proteção e antissépticos para higienização. O objetivo do decreto •arantir que
• não falter, it s tundamentais, nas unidades de saúde, para o enfrentamento ao vírus. O decreto tem prazo de 180 'as e pode ser
• prorroga&
Suspen4p récadastramento de servidores inativos e pensionistas
'O Decr4Ç, n0 19.52912020 suspende, no âmbito do Estado da Bahia, o recadastraniento de servidores aposentado e
pensionisÇs1 e Tazem aniversário nos meses de março, abril e maio.
Outras ades'
Está susbhá o atracamento de cruzeiros e outras embarcações de passageiros de grande porte na Bahia a partir e terça-feira
(17 de ma6o)1 11
Trabalho
O Decretn
enquanto
temas c
õnicas, 9

01

9.28/2020 institui o trabalho remotopara aqueles servidores do Poder Executivo que compõe grupo •e risco,
stado de emergência em saúde por causa do cororiavirus. O decreto autoriza que trabalhem em c- ,a1 utilizando
ti'fos do Estado, servidores que tenham 60 anos ou mais, aqueles com histórico de doenças respirat. as ou
e é os que utilizam medicamentos imunossupressores.

viagens a
• O Decreto
qeslocame

5

Isolamento
•:O Decreto
comunicar i
apresente q
pra aquele

Guiar
.529/2020 estabelece que os servidores estaduais que porventura forem expostos ao coronavírus de ao
aqiente à Secretaria da Saúde (Sesab) e permanecer em Isolamento domiciliar por 14 dias, mesmo e não
intoma Essa conduta vale para os servidores que tiverem contato com pessoas contaminadas pai Covid-1 9,
estiverem em locais com transmissão da doença ou ainda para quem retornar do exterior.

Djagnóstico
• Secretari
Laboratório
• A capacidadft
'4 Laborató96 t
j Secretaria, çta
• testes no
os

,

•629/2020 suspende as viagens de servidores estaduais a serviço do Governo da Bahia para o exterir ou
território nacional para áreas que apresentem evidências de infecção comunitária.

s da doença
aide do Estado da Bahia (Sesab) adquiriu um painel que testa os 21 principais vírus respiratórios no
l dê Saúde Pública (Lacen-BA).
ai é de 300 diagnósticos por dia.
tpl de Saúde Pública (Lacen-Ba) passou a funcionar 24 horas por dia, inclusive aos finais de seman
aide do Estado da Bahia (Sesab) adquiriu o genoma vira) do Covid-19 nos Estados Unidos e passou realizar
gem a necessidade de contraprova no laboratório de referência nacional, que é a Fiocruz no Rio de a neiro.

Assigtência
aI de 570
d! UTI em 20 regiões de saúde, que poderão receber pacientes por demanda espontânea ou por de anda
lada.
• Total del.72 lei
em 20 regiões de saúde, que poderão receber pacientes por demanda espontânea ou por manda
regulada.
A tini de amp ir a edidas de prevenção contra infecções virais como o novo coronavirus, HINI, H3N2 e Influenza B, e
aut4ridades sapt
unicipais e estadual vem sensibilizando a sociedade sobre a importância da higiene regular das
os e
ratil)cando a nçes
ode cumprimento da Legislação Estadual n°13.706/2017, que determina a disponibilização de
disp'ensadõres e'á
1 em gel por parte de estabelecimentos comerciais que prestam serviços diretamente à população,
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istra 108 casos de Covid-19, com 16 pacie tes
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A Bahia registra 108 casos confirmados com coronavírus (Covid-19), 1.082 ca
descartados e não há óbitos. Este número contabiliza todos os casos dejaneaté as 17
horas desta quinta-feira (26). A boa notícia é que, do total de casos, 16 estão rados,
sendo dois no dia de hoje. Entre eles, uma mulher de 95 anos, que estava ho 'italizada.
Os municípios com casos positivos são estes: Alagoinhas (01); Barreiras (01); ' medo
(01); camaçari (01); canarana (01); Conceição do Jacuípe (01); Conde (01); Fel 1. de
Santana (09); Ilhéus (01); Itabuna (02); Jequié (01); Juazeiro (02); Lauro de Frei é
Porto Seguro (10); Prado (02); Salvador (63 casos, sendo 60 residentes na cap A, 1
residente em Mossoró RN, 1 São Paulo e 1 Miam!); São Domingos (01); Teixei de Freitas
(01) e 4 estão em investigação sobre o local de residência e infecção. Estes n - eros
representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Est - égicas em
Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA) em conjunto com os cievs rnunicipa
Além dos 16 casos curados, a Bahia possui 51 pacientes em isolamento domiliar.
adotando as medidas de precaução respiratória ode contato, sete pacientes 4contram•

sehospitalizad1 se

o Xodos em Salvador, e 34 estão em investigação epidemiológica junto aos municípios.

RJssaltamos qu 1os
psslveis de reeua

meros são dinâmicos e na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados
arnento na sua classificação. Outras informações em www.saude.ba.gov.br/coronavirus (http://.saude.ba.gov.br/coro

Dignóstico labora

ri4 de infecção pelo SARS-CoV-2

P4ientes com s,4pei
t
relacionados:
1. ..acientes cor kinai
b.cientes sem jinai
circulação
rofissionais cd sau
4. &estantes co

rido
vinis).

de COVID-19 devem ter amostras coletadas e enviadas para o Lacen-BA quando estiverem em um dos seguintes critério abaixode gravidade, Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) ou internados;
de gravidade contactantes de caso de COVID-19 suspeito ou confirmado, ou com histórico de viagem recente ao exterio
5-Ç0V2, e regiões do país com transmissão comunitária sustentada;;
e om sintomas respiratórios suspeitos de COVID-19;
mas respiratórios suspeitos de COVID-19;

S. Pessoas cçm fibfe, useitas de infecção, triadas nos Aeroportos, Portos e nas Estradas
t
1
OWservaçâo: pa ent que não se enquadrem nas situações acima não têm indicação para coleta de amostras.
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Cao-por-

27/03/2020 :2 orqnavirusfl

Entenda •
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ospital Regional Costa do Cacau aderem ao movimento "Fica em Casa"
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Bahi 11 .nfirma 79 casos de Covid-19
A Bahia,1egi tra 79 pacientes confirmados com coronavirus (Covid-19), 725 casos descartados e não há óbitos. E e número
contabilÇai . - â os casos de janeiro até as 17h desta terça-feira (24). Todos os casos novos foram importados ou e transmissão
local.
e Po divulgado anteriormente, o município de Alagoinhas não possui caso confirmado. O paciente re e na capital,
ento do preenchimento da ficha de notificação, tinha informado o endereço do local de trabalho. O m moi
cqção inicialmente atribuída a Salvador, mas o local de moradia do paciente é Feira de Santana.

Diferent
mas, no
com um

Desta foro, s municípios com casos positivos são: Barreiras (1); Brumado (1); Camaçari (1); Conceição do Jacui e (1); Conde
(1); Feira1de nana (8): Itabuna (1); Jequié (1); Juazeiro (2); Lauro de Freitas (3); Porto Seguro (8); Prado (2); Sal dor (48
casos, co,
alva que três casos são importados, visto que o local de residência é fora da Bahia); e Teixeira de reitas (1).

1

Ressalta-'
são reav

e os números são dinâmicos e na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avanç
pendo passíveis de reenquadramento na sua classificação.

É importai
grave. A
internação

os casos

njar que o paciente com diagnóstico positivo para o novo coronavirus pode cursar com grau leve,
derado ou
er da situação clínica, pode ser atendido em unidades da atenção básica, unidades secundárias ou •0'ecisar de
mp definindo unidades de referência, não significa que ele só pode ser atendido em hospital.

casos
devem ser encaminhados a um hospital de referência para isolamento e tratamento Os casos leve, •evem ser
.ompanl, io pala Atenção Primária em Saúde (APS) e instituídas medidas de precaução domiciliar.

fl

0 diagnós4cdà. cbronavirus é f&to com a coleta de materiais respiratórios (aspiração de vias aéreas ou indução de carro). Na
.suspeita d4)ó4.ndvírus, é necessária a coleta de uma amostra que será encaminhada para o Laboratório Central de .aúde
pública (L4pt Para confirrjtar dqença, é necessário realizar exames de biologia molecular que detecte o genoma vira]. O diagnóst
boronavirus e f
om a coleta de amostra, que está indicada sempre que ocorrer a identificação de caso suspeito.
ipformaçõe;
'pà.nser obtidas no site da Sesab.
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Ente 1

4s medidas de combate ao coronavírus na Bahia

O Goverio d4E#tado anuncia medidas para o enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19) na Bahia.
Confira ohdp'Àretos já publicados pelo Governo do Estado até o momento:

Decreto

&

Decreto n°19.561

Decreto n°19.567

Decreto n° 19.555

Decreto n0 19.568

Decreto n°19.553

Decreto n°19.569

Decreto r ° 19

Decreto n° 19.554

Decreto n°19.570

Decreto

Decreto ti° 19.556

Decreto

ti

59

rfl

Decreto

111533

ilpi
i

irdores
mpra ds
oi anunc
elo governador Rui Costa, nesta terça-feira (24 de março), a compra conjunta de 600 respiradores d ma
Indústria ch1
sendo 400 adquiridos pelo Governo do Estado para a Bahia e 200 pelo Estado do Ceará, com previ ode
ntregajá 1h
13 de abril, para utilizar nas unidades de campanha, no tratamento de pacientes acometidos pela Co d-19. Na
mesma ocas1ão,
ovêmador agradeceu à Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), que comprou 100 re !redores
ara doar ai Es dó da Bahia. No total, serão 500 novos respiradores rio estado baiano.
11 1
16 novas ti
o lnterior
-'0 governa
i Costa anunciou, nesta segunda-feira (23 de março), a abertura de 16 novas Unidades de Pronto At dimento
(ÇJPAs), ain
ipauguradas, para fazer atendimento de triagem aos pacientes com sintomas de coronavírus no inte r. "A ideia
é,que as UP
a classificação, realizem o manejo clínico, estabilizem o paciente e façam a regulação para unid es de
r erênciasd'
ária ou terciária. Todas as estruturas em análise não estavam em funcionamento", informou o secreta da
úde do E4t.o F4bio Vilas-Boas. Os equipamentos estão nos seguintes municípios: Alagoinhas, Araci, Brumado, C
Conceição dóCd é,.Gandu, Lauro de Freitas, lplaú, ltamaraju, ltacaré, Jaguaquara, Morro do Chapéu, Santo Antonio d Jesus,
sbrrinha."ru4nd
'alença.
11

4f

Irrptituto Co

•9 Instituto

çut
leitos disponi"bi&,1
das redes eléjrica
inectologista
instalações, a

ai (Icom)
Mhia (Icom) já está atendendo exclusivamente os pacientes com suspeita de covid-19 (coronavírus). os 120
2tjá estão equipados para servirem de UTI. 'Mas este número será ampliado de acordo com as ade ações
de gases, e outras coisas que já estão sendo realizadas", explica a diretora-geral do Icom, á médica
Nunes. O Couto Mala é referência há 167 anos para doenças infectocorttagiosas. Desde 2018 está m novas
ds para o atendimento a esses casos.

•S,

ital ErntO iràões Filho
• desde segurw4 ir (23 de março), o Hospital Geral Ernesto Simões Filho (HGESF) atende, exclusivamente, paciente •ue
neõessitem de jnt4 fiação com diagnóstico positivo para o coronavirus (Covid-19). Neste cenário, o HGESF não atender- .sos de
urgncia e emgêjci, apenas pacientes regulados. A unidade possui 164 leitos, sendo 54 de Terapia Intensiva (UTI).

Re?bertura d41o'4pial Espanhol
• Solicitada pet Ri'4cu'radoria Geral do Estado (PGE) e autorizada pela justiça federal, a ocupação temporária do Hospita
Esp1anhol servi t4ta itilização durante o período de crise na saúde pública causada pela pandemia do Covid-19. O pri -iro
hospital para aÇqrI,ditnapto em Salvador segue sendo o Couto Mala, êm Cajazeiras. Após vistoria técnica realizada no dia
de
março, o Hospi;.l $ànhol passará por alguns reparos e em breve estará disponível para atendimento de casos da doen
Ampliação da 00 hospitalar
Santa Clara, em Salvador, foi requisitado pelo Governo do Estado para reforçar o atendimen.. dos
O frédio do a gd
pacientes e o
be o coronavírus (Covid-19).
Rec4bimento c14 dçties
- Foi,publicado Sdij4I p4ra recebimento de doações de pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesse em doar bens e
ores
pecubiáflos parq!,a,imnistração Pública Estadual. As doações visam à prevenção, controle e contenção de riscos, danos
agra'Õs à saúd4 Dúbjica provocada pela pandemia da Doença Infecciosa Virei COVID-19, que resultou na declaração de i}uação
de Emergência eito,o território baiano. Pode participar da Manifestação de Interesse qualquer pessoa física ou jurídica
nacional ou estr4pJa4observando os termos do edital. As manifestações deverão ser apresentadas por meio eletrônico, través
do e4nail doaco4©4ae.ba.gov.br, mediante o envio de documentos.
Prédio no Rio VÇnlho

• Ogye

dpr Rui Costa anunciou, nesta quarta-feira (25 de março), que o prédio onde funcionava a Faculdad
RioVç
o será utilizado para acolher pacientes com o novo coronavírus. O local será destinado aos pacient
carent & e 'ue não possuem estrutura doméstica para a recuperação. A internação será voluntária e poderá du
monte da oi mil leitos no local.

uy Barbosa, no
de comunidades
14 dias. Serão

Antig4ftq: tiverside
• O antigo otl Riverside, que foi adquirido pelo Estado em 2019, será utilizado para atender pacientes de baixa 1omplexidade e
que n44 eM de cuidados prolongados. A expectativa é que o local abrigue 100 leitos,

1

Centrc
elpamento do Bahia
-0 ,Es4 hbe Bahia cedeu ao Governo do Estado o Centro de Treinamento Osório Vilia Boas (Fazendão) pa o tratamento de
pacien4 .Iie hão precisam de tratamentos complexos. Assim, as unidades hospitalares estaduais vão ampliar a pacidade de
atendiMérh a pessoas com o novo coronavírus. A equipe técnica da Sesab fez urna inspeção no dia 19 de março aprovou o
local.
' t4tiva é que o Fazendão abrigue cerca de 40 leitos.
Transpt/
• Foram%su
intermu li
de Salv •°TI
também Fora

ooviárias
ripas por 10 dias, desde sexta-feira (20 de março), a circulação, saída e chegada de qualquer transp e
rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vens, n s municípios
eira de Santana, Portõ Seguro, Prado, Lauro de Freitas, Simões Filho, Vera Cruz e Itaparica. Na me a data,
sispensos ônibus interestaduais no território baiano.

• Desde
3 da-feira (23 de março), a proibição se estendeu, também pelo período de 10 dias, aos municípios de
•rreiras, Bom Jesus da Lapa, Guanambi e Vitória da Conquista, Correntina, Entre Rios, Santa Maria d
Ma9alhãk
Brumado e i, Conceição do Jacuípe e Juazeiro. Os mesmos serviços foram suspensos nas cidades de Camaç
Ilhéus e
esde sábado (21 de março). A cidade de Telxeira de Freitas foi incluída na lista nesta quarta-feira
com valid de e 8ez dias. A partir de quinta (26 de março), de acordo com decreto publicado, o município de Nova
terá susp ao • 4Mço de transporte intermunicipal por dez dias.

uis Eduardo
Vitória,
Itabuna,
5 de março),
ure também

Estão su e a por 10 dias, desde 20 de março, as travessias marítimas diárias entre Salvador x Morro de São P4 Ia, Salvador
x Barra Gr idz e Salvador x Madre de Deus, e vice-versa.
• Os sisten»5 e travessias por lancha, para Vera Cruz, e via ferry boat, para Itaparica, passaram a operar, também •;sde o dia 20
demarço,)tl •r4rios reduzidos. Ficou determinada a redução em 30% da quantidade total de passageiros nas emb cações do
sistenia hidrovi ri com o intuito de evitar aglomeração de pessoas e eventuais contágios. Aos finais de semana efe .dos, as
operações 4334 a'essias para as ilhas ficam completamente suspensas. Outra medida inserida na Resolução Agerb- O 14/2020 é
'a proibiçâo)cle nsporte hidroviário para fins de turismo nos terminais náuticos do Estado da Bahia.
sistema è Ir esia por lancha está operando nos seguintes horários:
Salvador
IVera Cru:
J no sistenjd e

r4z: 6h30, 8h, 9h30, 13h, 14h30, 16h30, 18h e 19h30;
dór: 5h, 6h30, 8h, 11h30, 13h, lSh, 16h30 e lBh.
-boat (nos dois sentidos), a travessia é realizada sempre às: eh, 7h, 8h, 12h, 14h, lBh, 19h e 20h.

4

garreiras
radas e aeroportos
ricou estat le aa medição da temperatura das pessoas que chegam ao estado da Bahia pelos aeroportos, rodoviá - s de
S,alvador e
F a eSantana, e rodovias federais que dão acesso, principalmente, aos passageiros que vêm de São - aulo é Rio
d? Janeiro. F
inptalados peitos avançados na BR-116, BR-101 e na BR-242, que ligam a Bahia ao centro-oeste dopais.
Caminhões
ssão parados para que a medição da temperatura dos passageiros soja realizada. Se alguém apresp)itar
mas do
vírus, é coletada amostra e feita uma ficha de notificação da vigilância, sendo a vigilância do municítfç
lfdestina ii
ada para que a pessoa fique em isolamento domiciliar, adotando as medidas de precaução de contat. e
reêpiratórias.
EÇado regul
t$convocação de PMs da reserva
ftregulamen
rspalda legalmente a convocação destes servidores para atuar nas ações executadas pelo Govern. •aiano
visndo a pre n o é o combate à disseminação do novo coronavírus (Covid-19) na Bahia.
Cobsórcio No»iej e pede apoio da China
O,Consórcio t4o?Ç-ste enviou oficio, no sábado (21 de março), ao embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, solici indo
apo)o do país rjó c
ate ao novo coronavírus (Covid-1 9). O documento solicita colaboração "por meio do envio de mate -is
médicos, de inqÇyno e de equipamentos".
Pedido de cal íS
• Rui Costa end
estaao de calar lda
publ(cado novo ec

d pública e redução de despesas
o mensagem à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), no dia 20 de março, solicitando declara &ko do
- pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020. Já no Diário Oficial do Estado do dia 21 de març. lei
-t6 que estabelece diretrizes para contenção de despesas e pessoal no estado da Bahia.

Medidas do Co si d Nordeste
do Consórcio Nordeste buscam soluções conjuntas visando o enfrentamento e controle da pende sa do
• Os hove goverç d.
coronavírus. Os o ndores aprovaram um documento que será encaminhado ao Governo Federal questionando e pedi .o
imediata susPeni
os cortes do programa federal Bolsa Família. Os gestores nordestinos vão fortalecer o pedido dos 27
governadores do çqu 4ara reunirem, pelo menos,com dois ministros de estado, especificamente os da pasta de saúde, L z
ia, Paulo Guedes, para que os estados possam adotar as medidas cabíveis diante da crise agravad- • ela
Mandtta, e de e
pandmia

tAI

•1

1.

Suspe s. dê eventos com mais de 50 pessoas
Estão YR- nbs por 30 dias, a partir do dia 19 de março, em todos os municípios baianos:
• os e4
e atividades com a presença de público superior a 50 pessoas, ainda que previamente autorizados, e envolvem
agIome a dTp pessoas, tais como: eventos desportivos, religiosos, shows, feiras, circos, eventos científicos, pa estas e afins,
bem coto •x ls em academias de dança e ginástica;
• a abettijrd; funcionamento de zoológicos, museus, teatros e afins.
• os jogbp .: campeonatos de futebol, profissionais e não profissionais, deverão ocorrer sem a participação de pú co ou torcida.
Situaçãjj dê erhergência
• 0ecret4g t»iodo no Diário Oficial do Estado (DOE), na quinta-feira (19 de março), declara situação de emergén Ia em todo o
território1 ali- & Conforme a publicação, «a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, contr e e contenção
de riscosd4 04
agravos à saúde pública, afim de evitar a disseminação da doença".
Mobiliz
• Fica a
de apoia

e 5rgãos estaduais
4a mobilização de todos os órgãos estaduais, no âmbito de suas competências, para empregar esf ços no Intuito
çós de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução,

Alteraçã
• Estãos
Simões
• Nas deni4

uhcionamento da Rede SAC
s4s os atendimentos - presenciais do SAC em Salvador, Feira de Santana, Prado, Porto Seguro, Leu
tabuna e Ilhéus.
ni'ades no interior do estado, o atendimento deve ser agendado através do SAC Digital.

Embasa
A partir
tPorto Seg
lojas na B
ncionam
r solicita
-

e Freitas,

e9unda (23 de março), está suspenso o atendimento presencial nas lojas de Salvador, Feira de San na, Prado,
adro de Freitas e Simões Filho. A partir da quarta-feira (25 de março), o atendimento será suspenso i todas as
rn exceção daqueles pontos integrantes da rede SAC. A medida que as unidades do SAC que aind estão em
or&m sendo fechadas, esses pontos de atendimento também serão fechados. Nesse período, os se hos podem
el 0800 0555 195, pela Agência Virtual no site da Embasa ou pelo App de celular.

Detran-SAI
Fica susp
realização de provas teóricas e práticas para candidatos à primeira habilitação. A suspensão, quene
cçou no
Via
sgue por 15 dias, sendo prorrogável pelo menos período. A medida cumpre a determinação do de&pto estadual
• 19 de
49.52912029 qi- trata das ações de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19).

bp'

Os serviço 'dá • epartamento Estadual de Transito (Detran-BA) foram suspensos, na segunda-feira (23 de março),
Salvador,
Lauro de Frds1 Simões Filho, Feira de Santana, Prado e Porto Seguro, por tempo indeterminado. A suspensão acarrtará na
-

prorrogação ôq. -o de comunicação de venda e transferência de propriedade do veículo, que era de 30 dias, para a ata em que
e~tendimentolfoI r à normalidade. As autoescolas e clínicas credenciadas ao órgão que funcionam nos seis municípios' ambém
deixarão de Wener
Ilametro
• O Ibametro
que tenham 1
eflgmoman
combustíveis
316-318. A
olMdoria©ib

ndeu os atendimentos externos. Estão mantidas apenas as verificações para serviços essenciais e . produtos
cireta com a prevenção e o combate ao coronavírus. A vistoria presencial está mantida para aferiçá. de
b (inedidor de pressão arterial), verificação de produtos como álcool 70%, líquido ou em gel, postos
ehnercados. O atendimento interno será realizado apenas online, pelo cite do órgão ou pelo telefon (71)
oçia do Ibametro segue atuando normalmente, pelo telefone 0800 071 1888 ou por e-mail
.l?a.gOv.br.

ode Ab
entro de
fei?p (25 de m
da popu)ação.
maço), os dia
trar\sportes de

iitettto do Estado (Cessa)
ciiento do Estado (Ceass), localizado na rodovia CIA-Aeroporto, funciona em horário especial. Des. quartaestão funcionando apenas os boxes de hortifrutigranjelros, cereais e demais itens essenciais para ali 1-ntação
Jrestaurantes podem funcionar por delivery, drive thru ou entrega na porta. A partir do sexta-feira ( de
Agi de grande volume (segunda, quarta e sexta) terão acesso a partir das 3h apenas perniissionário
4presentando credencial. Os clientes poderão entrar somente a partir das 4h.

.0

-

S4gunda, qu44a sexta:
4
Abertura: 3h paj'p p:rmissionários e transportes de cargas (apresentando credencial de acesso) e 4h para clientes
Feculamento: Mp7'
Terça e quintai 5h às 17h
-Sát,ado:dasjM 3k
-

-

Suspenso de
dá BahIa para RJ e SP
Oovemador ui osa anunciou, no dia 18 de março, que vai solicitar às agências nacionais de Aviação Civil (Anac) e
Vigilância Sanita'
visa) a suspensão, em caráter emergencial, de voos saindo ou chegando de aeroportos baianos pa o
exterior e para 19act s brasileiras com casos de contaminação comunitária, como Rio de Janeiro e São Paulo.
Fechmento de
Foram suspensa
as atividades le
nos ds reserva
Campnha de p

Ias
30 dias, desde quinta-feira (19 de março):
nas unidades de ensino, públicas e particulares, em todos os municípios da Bahia, a serem compen
rã os recessos futuros;

-

das

• Com . hib
feira (17'p?
e evitar

n'A prevenção está em nossas mãos', o Governo do Estado lançou uma campanha contra o coron4jrus na terçaarço). A iniciativa reforça medidas a serem adotadas pela população, como lavar as mãos, utilizar ál4çol em gel 70%
&com aglomerações.

4

Higiend4ç7.
transporte público
• O Esta
Bphia e o Município de Salvador publicaram decreto determinando, em caráter de urgência, a estrat ia de
higienizãõ -secial nos transportes públicos. A medida visa intensificar a prevenção contra a Covid-19 nos õnibu urbanos,
metroPoljt. • fpterrnuniciais interestaduais, metrô, trens, ferry boate lanchas que fazem a travessia Salvador/M Grande.

1

ProdutoÀtrn idos
'O DecrMo4' 1.533 determina a requisição administrativa de serviços e bens,a exemplo de máscaras cirúrgicas, ásçaras de
proteção(uvá. *ventais hospitalares, óculos de proteção e antissépticos para higienização. O objetivo do decreto
arantir que
não falte Çite $ fundamentais, nas unidades de saúde, para o enfrentamento ao vírus. O decreto tem prazo de 180 as e pode ser
prorroga
Suspens
• O Decre
pensionis

r4cadastramento de servidores inativos e pensionistas
9 529/2020 suspende, no âmbito do Estado da Bahia, o recadastramento de servidores aposentado e
e fazem aniversário nos meses de março, abril e maio.

Outras açes'
('Está suseA4 oFatracamento de cruzeiros e outras embarcações de passageiros de grande porte na Bahia a partir e terça-feira
(17 de

1

Trabalho r

1' o Decretd

.428/2020 institui o trabalho remoto para aqueles servidores do Poder Executivo que compõe grupo e risco,
Ienquantq d'grd ertado de emergência em saúde por causa do coronavírus. O decreto autoriza que trabalhem em c a) utilizando
istemap cárpp tivos do Estado, servidores que tenham 60 anos ou mais, aqueles com histórico de doenças respirat ias ou
nicas,
s os que utilizam medicamentos imunossupressores.
Viagens si4i'p' sas
O Decreto '
4912020 suspende as viagens de servidores estaduais a serviço do Governo da Bahia para o exteri
eslocame
tefritório nacional para áreas que apresentem evidências de infecção comunitária.

ou

lolamento
'10 Decreto
cpmunicar irbi
c ente
apres
aquele(qt

ciliar
9/2020 estabelece que os servidores estaduais que porventura forem expostos ao coronavírus de rão
l
tiente à Secretaria da Saúde (Sesab) e permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias, mesmo • e não
intoma. Essa conduta vale para os servidores que tiverem contato com pessoas contaminadas pel Covid-19,
estiverem em locais com transmissão da doença ou ainda para quem retornar do exterior.

Oagnóstico{J
• A Secretari11
da
Laboratório 11
• A capacidadê at
• O Laborató9
• A Secretaria4
os'testes no ej

ss da doença
aQde do Estado da Bahia (Sesab) adquiriu um painel que testa os 21 principais vírus respiratórios no
1 ck Saúde Pública (Lacen-BA).
ai de 300 diagnósticos por dia.
1 de Saúde Pública (Lacen-Ba) passou a funcionar 24 horas por dia, inclusive aos finais de seman
a4de do Estado da Bahia (Sesab) adquiriu o genoma virei do Covid-19 nos Estados Unidos e passou realizar
em a necessidade de contraprova no laboratório de referência nacional, que é a Fiocruz no Rio de I,aneiro.

r

«41

Assistência
tal de 570 1 itóã dè tJTl em 20 regiões de saúde, que poderão receber pacientes por demanda espontânea ou por de4anda
ada.
Ttal de 1.721ei
línicos em 20 regiões de saúde, que poderão receber pacientes por demanda espontânea ou por 4Hmanda
1
regylada.
'Afim de ampqr1 medidas de prevenção contra infecções virais como o novo coronavírus, HINI, 1-13N2 e Influenza 8, s
autridades se
ri
municipais
e estadual vem sensibilizando a sociedade sobre a importância da higiene regular das 'aos e
ratifçcando a ne4es!dSde de cumprimento da Legislação Estadual n° 13.706/2017, que determina a disponibilização de
disp,ensadõres e á
em gel por parte de estabelecimentos comerciais que prestam serviços diretamente à população.

4

41
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Bahia

firma 79 casos de Covid-19

A Bahia
• contabiliz
Tocai.

a ? pacientes confirmados com coronavírus (Covid-19), 725 casos descartados e não há óbitos. Est; número

sps casos de janeiro até as 11h desta terça-feira (24). Todos os casos novos foram importados ou d:. transmissão

Diferente
mas, no
'com uma

dó divulgado anteriormente, o município de Alagoinhas não possui caso confirmado. O paciente resi'e na capital,
todo preenchimento da ficha de notificação, tinha informado o endereço do local de trabalho. O mesi o ocorreu
dão inicialmente atribuída a Salvador, mas o local de moradia do paciente é Feira de Santana.

Desta forni
• (1); Feira 4
,casos, co

Municípios com casos positivos são: Barreiras (1); Brurnado (1); Camaçari (1); Conceição do Jacuíp: (1); Conde
nt4na (8); Itabuna (1); Jequié (1); Juazeiro (2); Lauro de Freitas (3); Porto Seguro (8); Prado (2); SaIv.or (48
slilva que três casos são importados, visto que o local de residência é fora da Bahia); e Teixeira de 4 -itas (1).

Ressalt#-s
são reavali
1
Ê importan
grave. A de
• internação.

os números são dinâmicos e na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avança os casos
s&ndo passíveis de reenquadramento na sua classificação.
Mar que o paciente com diagnóstico positivo para o novo coronavírus pode cursar com grau leve, m erado ou
er1Øa situação clínica, pode ser atendido em unidades da atenção básica, unidades secundárias ou p cisar de
definindo unidades de referência, não significa que ele só pode ser atendido em hospital.

*

casos 9
mpanh

devem ser encaminhados a um hospital de referência para isolamento e tratamento. Os casos leves
ela Atenção Primária em Saúde (APS) e instituídas medidas de precaução domiciliar.

vem ser

O diagnóstica a: cdronavirus é feito com a coleta de materiais respiratórios (aspiração de vias aéreas ou indução de e
rro). Na
uspeita de roid a4írus, é necessária a coleta de uma amostra que será encaminhada para o Laboratório Central de úde
Pública (Laden-:
ara corlfirnlar a .onça é necessário realizar exames de biologia molecular que detecte o genoma virei. O diagnóstica. do
cpronavirus éfei . com a coleta de amostra, que está indicada sempre que ocorrer a identificação de caso suspeito. O ,ras
irjformaçôes 5& m ser obtidas no site da Sesab.
Fonte: 4

01
L1, sb
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Ente. as medidas de combate ao coronavírus na Bahia
O Gove}4

.0 Lado

anuncia medidas para o enfrentamento ao novo coronav(s (Covid-19) na Bahia.

Confira Vp ,ç eretos já publicados pelo Governo do Estado até o momento:

DecretdL°

.528

Decreto n° 19.551

Decreto n° 19.567

Decreto!

59

Decreto n° 19.555

Decreto n° 19.568

Decreto

.53

Decreto n° 19.553

Decreto n° 19.569

Decreto n° 19.554

Decreto n° 19.570

Decreto
Decreto

50

Decreto n°19,556

Compra ci4 rp-pi'adores
Foi anunad p!Io governador Rui Costa, nesta terça-feira (24 de março), a compra conjunta de 600 respiradores À uma
ndüstria cf?inb -, $ndo 400 adquiridos pelo Governo do Estado para a Bahia e 200 pelo Estado do Ceará, com prev,. ão de
:entrega já (ibd)- 'IS de abril, para utilizar nas unidades de campanha, no tratamento de pacientes acometidos pela C' id-19. Na
'mesma ocáiâ. obovêmador agradeceu à Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Meti), que comprou 100 re .iradores
para doar do E ado da Bahia. No total, serão 500 novos respiradores rio estado baiano.
6 novas LJ1PAs no Interior

-1 O governorj5tui Costa anunciou, nesta segunda-feira (23 de março), a abertura de 16 novas Unidades de Pronto
(UPAs), ain
é que as U
eferência 5
z
saúde do 1
Conceição ..
Setrinha, Tuç

ndirnento
o inauguradas, para fazer atendimento de triagem aos pacientes com sintomas de coronavírus no int
r. A ideia
çm a classificação, realizem o manejo clínico, estabilizem o paciente e façam a regulação para unid
;de
ária ou terciária. Todas as estruturas em análise não estavam em funcionamento. informou o secret
da
Ëébio Vilas-Boas, Os equipamentos estão nos seguintes municípios: Alagoinhas, Araci, Brumado, C u,
ité, Gandu, Lauro de Freitas, lpiaú, Itamaraju, ltacaré, Jaguaquara, Morro do Chapéu, Santo Antonio . Jesus,
eVaIença.

V

Ihstituto Co
ata (bom)
jO Instituto
Mala (bom) já está atendendo exclusivamente os pacientes com suspeita de covid-1 9 (coronavirus).1aos 120
Iëitos dispon
42 já estão equipados para servirem de UTI. "Mas este número será ampliado de acordo comas ad - ações
ds redes e
e gases, e outras coisas que já estão sendo realizadas", explica a diretora-geral do Icom, ê médi
irfectologist
i Nunes. O Couto Mala é referência há 167 anos para doenças infectocontagiosas. Desde 2018 está 'om novas
iryslações, de. .a4as para o atendimento a esses casos,

fl

'.ióes Filho
pital Em
Desde segu d j 'ir (23 de março). o Hospital Geral Ernesto Simões Filho (HGESF) atende, exclusivamente, paciente que
necessitem d !;irit n$ão com diagnóstico positivo para o coronavírus (Covid-19). Neste cenário, o HGESF não atender-'casos de
urgência e e rg- cia, apenas pacientes regulados. A unidade possui 164 leitos, sendo 54 de Terapia intensiva (UTI).

R4bertura dlj
S'olicitada pe»
Esbanhol servtM p
hopitaI para ti)
ma'rço, o Hosp

ptaI Espanhol
cyradoria Geral do Estado (PGE) e autorizada pela justiça federal, a ocupação temporária do Hospi
ra»tilização durante o período de crise na saúde pública causada pela pandemia do Covid-19. O pri -iro
mçnto em Salvador segue sendo o Couto Meia, em Cajazeiras. Após vistoria técnica realizada no dia 18 de
P!nhol passará por alguns reparos e em breve estará disponível para atendimento de casos da doe a.

Amnpliàção da ited h*spitalar
O prédio do atig Hõspital Santa Clara, em Salvador, foi requisitado pelo Governo do Estado para reforçar o atendimen dos
pacientes e o c' teao coronavírus (Covid-19).
Rec»imento
FoL publicado
pecúniários par
agravas à saúd
de E11nergéncia
nacional ou estr
do elmail dobco
Prédio na Rio

ações
pra recebimento de doações de pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesse em doar bens e. alores
niinistraçâo Pública Estadual. As doações visam à prevenção, controle e contenção de riscos, dano
licá provocada pela pandemia da Doença Infecciosa Virei COVID-19, que resultou na declaração de ituação
dq o território baiano. Pode participar da Manifestação de Interesse qualquer pessoa física ou juridic
ra} observando os termos do edital. As manifestações deverão ser apresentadas por meio eletrônico, 'través
ade.ba.govbr, mediante o envio de documentos.

o

II fl

•ogo44rf ar Rui Costa anunciou, nesta quarta-feira (25 de março), que o prédio onde funcionava a Faculdade uy'Barbosa, no
RioVe
o, verá utilizado para acolher pacientes como novo coronavirus. O local será destinado aos paciente de bomunidades
carente
eão possuem estrutura doméstica para a recuperação. A internação será voluntária e poderá dura '4 dias. Serão
monta
is mil leitos no local.
Antigo
O anti
que ne

lverside
tet Riverside, que foi adquirido pelo Estado em 2019, será utilizado para atender pacientes de baixa 43mplexidade e
M de cuidados prolongados. A expeótativa é que o local abrigue 100 leitos.

Centro
• O Çsp
paciente
atendirn
local. A

irmento do Bahia
lue Bahia cedeu ao Governo do Estado o Centro de Treinamento Osório Viila Boas (Fazendão) pa ,kb tratamento de
no precisam de tratamentos complexos. Assim, as unidades hospitalares estaduais vão ampliar a;)acidade de
pessoas como novo cõronavírus. A equipe técnica da Sesab fez uma inspeção no dia 19 de março aprovou o
é que o Fazertd&o abrigue cerca de 40 leitos.

Trans pc
dpvlá rias
• Foram 4is'p risas por 10 dias, desde sexta-feira (20 de março), a circulação, saída e chegada de qualquer transp
interrnunipipa
aviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vens, n municípios
de Salvad&
de Santana, Portõ Seguro, Prado, Lauro de Freitas, Simões Filho, Vera Cruz e Itaparica. Na mas a data,
1 também 1)
sUspensos ônibus interestaduais no território baiano.
• Desde s
Magalhãe
1 Brumado,
Ilhéus e It
com validq
terá suspe
Estão su
x Barra Gr

a-'eira (23 de março), aroibição se estendeu, também pelo período de 10 dias, aos municípios de (5 Eduardo
efras, Bom Jesus da Lapa, Guanarnbi e Vitória da Conquista, Correntina, Entre Rios, Santa Maria d itória,
é,Conceiçáo do Jaculpe e Juazeiro. Os mesmos serviços foram suspensos nas cidades de Carnaça Itabuna,
desde sábado (21 de março). A cidade de Teixeira de Freitas foi incluída na lista nesta quarta-feira 5 de março),
ez dias. A partir de quinta (26 de março), de acordo com decreto publicado, o município de Nova 8 re também
sÓrviço de transporte interrnunicipal por dez dias.
as'por 10 dias, desde 20 de março, as travessias marítimas diárias entre Salvador Morro de São P
Salvador x Madre de Deus, e vice-versa,

lo, Salvador

Os sistems d trvessias por lancha, para Vera Cruz, e via ferry boat, para ltaparica, passaram a operar, também d! de adia 20
lis março, p •rários reduzidos. Ficou determinada a redução em 30% da quantidade total de passageiros nas emb. cações LiQ
sistema hidçóvi oS com o intuito de evitar aglomeração dope
soase eventuais contágios. Aos finais de semana e fe - dos, as
epessoas
operações 46 - vssias para as ilhas ficam completamente suspensas. Outra medida inserida na Resolução Agerba O 14)2020 é
a proibição p tr- néporte hidroviário para fins de turismo nos terminais náuticos do Estado da Bahia.

9 sistema dtç. esia por lancha está operando nos seguintes horários:
-SalvadorN9ra 'ruz: 6h30, 8h, 9h30, 13h14h30, 16h30, lSh e 19h30;
-Vara Cwz/Çàlv:doF: 5h, 6h30, 8h, 11h30, 13h, 15h, 16h30 e lSh.

4 no sistem

-loat (nos dois sentidos), a travessia é realizada sempre às: 6h, 7h, ah, 12h, 14h, lBh, 19h e 20h.

Brreiras n
r4as e aeroportos
Ficou estab
a p medição da temperatura das pessoas que chegam ao estado da Bahia pelos aeroportos, rodoviáips de
Slvador e d
e Santana, e rodovias federais que dão acesso, principalmente, aos passageiros que vêm de São"auto e Rio
dd Janeiro.
mas doFiír9 ingtalados potos avançados na BR-116, BR-101 e na BR-242, que ligam a Bahia ao centro-oeste do .ais.
minhões e rtb sáo parados para que a medição da temperatura dos passageiros seja realizada. Se alguém apres4 ter
r& -Vi Js, é coletada amostra e feita uma ficha de notificação da vigilância, sendo a vigilância do municíp
l/destino i
dà para que a pessoa fique em isolamento domiciliar, adotando as medidas de precaução de contat
repirat6rias.
E9ado regul
Aregulamen çg
vis4ndo a pre

convocação de PMs da reserva
spalda legalmente a convocação destes servidores para atuar nas ações executadas pelo Govern
o combate à disseminação do novo coronavírus (Covid-19) na Bahia.

aiano

Consórcio No I4 e pede apoio da China
'O Consórcio lçotd - st enviou ofício, no sábado (21 de março), ao embaixador da China no Brasil, Vang Wanming, solici rido
apojo do pais ro 48, bte ao novo coronavírus (Covid-19). O documento solicita co)aboraçãô "por meio do envio de mate is
méd cos, de instç1 ede equipamentos".
Ped do de cai4jiii. d pública e redução de despesas
• Ru( Costa en4}TV Amensagem à Assertibleia Legislativa da Bahia (Alba), no dia 20 de março, solicitando declara o do
estailo de clartç4.r- ç3ública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020. Já no Diário Oficia! do Estado do dià 21 de març o'
pubi cedo novo 6r-toque estabelece diretrizes para contenção de despesas e pessoal no estado da Bahia.
Med das do Coffsé l Nordeste
-Os nove goverIpq. es! do Consórcio Nordeste buscam soluções conjuntas visando o enfrentamento e controle da pende a do
cororjavirus. Os UoV- adores aprovaram um documento que será encaminhado ao Governo Federal questionando e pedi do
imediata suspenaq 'os cortes do programa federal Bolsa Família. Os gestores nordestinos vão fortalecer o pedido dos 27
governadores do?r;- il ara reunirem, pelo menos,com dois ministros de estado, especificamente os da pasta de saúde, jz
Mandetta, e de eËpn9 i&, Paulo Guedes, para que os estados possam adotaras medidas cabíveis diante da crise agravad pelp
pandrnia

'II
Suspenpão 11e ventos com mais de 50 pessoas
Estão s4âperlsos por 30 dias, a partir do dia 19 de março, em todos os municípios baianos:
os evejo)tt atividades com a presença de público superior a 50 pessoas, ainda que previamente autorizados, q ,- envolvem
aglomerâ9a4iepessoas, tais como: eventos desportivos, religiosos, shows, feiras, circos, eventos científicos, pas-; atas e afins,
bem con} ÇiJaem academias de dança e ginástica;
a abert alfucionarnento de zoológicos, museus, teatros e afins,
• os jogohdp1tampeonatos de futebol, profissionais e não profissionais, deverão ocorrer sem a participação de púbt o ou torcida.
SituaçãcÇe mérgência
Decreto u4f co no Diário Oficial do Estado (DOE), na quinta-feira (19 de março), declara situação de emergênc': em todo o
território l?pih .. Conforme a publicação, "a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, contro - e contenção
de siscos3çld4.s agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença".

1 RLa.du....JJL

8;
• Fica auÍia'a iTnobiIizaçâo de todos os órgãos estaduais, no âmbito de suas competências, para empregar esfo os no intuito
de apoiar
õeh de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução.
Alteração
Estão au
Simões RI
Nas dom

r

Embasa
' A partir d
Porto Segu
na Ba
icionam
'Wer solicitad

Í.

onamento da Rede SAC
os atendimentos presenciais do SAC em Salvador, Feira de Santana, Prado, Porto Seguro, Lauro e Freitas,
bÇina e Ilhéus.
idrdes no interior do estado, o atendimento deve ser agendado através do SAC Digital.
egunda (23 de março), está suspenso o atendimento presencial nas lojas de Salvador, Feira de Sant a, Prado,
u?b de Freitas e Simões Filho. A partir da quarta-feira (25 de março), o atendimento será suspenso e todas as
exceção daqueles pontos integrantes da rede SAC. A medida que as unidades do SAC que ainda stão em
rem sendo fechadas esses pontos de atendimento também serão fechados. Nesse período, os servi s podem
lo 0800 0555 195, pela Agência Virtual no sito da Embasa ou pelo App de celular.

4

etran.BA
ç Fica suspe)isa
alização de provas teóricas e práticas para candidatos à primeira habilitação. A suspensão, que cd eçou no
dia 19 de mçô ebue por 15 dias, sendo prorrogável pelo menos período. A medida cumpre a determinação do decr o estadual
19.529/2020,,qu trata das ações de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19).
Ç

1

•tis serviço
Lauro de Fré
porrogaçâo
atendimento
dixarão de

eartamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) foram suspensos, na segunda-feira (23 de março), :p Salvador,
ões Filho, Feira de Santana, Prado e Porto Seguro, por tempo indeterminado. A suspensão acarr: ará na
zo de comunicação de venda e transferência de propriedade do veículo, que era de 30 dias, para a •.- ta em que
àpormaIidade. As autoescolas e clínicas credenciadas ao órgão que funcionam nos seis municípios . mém
r.

Ibametro
•9 Ibametro
que tenham 1
es9gmorflanô
co iibustíveis
316-3182. A
o uvid o ria ©ib

ns$eu os atendimentos externos. Estão mantidas apenas as verificações para serviços essenciais e d produtos
direta com a prevenção e o combate ao coronavírus. A vistoria presencial está mantida para aferiçã de
(nedidor de pressão arterial), verificação de produtos como álcool 70%, líquido ou em gel, postos d
eryiercados. O atendimento interno será realizado apenas onlino, pelo sito do órgão ou pelo telefon (71)
orla do Ibametro segue atuando normalmente, pelo telefone 0800 071 1888 ou por e-mail
..14a.gov.br.

60

Q

r de Ai,
inehto do Estado (Ceasa)
O Centro de A 1 a-ci+ento do Estado (Cessa), localizado na rodovia CIA-Aeroporto, funciona em horário especial. Desd quartafeiry (25 de m
Mão funcionando apenas os boxes de hortifrutigranjeiros, cereais e demais itens essenciais para ali ntaçâo
da pulação.
e,restaurantes podem funcionar por delivery, drive thru ou entrega na porta. A partir de sexta-feira
de
março), os dia
ir de grande volume (segunda, quarta e sexta) terão acesso a partir das 3h apenas permissionérios
transportes de
apresentando credencial. Os clientes poderão entrar somente a partir das 4h.

- S4unda, qual
Abertura: 3h pah
ssionários e transportes de cargas (apresentando credencial de acesso) e 4h para clientes
Fechamento:
-Terça e quintab4 5h às 11h
-Sá6ado: dasI 3k'

M

SusSensão dedê Bahia para Ri e SP
'O g'overnadoi • .sa anunciou, no dia 18 de março, que vai solicitar às agências nacionais de Aviação Civil (Anac) e •
Vigilncia sanitájja 'nsa) a suspensão, em caráter emergencial, de voos saindo ou chegando de aeroportos baianos pa - o
exteror e para cjad-s &asileiras com casos de contaminação comunitária, como Rio de Janeiro e São Paulo.
Fechmento deeiJ. la
Foram suspensapp 3qdias, desde quinta-feira (19 de março):
'as ajividades leu?9 nàs unidades de ensino, públicas e particulares, em todos os municípios da Bahia, a serem compen das
nos dips reserva4s p. ra os recessos futuros;
Campanha de p 'vb çãTo
çtt

i

Com
feira (1
e evitar

an'A prevenção está em nossas mãos', o Governo do Estado lançou uma campanha contra o coron-lrus na terçaaço). A iniciativa reforça medidas a serem adotadas pela população, como lavar as mãos, utilizar ál .ol em gel 70%
es; com aglomerações.

Higleni4ã4ã dp transporte público
• Etaojq Bhia e o Município de Salvador publicaram decreto determinando, em caráter de urgência, a estrat ia de
higieniz4ad -special nos transportes públicos. A medida visa intensificar a prevenção contra a Covid-19 nos õnib urbanos,
3. metropoan 5, Çritermunicipais, interestaduais, metrô, trens, ferry boat e lanchas que fazem a travessia Salvador! r Gçande.

1

Produto
• O Decr
proteção
não falte
prorrogad1

S
t~533 determina a requisição administrativa de serviços e bens, a exemplo de máscaras cirúrgicas, áscaras de
ventais hospitalares, óculos de proteção e antissépticos para higienização. O objetivo do decreto garantir que
damentais, nas unidades de saúde, para o enfrentamento ao vírus. O decreto tem prazo de 180 "as e pode ser

suspensp4 r4cadastrarnento de servidores inativos e pensionistas
• O Decre» n1 1 9 529/2020 suspende, no âmbito do Estado da Bahia, o recadastramento de servidores aposentado
pensionistás,4 e 7azem aniversário nos meses de março, abril e maio.
1 Outras ações
• Está sust4n oL atracarnento de cruzeiros e outras embarcações de passageiros de grande porte na Bahia a partir e t9rça-feira
(17 de ma?jc&
Trabalho
90
O Decreirp'o
nP 428/2020 institui o trabalho remoto para aqueles servidores do Poder Executivo que compõe grupo' de risco,
ienquantorâr. ¶stado de emergência em saúde por causa do coronavírus. O decreto autoriza que trabalhem em
a, utilizando
istema,s
-ti',ps do Estado, servidores que tenham 60 anos ou mais, aqueles corri histórico de doenças respirat.çias ou
ônicas, gkvjd-s bosque utilizam medicamentos imunossupressores.
.-

Viagens 5RC 95
jO Decretofr1 .5?912020 suspende as viagens de servidores estaduais a serviço do Governo da Bahia para o exterI) ou
eslocame1 n. território nacional para áreas que apresentem evidências de infecção comunitária,
lsolamentojdo ciiar
-0 Decreto
529/2020 estabelece que os servidores estaduais que porventura forem expostos ao coronavírus de irão
comunicar irpqi.taiente à Secretariada Saúde (Sesab) e permanecerem isolamento domiciliar por 14 dias, mesmo • e não
apresente qqálqu-r sintoma Essa conduta vale para os servidores que tiverem contato com pessoas contaminadas pe Covid-19,
para aquele húe estiverem em locais com transmissão da doença ou ainda para quem retornar do exterior.
Diagnósticoié
• A secretari4 E.
da
Laboratono Qe
Á capacida
• Laboratór
• A Secretari
ostestes n
É

.,

sps da doença
ade do Estado da Bahia (Sesab) adquiriu um painel que testa os 21 principais vírus respiratórios no
Ice Saúde Pública (Lacen-BA).
ai de 300 diagnósticos por dia.
ai de Saúde Pública (Lacen-Ba) passou a funcionar 24 horas por dia, inclusive aos finais de seman
aúde do Estado da Bahia (Sesab) adquiriu o genorna viral do Covid-19 nos Estados Unidos e passou realizar
sem a necessidade de contraprova no laboratório de referência nacional, que é a Fiocruz no Rio de neiro.
.

Adsistência
tal de 570 j4i(õ;d UTI em 20 regiões de saúde, que poderão receber pacientes por demanda espontânea ou por deq anda
ada.
1
qtal de 1.72 1 1a1t.S iínicos em 20 regiões de saúde, que poderão receber pacientes por demanda espontânea ou por it'manda
regulada.
1'
j
• Afim de ampr medidas de prevenção contra infecções virais; como o novo coronavírus, HINI, H3N2 e Influenza B, :3
Çi
autoridades sajt4:s
nunicipais e estadual vem sensibilizando a sociedade sobre a importância da higiene regular das - aos e
rati4cando a nee dØe de cumprimento da Legislação Estadual no 13.706/2017, que determina a disponibilização de
dispensaddres
•?l em gol por parte de estabelecimentos comerciais que prestam serviços diretamente à população

•k

r

Atuqlizado às f4h4.

4 dia 26 de março de 2020

Audip:
•

Confira d ud o desta notícia

Governo da
Gok'erno do $tà.
Seãom Sec4ta,r
3* Avenida, nQ19,
cd' 41 .745-OÓ 1
Tel+55 (71) 3If
Localização
-

da Bahia
dp Comunicação Social
Plataforma IV, 11andar, CAS
algador Bahia
-

24t9

Horrio de iunrq nento:

De stua sea.fejra das 08:30 às 12:00 e 13:30 às 18:00h.
Exer d gu cidadania. Fale com a Ouvidoria

1

Todo Ç4 co 1

te ido desse site estápublicado sob a licença
creati)40q •rr mons Atrlbuição.semD0jv5ç5 3.0 Brasil.

ti

II!

fl
GOVERNO
.I— DO ESTADO

(http://v.saude.ba.gov.br)

Notícias/

Bah , rØgistra 108 casos de Covid-19, com 16 paci ntes
;cura:t 5
4

Àaude.ba.gov.br) / Emergências em Saúde (http://www.saude.ba.gov.br/category/emergencias-em-saude/) / Bahia re
9, com 16 pacientes curados (http://.saude.ba.gov.br/2020/03/26/bahia-registra-108-casos-de-covíd-19-com-16-pa

Início (htt
casos de
curadosfl

ra 108
tes-

-'4

Éã 26/03/2 4°L

A Bahia registra 108 casos confirmados com coronavírus (Covid-19), 1.082 .sos

JQ$AVÍRUS
1:9

descartados e não há óbitos. Este número contabiliza todos os casos deja -iro até as 17
horas desta quinta-feira (26). A boa noticia é que, do total de casos, 16 est- curados,
sendo dois no dia de hoje. Entre eles, uma mulher de 95 anos, que estava fsPitalizada.
Os municípios com casos positivos são estes: Alagoinhas (01); Barreiras (01 1Brumado
(01); camaçari (01); canarana (01); conceição do Jaculpe (01); conde (01); -Ira de
Santana (09); Ilhéus (01); Itabuna (02); Jequié (01); Juazeiro (02); Lauro de F tas (05);
Porto Seguro (10); Prado (02); Salvador (63 casos, sendo 60 residentes na c- sital, 1
residente em Mossoró RN, 1 São Paulo e 1 Miami); São Domingos (01); Tei jira de Freitas
(01) e 4 estão em investigação sobre o local de residência e infecção. Estes túmeros
ratégicas em
representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de 1nformaçõs
Vigilância em Saúde da Bahia (cievs-BA) em conjunto com os Cievs munici is.

te hosPital izai1o&

Além dos 16 casos curados, a Bahia possui 51 pacientes em isolamento do
adotando as medidas de precaução respiratória e de contato, sete pacient
neM todos em Salvador, e 34 estão em investigação epidemiológica junto aos municípios.

bessaltamos Je,c
passíveis de r&n

d4

ciliar,
encontram-

sendo
eros são dinâmicos e na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliad
rmerito na sua classificação. Outras informações em w- wtsaude.ba.gov.br/coronavirus (httpf/wsw.saude.ba.gov.br/co navirus).

Lisgnóstico bil tor)al de infecção pelo SARS-CoV-2

IHI

raclentes corT]
elacionados: 1
• Pacientes c
Pacientes s
om circulaçã 'd

6

S

itq. de COVID-19 devem ter amostras coletadas e enviadas para o Lacen-BA quando estiverem em um dos seguintes crité s abaixoais de gravidade, Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) ou internados;
is Pe gravidade contactantes de caso de cOVlD-19 suspeito ou confirmado, ou com histórico de viagem recente ao exte
RS-CoV2, e regiões do país com transmissão comunitária sustentada;;
údb- com sintomas respiratórios suspeitos de cOVID-19;

• Ptoflssionaif td
4. Gestantes cph!si toras respiratórios suspeitos de cOVID-19;
S. Pessoas cornfeb -, sispeitas de infecção, triadas nos Aeroportos, Portos e nas Estradas
Õbsen'açáo:

Compa

Notícia

de te que não se enquadrem nas situações acima não têm indicação para coleta de amostras.

Tweetar

adonadas

em países

(http://

a

27/03/2020

.b4.gov.br/2020/03/27/entenda-o- pia nejamento-d o-governo-do-estado-para-atender-os-baia nos-em-caso-de-contamin cao-porrohavirusfl

Entenda
(http://
em-caso

ejamento do Governo do Estado para atender os baianos em caso de contaminação por cor avirus
de.ba.gov.br/2O2O/O3/27!entenda-o-pIanejamento-do-governo-do-estado-para-atender-o . baianose- orta mina cao-por-coronavirus/)

caso-de-

leia mais )> i)ti

Io

r- oronavirus/)

.1

27/03/2020 j]'(l p://saude.ba.gov.br/2020/03/27íinforme-gerai-boIetins-covid-19

Informe gral; B letins sobre Covid-19 (http://www.saude.ba.gov.br/2020/03/27!informe-geral-boletinS-co .-19/)

.saude.ba.gov.br/2020/03/27Tinforme-geral-boletifls-COVid-19/)

leia mais »

r-safl
FiospitaI Regional Costa do Cacau aderem ao movimento "Fica em Casa"
de.ba.gov.br/2O2O/O3/26/funcionarios-do-hospital-regional-costa-do-cacaU-aderem-ao-m0 mento-

furicionár
http://
fica-em-c

'1m-casa/)

6/03/2020

ahia regisÇra 1h041, casos de Covid-19 (http://www.saude.ba.gov.br/2020/03/26/bahia-regiStra-104-casos-de-

i1eia

mais » (h4p:4jvww.saude.b.gov.brf2OZO/03/26/bahia-registra-104.casos_de-covid-19/)
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Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchéfla para Assuntos Jurídicos
LEI N° 43.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

v

T-,to c.rrf.ila

Dispõe sobre as medidas para enfre Lpmeto da
emergência de saúde pública de niportância
internacional decorrente do coronavírus 1 çsponsável
pelo surto de 2019.

gulame
gulame)ito
Vi
O

DÉNTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciona a seguinte

Art. jj° stp Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emgência de
saúde Públ\
i,rnportãncia internacional decorrente do coronavirus responsável pelo surto de 2019.

r

•eáf idas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade.

§ i°
•

§ 2°tQ o Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duraçãoda situação de emergência de sa
dë que tratabqt. ipi.
• §3°
de Saúde.

de que trata o § 20 deste artigo não poderá ser superior ao declarado pela Organiza

p'

Art,20'Pa

merçadorias
coijonavírus;

e pública

Mundial

fins do disposto nesta Lei, considera-se:
ntp: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de t?nspbrteJ
n1ornendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propaação do

II - qua o na: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pes oas que
nãq estejam rio,' les, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias sus ito,s de
conamihação1 d
neira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus.
I

Parár,
do Anexo a. O
•

& idp. As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitário Internacional, c?nante
tcn° 10.212 de 30 de janeiro de 2020, aplicam-se ao disposto nesta Lei, rio que couber.
nfrcntamcnto da emergência de saúde pública do Importância internacional dccor :nte do

IArt. 3P

nfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorri te do
toridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as s±uintes
dação dad pela Medida Provisória n° 926, de 2020).

Art. 3°
coror)avírus, a
mediçias:
1-isolam 10
II - quareter'

,111 - deter 'nl ã de realizaçãotompulsória de:
a) exameÀn ices;
b) testes

tdriais;

e) coleta d

ostras clínicas;

d) vacínaçá

e, 'utras medidas profiláticas; ou

amentos médicos específicos;
tudo ou investigação epidemiológica;
e 4 fiação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
1

iç5o excepcional c temporária de entrada e saído do ais, conforme rcoomonii

o tócnica

VI j r trção excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Ag? cia NacionaÍ
de Vigilâ cia -qpitáda, por rodovias, portos ou aeroportos de:
(Redação dada pela Medida Pro sória n°
1 de 2220):.
a)

t-da e salda do País; e

,(Jnciuíd pela Medida Provisória no 926, de 2020),

b) leo oção interestadual e intermunicipal;

(Incluído pela Medida Provisória n° 926 de 2020)

Vil f re.ujsição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será batantido O
pagamenÇ po-terior de indenização justa; e
VIII jlaø otzaçâo excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos à vigilância s
• registro na.,n 'sà, desde que:

itária sem

a) ri,qist dps por autoridade sanitária estrangeira; e
b) prvip s em ato do Ministério da Saúde.
§ 1° 5
eem nális
indispensá

e9idas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidência científicas
bre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço -o mínimo
r91 moção e à preservação da saúde pública.

§ 20 P, 1c2' assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo:
'-o ,
cdnforhie re

serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a assist,ênci - à família
áito;
1

II - o de A de receberem tratamento gratuito;
; lp -o
preponiza o
jantiro de 2020
§ 3° 5
decQrrente da
40

As
dela§ acarreta
§

§ 5° Ato
- dispo
artigo; e
li - conce

§ 6° Ato
dispor4 sobre a

rspeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, onforme
do Regulamento Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto h° 10.212 e O de

n'siderado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de ;'usência
idas previstas neste artigo.

Os deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidás previstas neste artigo, e o descum. imento
nsabilização, nos termos previstos em lei.
iqistrõ de Estado da Saúde:
bre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos incisos 1 e II do cap deste

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

unto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da lnfraes'1 tura
aprevista no inciso Vi do caput. (Redação dada pel Medida Provisória n° 927 de 2020)

§ ~rAI 0, ato conjunto a que se refere o § 6° poderá estabelecer delegação de competência pa a resolução
dos Casos' (a omissos. (Incluído pela Medida Provisória n° 927 de 2020).
A medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas:

§

ihistério da Saúde;

-

II ~élq gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, nas hipótese dos incisos
4
II,
VI
VI ïçll 09 caput deste artigo; ou
3,
~

III trIc gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III, IV e Vil do caput deste artigo.
-

4

§8°
mdidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o fu
e serviço pç.Iidos e atividades essenciais.
(Incluído pela Medida Provisória n°9261 d&2020),
§9°I
que se re

onamento

reidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividade essenciais
0
(Induído pela Medida Provisória n° 926, de 2020)
§8.

r4edidas a que se referem os incisos 1, li e VI do caput, quando afetarem a execução
§ l0j
públicos,e atwi.a4es essenciais, inclusive as reguladas', concedidas ou autorizadas, somente poderão a
dii ato eskeM ic e desde que em articulação prévia com o órgão regulador ou o Poder con
aytorizador4
lnclufdo pela Medida Provisória n° 928 de 2020)
*

serviços
adotadas
dente ou

§ 11. É1 dada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento d serviços
ptblicos o a Md..ds essenciais, definidas nos termos do disposto no § 90, e cargas de qualquer espécie'q possam
adarretar deka stcirnento de gêneros necessários à população.
(Incluído pela Medida Provisória
926 de
2d20)
1'
-

'

c.a Lei.
Art. 4'
dspensãvel a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e iinsumos
detinados a.e'rt 4tamento da emergência de saúde públiàa de importância internacional decorrente do c.r onavirus
(Redação dada pela Medida Provisória n°926 de 2020).
debue trata -1ta e.
§ 10 A iis9jensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas .- quanto
perdurara erAinia de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
t
spontratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponíiIizadas
§2° To
em sitio ofioil
cífico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber,
-m- das
(rnações 4'i
no § 3° do art. 8° da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do cont :tado, o
rrero de s4a.i sdição ria Receita Federal do' Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo pro isso de
coníratação o q isrçao.
§ 3° EX9ep91 oqalniente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de e presas
que estejam comi idneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder público
Susppnêo, quando e tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.
(Incluído pela Wred'
rovi ória n° 926, de 2020).
Art. 4°-A
equipamentos
bem dquirido.
de:

Art. 4°-B
(&
-

ocorrê

-

neces

v

usição de bens e a contratação de serviços a que se refere o capdt do art. 40 não se res "nge a
desde quê o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionam to do
(incluído pela Medida Provi ória n° 926, de 2020)
d' pensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as co 1içôes
eIS Medida Provisória n° 926, de 2020)
eÇsituação de emergência;

(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 20201

e de pronto atendimento da situação de emergência;

.(lncuído pela Medida Provisória n°

926,de 2020)
(II exist&
públicos ou parti
-

d9 risco a segurança dê pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outrosi ens,
5; e
(Incluído pela Medida Provisória n°926, de 2020)

T

iv iintação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.
Peia M-d da o'is.ri. ° 26 de 2020).

(Incluído

Art. 140
Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enftentamento da e ergncia de
'que trata Jes Lsêi, não será exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de ben e serviços.
!comuns.
iflcluído pela Medida Provisória no 926, de 2020)
4

Art.j41,-I Q Gernciamento de Riscos da Contratação somente será exigível durante a gestão do c treto.
jncIuído pel.l é.ida Pr.visóila n°9 6, de 2020)
Art: °r: Nas contratações pata aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfre lamento da
mergênc q trate esta Lei, será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de p Veto básico
rimPlificadí. 1 (Incluído pela Medida Proyisória n° 926 de 2020)
- o de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere o caput co erá:
§ 10
(Incluído p-L e.id. Provisória n°9 6 de 2020).
- d4lakko do objeto;

(incluído pela Medida Provisória n°926 de 20201

li - fi. -jda dptação simplificada da contratação;

(incluído pela Medida Provisória n0 926 de O

III - dsc ço resumida da solução apresentada;
IV - rõou itcs da contratação;

(Incluído pela Medida Provisória n°926, d 20 0)

(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020)

V - cr$ri. e medição e pagamento;

(Incluído pela Medida Provisória n2 92 de 2020)

VI - esti' \.tivas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros:
6 de 2020)

- - o is6 - "

a) Po -Id- ¶omPras do Governo Federal;

(Incluído pela Medida Provisória n°926 de 2020)

b) pesuj4- Publicada em mídia especializada;

(Incluído pela Medida Provisória n°926 •e 2

c) sítid$ ë-tr*nicos especializados ou de domínio amplo;

(Incluído peL Medida Provisória

926 de

22Q).
d) contai) õ similares de outros entes públicos; ou
e) esjti- realizada com os potenciais fornecedores; e
VII - ad. .tço orçamentária.

•

(incluído pela Medida Provisória n°926, •e 102*).
(Incluído pela Medida Provisória n°926

(Incluído pela Medida Provisória n°926 de 2020)

ce .conàImente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a esti tiva de
§ 2°
inciso VI do caput.
(Incluído pela Medida Provisória 'fl° 926, de 2020)
os de quÇra

-9

§3- 0 1o obtidos a pair da estimativa de que trata o inciso VI do caput não impedem a contra - ;ão pelo
Podpr Púbticolpo vqores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipó se em
que tieverá haver' stiflcativa nos autos.
(Incluído pela Medida Provisória n°926, de 2020)
Art. 4°-9N- hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade com.etente,
excepcionalmet - r?ediante justificativa, poderá dispensara apresentação de documentação relativa à regu-ridade
fiscal e trabaIlçs?a ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos dê habilitação, ressalvados a exig cia de
apresentação
de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso )CRXIII do
cap4t do art. 7 1da
nstituição.
(lgçluído pela Medida Provisóri- n°926, de 2020).

4 % .4

Art. 40-G No gasos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a a4Çiisição
de bçns, servi os - insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os pra4ós dos
(Incluído pela Medida Provisória n° 926 de 2020)4
procddimentos
- 6 o serão reduzidos pela metade.

'r'

1° Qu- do o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o úmero
inteiro antecede té.

(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020)

21 Os -q4 s dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo.
Provisóri - n° 92 e 2020

(incluído pela (tiedida

1

§ 3° Fic- di'ehsada a realização de audiência pública a quese refere o art. 39 da Lei n° 8.666,_de ki de
(Incluído pela Medida Provisória ri' 926,
2020),11
junho de 1993, .trj ;slicitações de que trata o caput.
1,
'

1'•
Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e oxierão ser
t°
prorrogaci'ds p riperfodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos d situação de
emergênta
súde pública.
()ncluído pela Medida Provisória n° 928 de 2020).
Art. 4°-I Pata os contratos decorrentes dos procedi mentos previstos nesta Lei, a administração p lica poderá
prever qu ohtratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos o 'suptessões
p0 objeto
a*do, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizada do contrato.
(Incluí
ela Medi
v
de 2020),
li
Art. 5o

da pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de:
eít contatos com agentes infecciosos do coronavírus;
çào em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo coronavírus.

Art.
: obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública feder estadual,
distritale n(iç ipl de dados essenciais à identificação de pessoas infectadqs ou com suspeita de !ri cço pelo
cbronavíru%c
finalidade exclusiva de evitar a sua propagação:
. .dgação a que se refere o caput deste artigo estende-se às pessoas jurídicas de dire'o privado
§ 10
quando os dádo.frem solicitados por autoridade sanitária.

1

§2°jMj Istério da Saúde manterá dados públicos ë atualizados sobre os casos confirmados, suspi tos e em
estigaçâo1
rb tios à situação de emergência pública sanitária, resguardando o direito ao sigilo das in.rmaçães
•
p4ssoais.
Art 6°4 icem estabelecidos os seguintes limites para a concessão de suprimento de fundos e pe)' item de
depesa, iai1 a aquisições e contratações a que se refere o caput do ai. 40, quando a movimentação fio realizada
o de Pagamento do Governo:..(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020)
p4 meio de
- na
Lei, no 8$66,
li-nas
Lein° 8.668,
Art. 7°
nesta Lei

ç$o de serviços de engenharia, o valor edtablecidõ na alínea "a" do inciso 1 da caput do ri. 23 da
de junho de 1993; e
(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020),
sem geral e outros serviços, o valor estabelecido na alínea "a" do inciso II do caput do -31 23 da
.Øncluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020),
ntstério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação e operacionalização do

sposto

pcic4sçí

e

Art. 81 Çst1 Li vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional decor - nte do
corotiavírus rebo áVel pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que trata o art. 40-1—1 que obedet.- rão ao
(Redação dada peld Medida Provisória n° 926, de 2020)
prazb de vigêni els estabelecidos.
Art. 90 E' ta ei, entra em vigor na data de sua publicação.
Brasíli?,

e'ereiro de 2020; 1990 da Independência e 1321da República.

JAIR )VÇESSIAS Ç SÔNARO
Sérgio Moro
Lujzl3enrique ?h ftp
este têxto não a

uio publicado nó DOU de 7.2.2020
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Finanças Municipais, Contabilidade Jurídi
Orientações quanto aos aspectos orçarentarios;cdhtabeis e jurídicos envolve
ações de enfrentamertd ao côronaÇfrus;
IAS:

o as

Constituição Federal de 1988
Lei n9 8.666/1993 - Lei de Licitações
Lei n2 101/2000 - Lei de RêspJ
.4

6útdade Fiscal.

.3........;

Lei n 9 13 979/2020 - Medidas Governo FçderaICoronavirus

cohsj4ràndo que em 11 de março de 2020 a Organizç Mundial de Saúde - OMS decr
dijei4iinação do novo coronayirus como uma pandemta munjl,

ou a

v•ús 6ialrinte conhecida orno
Cosi4rndo que a doença provocada pelo novo Co?
ccyb 19, sigla em inglês para coronavirus disease 2019 (doença por coronavírus 201 na
traduç o);
Cosi-rndo que o COVID-2019 causa doença respirãtótra em quadro que pode variar de 1 •ve a
m4çijç.dp, semelhante a umagripe rhâs.. ue..aFguhCta?Ø'ódemi.sermais graves, co o
oci»ê cia de síndrome respiratória aguda grave e comp1icçes em casos extremos, pode evar
ao,Çip
CoUsid-rndo que a rede municipal de saúde deve implementar um plano de contingência a artir
doU p.tocolos orientados pelo Ministério da Saúde . pWaOMS, devendo estar preparada ara
os casos mais graves, o que pode gerar a cotntrataç5o c$e obras, serviços e compr em
etiergencial;
.•:
rando que o art. 37 da Constituição Federal de 1988, inciso XXI, admite a contrataç
eviços, compras e alienações com ressalvas em casos epdcificados na legislação;

de

Co[sid rndo que em situações que demandam uria ação rápida e eficaz por par
adççiin tração publica, a Lei 5h 2 8.666/1993 traz dispositivo que permiteao gestor a contra
eens e serviços sem a necessidade de prévio prócédimerifAo íiÓitaódio (artigo 24, mci

da
ça o
IV);
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Cqsi.eando que o art. 42 da Lei n 2 13.97.9-/'2
: ó'20 dispõe que4ca dispensada a licitaçã para (V
aciiyã de bens, serviços e insumos de saúde destin&d6%b iÍreftr
t&ïto da emergên a de
sahde .'iblica de importância internacional decorrente do Coronavírus;
Cijdi.erndo que para fins de dispensa de licitação deypXwyr a necessidade de contrataça
na10 possa aguardaras trâmites ordinários do procedinjehto licitatório, em razão da necessid
rep a imediata por parte da administração publica, justificaPido, assim, a contratação
(e$ j eço, limitada "somente para os bens neceis6rios'a&dteddhfeht6da;4itüação emeren
ca?a,dIto a e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máxi
iS 4-nço e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergên
ca bm o de";

que
e de
ireta
1 ou
o de
a ou

Co 'si' -rndo que a emergência podeér dãfacterïãJ 6nd iiéIa situação decorrente de atos
im re isiveis que exigem imediata providência sob peo de ponciais prejuízos para o ci dão
os
(c rrCd pr exemplo, falta de medicamentos na rede públièi); e qué a calamidade pública seri
o
no
fat1o? .royocados por desastres naturais que causam grandes prejuízos à região afetada (co
caso 9-5 epidemias);
II
ou
caÇ!aJe pública, além de concreto e efetivamente prioyávélrpisco$vé;se mostrar irnin te e
gr
que deve ficar configurado que a càntrataçaot&W Scíal é à m&iÔ adequado, efe vo e
efidi4? e de afastar o risco iminente detectado (Decisão TÇU nQ 347/1994 - Plenário, Mi stro
RelatcÇ CÇRLOS ÁTILA ALVARES DA SILVA, Sessão 01/06/1994,Dou 21/06/1994);

cohsu?-rndo que para que seja caracterizado corno ituaãbadwersa dada como emergên

1

REÇd 1 EJDAMOS:

.

14 álikiente, os gestores municipaisdevem cdnultra:a1r dflknkárido afim de veri ara
dis dbi idade imediata de material de estoque ou material de demanda específica para av ar a
ness dzde da compra a ser realizada. Em caso de quantidade considerada insuficiente, de ser
elaor?d um termo de referência (que é dispensávels quando er tratar de material de estorue)
in4urrio entre outros, a elaboração das especIfiEaõés tecnicas minimas e elaboração de
estJnativ de preços da contratação.
II
ec

ofripras deverão ser limitadas à parcela necessáriab atendimento da situação emerg- ciai
-Iser comprovada a compatibilidade dos preços com os praticados no mercado (Acórdão, CU

/plo).
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111 — jM - srtlo que a aquisição ou contratação seja féitfr d'?áter e êÊgencial, os gest es
muripid.isxêm o dever de formalizar o respectivo processo, caracterizando a situação emergen ai,
a ratão 'a escolha do fornecedor ou prestador de serviço e a justificativa do preço, e publicar o to
de cÇsp s na imprensa oficial, conforme prevê o arL25,taput, parágrafo único e incisos 1, II 111,
da Lei 2 8666/1993, sendo vedada a prestaçode serviço sem a cobertura de cont to
devifja ente formalizado, por expressa previsão do art 60, ppragrafo unico, do Estatuto das
Licitçô s (Acórdão TCU n2 3083/2007 - Primeira Câmara).*
iv —p1 dtaç6es de preços dos itens solicitados podem serfeitas através de pesquisa em tes
iza de órgãos públicos, tais como o Sistema de Preços Referenciais (SRP), desde fue
oficiÁis tdaldos
a e lec icção técnica do material constante no bancq.depreços consultado seja compatível sc' a
do rljat- ii/seMço a ser adqitidõ;co'airkIusãoda d6imritaã6' nos dos.
!

L

V fa. objeto a ser adquirido não esteja contemplado em Sites oficiais, o setor de com.ras
murici3.iøeve realizar coleta de preços com, no mínimo, 03 (três) pesquisas válidas, que de em
ser I-4 aèias ao processo de compra. Essas informãçõe deverão ser apresentadas à áre- de,
dade e finanças da Prefeitura, que promovera-á dequada classificação orçamentári e a
con
.-:
corr4søfndente indicação doelementddedep.esah 4•.
-

£Çeeá ser exigido da pessoa contratada pela AdmiA rao at'eidírento dos requisito de
72, XXXIII, da CF/. :, e
hab1!ta ãó jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e o cumprimento do art.
ain 3, L 4xigido, os requisitos de qualificação técnica à econômico-financeira (Lei n2 8.666/93 .rt.
27 ejssj npcessarios a garantia do cumprimento das obrigações

VI

VII

aso de necessidade de elaboração do impacto orçam.eritario-financeiro (despesa AO
na Lei Orçamentária Anual
LOA); na formá iserita nos ar. 16 e 17 da L1 de
1
Res c1 abilidade Fiscal (LC n2 101/00), e/ou a abertura de crédito adicional, o processo dever' ser
encri hdo para a área de orçamento para os devidos trâmites legais. Depois de satisfeit s a$
exi4rn aso legais e normativas, o processo segue o trâmite:&seguir.

li

E1

-

-

.

...

.

4 -.

.

.1.:;.:.. ....

VIII C sÓ N ÃO seja necessária a elaboração do impacto orçameitario-financeiro ou esteja ta ha
f
~MI
sid ei byrado, ou ainda, na hipótese de ter sido áp6âda ip(emeVção orçamentár ., a
inf çm!ço sobre a reserva orçamentária deve emitida e juntada ao processo de contrat ão,
po n.o o processo ser encaminhado para a área de contabilidade e finanças.
ase seguinte, o processo deve seg uir para emigso de parecer na área juridica, que
1.
pYoedjrnênt'o . 'bicdho $ contratos e instrum- tos
exa -piq r, prévia e conclusivamente
coq$êrS rs, com o fim de orientar a decisão a ser profepcia, con*ttuirldo tambem instrumen ' de
ver tic4 ãb da legalidade, legitimidade e economicidade dos atos relacionados à gestão de rec sos
púl ido (art. 38, inciso VI e parágrafo único, da Lei 8.666/93, vide M
,S 24584/DF STF).
-
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X - 'Enu-dendo a área jurídica e a área de controinnterndtJa Prefeitura, se houver,
con fnp.alde do procedimento, o processo deve ser devidamente instruído com autorir
exp s; rara a realização da despesa e remetido para a área de contabilidade e finanças,
veritca a regularidade fiscal e trabalhista do. forncedpr/prestador de serviço por meio
certJiõn constantes nos autos Se for constatada algqyna dertidão vencida, deve ser providenc
..
umd nova certidão e anexadaáos auto

ela
ao
lue
ias
da

XI -ØD ptçesso segue para empenho com indicação expressa dê valor, cuja nota de empenho
ser In*ida deve ser anexada ao processo. Após a assinatura dos ordenadores de desp
ratiicFd9 a contratação,
o processo seguirá para ,:o Almoxarifado, que será responsável
......................................
encninhr copia da nota de empenho ao fornecedor e quando da entrega do material,
res4bnfvpi pela

pás
sa,
por
e rá

de precauç, o
XH 11A e de a aquisição ou contratação ser realizada 1i4tatneriè corno
TCLJ re .oyf,enda que seja reavaliada a documentação exigida para habilitação (se for o caso), fas,
pri4éip.lrrlente, que sejam reconsiderados os critérios..de aceitabilidade da proposta, verificanjo a
med7 ogia de apuração da estimativa de preços - avaiandø se este baseou-se numa uantide
-dia
instjftc ne de propostas, se as propostas foram muid disçrepantes (o que tornaria a
de tempo, o q - as
imi{eic a ou, ainda, se as propostas foram obtidas há um periQdç.
1. dêfasadas (inclusive por características pró priakdõ mercado):- Ã pesquisa de p ços
tori4u
rea áca também pode ser complementada.
XIII - [ p4rtante destacar que a Lei n2 13.979/2020 estabelece em seu art. 32, inciso VIII, alíne. í (a)
e (b), s erno caso da importação de produtos sujeitos â viânçia sanitária só podem ser adqui dos
aqLlp' rÁgistrados porauoridade sariti9 strar dita 'pVêtenat do Ministério, da S-úde
do rat 1.
XlVr4 çestores municipais devem se atentar que a dispensa de. licitação para enfrentamen da
em Aro:ndia de saúde pública decorrente do Coronavírusétemporária e aplica-se apenas enq Tnto
peru r a emergência de saúde publica, e que todaras"Contratações ou aquisições reali das
ne
i rtido serão imediatamente disponibilizadas eFn sítio tflciaE esppcífico na rede mundi 1 de
co pJ adores (internet), contendo, no que couber, alem das informações previstas no § 39 d 1 art.
8 a l - i 9 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do' contratado; 6rÇãmero de sua íris pão
na 1e9 itp Federal do Brasil, o prazo contratual, 6 valor e o respectivo processo de contrataçf ou
acit si.ol
XV R gistre-se que a jurisprudência reiterada do Tjibunal de Çontas da União (TCU) prote a
pr Iro ação das contratações emergenciais Na hipotese em qie, mesmo celebrado o co rato
errØr n9ial, seu período de vigência no for 'suficieniea:téali2ação' dehbva licitação, ca
ao
ge o . delebração de novo contrato emergencial.
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ai
XVI -. 1 .niderando que o ano de 2020 é um -ano eleitoral municipal e que a legislação ele
distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios 00r pàrte da Administração Públic os
p ro
ges bçe. é agentes políticos locais devem se cercar détod.as formalidades necessárias para ue
I;?es e contratações realizadas estejam devtdpmênte.Idnificads como relacionad
p nfrentamento do Coronavirus, reunindo evidencias dç que a aquisição ou contrat çao
caI é o meio mais adequado, efetivo e eficienieàfasfaFo risco ininente detectado
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Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÕRIA N° 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020
Altera a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro .- 2020, para
dispor sobre procedimentos para aquisiro de bens,
serviços ê insumos destinados ao enfre1 tamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavirus,
O
seguinte

II4ENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituião, adota a
aProvisória, com força de lei:
11

Art.11°. Lei n° 13.979 de 6 de fevereiro de 2020 passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 30 Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
t4rnacional decorrente do coronvirus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas
orhpetências, dentre outras, as seguintes medidas:

ML.: restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e
nkiamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou
eroportos de:
a) entrada e saída do Pais; e
b) locomoção interestadual e intermunicipal;

§ 80 As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o
jrcicio e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais.
§ 90 O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços
tlicos e atividades essenciais a que se referem o § 81.
§ 10. As medidas a que se referem os incisos 1, II e VI do caput, quando afetarem a
e epução de serviços públicos e atividadeá essenciais, inclusive as reguladas, concedidas
Q butorizadas, somente poderão ser adotadas em ato específico e desde que em
iculação prévia com o órgão regulador ou o Poder concedente ou autorizador.
É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o
§ 11.
n9ionamento de serviços públicos e atividades essenciais, definidas nos termos do
spøsto no § 91, e cargas de qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento
Øneros necessários à população." (NR)
"Art. 41É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de
:qgnharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
.ipprtância internacional decorrente do coronavirus de que trata esta Lei.

30
Excepcionalmente, será possível a cóntratação de fornecedora de bens,
§
'srços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito
'j participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar,
mrovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. (NR)

4d

"Art. 41-A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput
$rt. 40 não se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se
ponsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido." (NR)

"Art. 40-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem.ëndidas as condições de:
- ocorrência de situação de emergência;
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços,
uipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de
gência," (NR)
"Art. 4°C Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao
ftpntamento da emergência de que trata esta Lei, não será exigida a elaboração de
tdos preliminares quando se tratar de bens e serviços comuns.' (NR)
"Art. 40-D O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível
utnte a gestão do contrato.' (NR)
"Art. 4°-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários
o enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será admitida a apresentação de
rrpo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado.
§ 10 O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se
efpre o caput conterá:
- declaração do objeto;
li - fundamentação simplificada da contratação;
III - descrição resumida da solução apresentada;
IV - requisitos da contratação;
V - critérios de medição e pagamento;
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguinte
râmetros:

9

a) Portal de Compras do Governo Federal:
b) pesquisa publicada em mídia especializada;
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
d) contratações similares de outros entes públicos; ou
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e
VII - adequação orçamentária.
§ 20 Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, ser
dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput.
§ 30 Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput n
irppedem a contratação pelo Poder Público por valores superiores decorrentes d
oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá • hav
jistificativa nos autos." (NR)

1

"Art. 4°-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores
Ørviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, pode
dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista o
ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência
4resentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento
disposto no inciso )O(Xlll do caput do art. 70 da Constituição." (NR)
"Art. 41-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presenc
qujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento

egência de que trata esta Lei, os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos
a Metade.
§ 10 Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será
e1ondado para o número inteiro antecedente.
§ 20 Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo.
j0

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

"Art. 41-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis
ses e poderão Ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a
cgssidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública."
R)
"Art. 41-1 Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a

'a. rr)nistração pública poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas
esmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até
qtienta por cento do valor inicial atualizado do contrato." (NR)
"Art. 60-A Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concessão de suprimento
undos
e por item de despesa, para as aquisições e contratações a que se refere o
4
pt do art. 41, quando a movimentação for realizada por meio de Cartão de Pagamento
¶

9
- na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na alínea "a do
cito 1 do caput do art. 23,da Lei n°8.666 de 21 de junhode 1993 e
li - nas compras em geral e outros serviços, o valor estabelecido na alínea "a" do
cibo II do caput do art. 23 da Lei n°8.666 de 1993." (NR)
"Ali. 81Esta Lei vigorará enquanto perdurar Õ estado de emergência de saúde
ternacional decorrente do coronavirus responsável pelo surto de 2019, excetoquanto aos
ortratos de que trata o art. 4°-El, que obedecerão ao prazo de vigência neles
stàbelecidos." (NR)
•
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Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntçs Jurídicos

DECRETO 14° 10.282, DE 20 DE MARÇO DE 2020

O
e tendo

Regulamenta a Lei n° 13.979, de 6 de fe
para definir os serviços públicos e
essenciais.

reiro de 2020,
s atividades

$JDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV,
is o disposto na Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,

Cpnstituição,

D C'ETA:
Objeto
A
atividad

0
1

Ete Decreto regulamenta a Lei n° 13.979, de 6 de fevereirb de 2020, para definir os serviç
senciais.

públicos e as

Âmbito , !.lcação
'E te Decreto aplica-se às pessoas jurídicas de direito público interno, federal, estadual, distr
e aos e -s rhfados e às pessoas naturais.

e municipal,

Serviçoj pü . los e atividades essenbiais
As medidas previstas na Lei n° 13.979 de 2020,. deverão resguardar o exercício e o funr .namento dos
seMQosjfúi ics e atividades essenciais a que se refere o § 11. § 11São serviços públicos e ativida es essenciais
aqueles ,4itnsáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerado aqueles que;
se não andcjs. colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como:
- aStôncia à saúde, Incluídos os serviços médicos e hospitalares;
II

stncia social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;

IIIWat[dddesde segurança pública e privada, incluídas a vigilância, aguarda e a custódia de preso
idades de defesa nacional e de defesa civil;
V t1 sSorte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros e o transporte de passa eiros por táxi
ou aplic1vb1
Vlte,-ctmunicações e internet;
VIÇ

io de cali center;
çâo, tratamento e distribuição de água;

1X11 - ação e tratamento de esgoto e lixo;
xjbee. ço, transmissão e distribuição de energia elétrica e de gás;

xi 1)4

irção pública;

XII
odução, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio do comércio
eletrônico de 'r6dutos de saúde, higiene, alifflentos e bebidas;
XII

1•

zi iços funerários;

XIV - arda, uso e controle de substâncias radioativas, de equipamentos e de materiais nucleares;
XV - vi1i lância e certificaçõé6 sanitárias e fitossanitárias;
XV

r

:vnção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais;

Xv tj-i '-peção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;

T
1

• Qigilância agropecuária internacional;

- controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre;
ipensação bancária, redes de cartões de crédito e débito, caixas bancários eletrônicos
iar de instituições financeiras;

não pr

tros serviços

eviços postais;
trnsporte e entrega de cargas em geral;
erviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados (data cen
ades previstas neste Decreto;

deoutr

para suporte

scalizaçâo tributária e aduaneira;

y trênsporte de numerário;

4

caiização ambiental;

- produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados;
- honitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à segurança;
levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança coletiva, n adarnente por
a de riscos naturais e de cheias e inundações;
mtrcado de capitais e seguros;
X

ciidados com animais em cativeiro;

11

XiXd atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em andamento e à

gentes;

Xllf - tividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência social e assisF cia social;
ou sens i
fins de r
Pessoa

- tividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, me ai, intelectual
•a;pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdis linares, para
epimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei n° 13.146 de 6 de juba d- O - Estatuto da
iViciência; e

-

qut-ãs prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal indispensáveis
ds inadiáveis da comunidade.

das nec

4

sãõ consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a disponibilizaçã dos insumos
adeia produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e
5 •atividades

necessár
essencia
tividade
• à popula

atendimento

edada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de servi
èiiciais, e de cargas de qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento de gêner

públicos e
necessários

5

§

ra fins do cumprimento ao disposto neste Decreto, os órgãos públicos e privados disponibili arão equipes
préparadas e dispostas à execução, ao monitoramento e à fiscalização dos serviços p .licos e das
e rciais.

§

Órgãos públicos manterão mecanismos que viabilizem a tomada de decisões, inclusive olegiadas, e
cÁnais permanentes de interlocução com as entidades públicas e privadas federais, estadu s, distritais e

devidam
£ atividade
estabele
municipal

Imitações de serviços públicos e de atividades essenciais, inclusive as reguladas, c
§
autorizad .1
niente poderão ser adotadas em ato específico e desde que em articulação prévia do
regulador oq o Poder concedente ou autorizador.

cedidas ou
m o órgão

§ P l'9 - execução dos serviços públicos e das atividades essenciais de que trata este artigo devem eÊ adotadas
jtodas as vut.la$
p ara redução da transtnissibilidade da covid -19.
11

Is Podares Judiciário e Legislativo, os Tribunais de Contas, o Ministério Público e a Defe
Art. 45'I
1definiroq4 limitações de funcionamento.

oria Pública

Art. íe olução do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 oderá definir
toutros se4Públicos e atividades considerados essenciais e editar os atos necessários à regula ntação e à
fopetadonNitãb do disposto neste Decreto.

viênc'$ 1
° )Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 20 de março de 020; 1991 da
Indeper1 q a' e 1321da República.
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• 9ppreto N° 024/2020 De 20 De Março De 2020 - Decretar situação de
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Qoronavírus (COVID-1 9).
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Candeias

'1f

et retos
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 02412020
DE 20 DE MARÇO DE 2020
"Decretar situação de Emergência Pública no
Município de CANDEIAS, bem como estabelece
as medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do Coronavírus
(COVID-19).
O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS - BA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais:
ONSIDERANDO que o Coronavirus pode causar desde resfriados comuns até Síndromes
)espiratórias Agudas Graves (SARS);
CONSIDERANDO que o COVID-19 em humanos pode ser transmitido principalmente pelas
goticulas respiratórias (tosses e espirros) e por contato (mãos e objetos contaminados),
afetando principalmente pessoas com baixa imunidade ou idosos:
CONSIDERANDO o reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de tratar-se,
no estágio atual de uma Pandemia; orientando, destarte, que devem ser evitados ao máximo
contato com pessoas com sintomas aparentes da doença, bem como situações que
potencializem o risco de contaminação'
CONSIDERANDO a Indicação da Organização Mundial de Saúde (OMS) quanto à necessidade
da mudança de hábitos diários, tais como: evitar cumprimentar as pessoas com as mãos;
manter uma distância de aproximadamente 01 (um) metro entre as pessoas quando fora do
ambiente domiciliar; evitar contato com pessoas com sintomas respiratórios da
supramencionada doença; evitar locais com aglomerações humanas, permanecendo mais
tempo em casa ou em locais abertos, com ventilação ampla, entre outros;
CONSIDERANDO a capacidade do novo Coronavirus de se decuplicar (multiplicar o total de
caso por dez vezes) a cada 7dias, em média;
CONSIDERANDO a ampla velocidade do supracitado vírus em gerar pacientes graves,
levando os sistemas de saúde a receber uma demanda muito acima de sua capacidade de
atendimento adequado;
CONSIDERANDO que o Município de Candeias tem proximidade com cidades que já tem
casos confirmados (Feira de Santana, Salvador);
CONSIDERANDO que o Município de Candeias tem população flutuante e de passagem de
trabalhadores oriundos de áreas de risco e de casos confirmados (área portuária, turistas,
trabalhadores diversas empresas multinacionais, etc)
CONSIDERANDO a manifestação do vírus em outros países e o aumento abrupto dos casos;
CONSIDERANDO a suspensão dos eventos coletivos em todo o mundo;
CONSIDERANDO a previsão da curva ascendente exponencial de casos ocorrer no Brasil no final do mês de abril/2020;
CONSIDERANDO o risco de agravos à saúde nas complicações respiratórias, e a necessidade
de hospitalização e imperativo de aumento dos leitos de internamento;
CONSIDERANDO a limitação de leitos de internamento pelo SUS neste município - Hospital
Municipal José Mário dos Santos;
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
GABINETE DO PREFEITO

CONSIDERANDO a Portaria n° 188, de 4 de fevereiro de 2020, Ministério da Saúde, que
declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da
Infecção Humana pelo novo coronavirus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO, ainda, Portaria no 356, de 11 de Março de 2020 do Ministério da Saúde,
Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei n° 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
.pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) no Brasil;
CONSIDERANDO que o Governo do Estado da Bahia, através do decreto N° 19.549 DE 18 DE
1MARÇO DE 2020, Declara Situação de Emergência em todo o território baiano, afetado
por Doença Infecciosa Vira] - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme a Instrução Normativa do
Ministério da Integração Nacional n° 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de
prevenção e enfrentamento à COVID-19, bem como DECRETO N° 19.529 DE 16 DE
MARÇO DE 2020, que regulamenta, no Estado da Bahia, as medidas temporárias para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do cgronavirus.
DECRETA:
Art. 10 - Este decreto declara Situação de Emergência e estabelece as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência
da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19), no Município de Candeias.
Art. 20 Para o enfrêntarnento da emergência de saúde pública de importância nacional e
internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19), poderão ser adotadas as medidas de
saúde para resposta à emergência de saúde pública previstas no art. 30 da Lei n° 13.979, de
2020, quais sejam:
- isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínítas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas;
e) tratamentos médicos específicos;
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI - requisição de behs e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será
garantido o pagamento posterior de indenização justa;
VII - fechamento de empreendimentos privados e equipamentos públicos de uso comum e
coletivos.
§ 10 - Para os fins deste Decreto, considera-se:
- isolamento; separação de pessoas e bens contaminados, transportes e bagagens no âmbito
intermunicipal, mercadorias e outros, com o objetivo de evitar a contaminação ou a propagação
do coronavírus;
II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação
das demais que não estejam doentes, ou ainda bagagens, contêineres, animais e meios de
transporte, no âmbito de sua competência, com o objetivo de evitar a possível contaminação ou
a propagação do cdronavírus.
§ 20 - A requisição administrativa, a que se refere o inciso VI do caput deste artigo, deverá
garantir ao particular o pagamento de justa indenização e observará o seguinte:
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- garantia de estoque dos materiais de limpeza, insumos sanitários e hospitalares e
knedicamentos;
li - terá suas condições e requisitos definidos em portaria do Secretário de Saúde e envolverá.
e for o caso:
L) clinicas e laboratórios privados, independentemente da celebração de contratos
administrativos;
b) profissionais da saúde, hipótese que não acarretará a formação de vinculo estatutário ou
emØregatício com a administração pública;
c) empreendimentos privados com capacidade de acomodação de enfermos e pessoas em
isolamento ou quarentena;
III - a vigência não poderá exceder duração da emergência de saúde pública decorrente do
coronavlrus.

1

§ 30 - A adoção das medidas para viabilizar o tratamento ou obstar a contaminação ou a
propagação do coronavlrus deverá guardar proporcionalidade com a extensão da situação de
emergência.
§ 40 - 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 mínimo indispensável à promoção e à preservação da
saúde pública.
§ 50 Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo:

- o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde;
II - o direito de receberem tratamento gratuito;
III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das
pessoas, conforme preconiza o Artigo 30 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do
Anexo ao Decreto n° 10.212, de 30 de janeiro de 2020.
§ 60 - Será considerada falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o
período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo.

1

§ 70 - As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o
descumprimento delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei.
Art. 30 - As pessoas com quadro de COVID-19, confirmado laboratorialmente ou por meio de
quadro clínico-epidemiológico, nos termos definidos pelo Ministério da Saúde, devem
obrigatória e imediatamente permanecer em isolamento domiciliar mandatário.
Parágrafo único - Não poderão sair do isolamento sem liberação explícita da Autoridade
Sanitária local, representada por médico ou equipe técnica da vigilância epidemiológica.
Art. 40 - As ações e os serviços públicos de saúde voltados à contenção da emergência serão
articulados pela Secretaria de Saúde e poderão contar com a participação dos demais órgãos e
entidades da Administração Pública Municipal.
Art. 50 - Fica dispensada a licitação para aquisiçãé de bens, serviços e insumos destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
Coronavírus de que trata este Decreto.
Parágrafo único - 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.
Art. 60 - Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de:
- possíveis contatos com agentes infecciosos do Coronavírus;
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c9lação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo Coronavírus.
É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública de
senciais à identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo
us, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação.

X

Sfo único - A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às pessoas
de direito privado quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária.
° r O encerramento do estado de emergência de saúde pública de importância municipal
condicionado à avaliação de risco realizada pela Seôretaria Municipal de Saúde no
úri cípio de Candeias.
9°] - O Município de Candeias manterá dados públicos e atualizados sobre os casos
ados, suspeitos e em investigação, relativos à situação de emergência pública sanitária,
rdando o direito ao sigilo das informações pessoais.
100 - Fica autorizada a realização de despesas para a contratação de profissionais e
o*s jurídicas da área de saúde, aquisição de medicamentos, produtos de limpeza/
npção, aquisição e locação de equipamentos, leitos de UTI, e outros insumos/artigos
ados à assistência à população no combate ao Coronavírus (COVID-19).
110 - Todo servidor municipal com exposição ao coronavírus, transmissor da COVID-19,
vés de contato próximo com pessoas que tiveram a doença ou que estiveram em locais
ansmissão sustentada e comunitária da doença, ou ainda que retornar do exterior, seja
gcjzo de férias ou eventuais licenças, deverá efetuar comunicação imediata à Secretaria da
c19 e permanecer em isolamento domiciliar por 14 (quatorze) dias, mesmo que não
sente qualquer sintoma, devendo aguardar orientações da referida Secretaria.
2° - As reuniões e atendimentos presehciais poderão, sempre que possível, ser•
st1tuídos por meio de comunicação eletrônica ou remota.
1'3° - A tramitação de processos teferentes às matérias veiculadas neste Decreto correrál
rgime de urgência e terá prioridade em todos os órgãos e entidades do Município.
140 - A Secretaria Municipal de Gestão Pública e/ou da Saúde editarão as normas
Ølementares ao cumprimento do disposto neste Decreto, caso se faça necessário.
50 - Este Decreto entra em vigor na data sua publicação e produzirá efeitos enquant
rar o estado de emergência em saúde causado pelo coronavirus.
ABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS, 20 DE MARÇO DE 2020.

PITÁGORAS ALVES DA SILVA IBIAPINA
Prefeito
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dECRETO N° 025/2020
Dispõe sobre a criação do Comitê
Municipal de Acompanhamento de Ações
de prevenção e controle do Novo
Coronavírus (COVID- 19).

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS, ESTADO DA BAHIA, no uso
de suas atribuições legais e constitucionais, conforme Lei Orgânica Municipal
promulgada em 5 de abril de 1990,
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria N.° 188,
ie 03 de fevereiro de 2020, declarou emergência em Saúde Pública de importância
acionai em decorrência da infecção humana pelo Novo Coroavírus (COVID- 19), por
tratar-se de evento complexo que demanda esforço conjunto de todo o Sistema Único

f1

de Saúde (SUS) para identificação da etiologia dessas ocorrências e adoção de medidas
j

proporcionais e restritas aos riscos;

li
'1

1

CONSIDERANDO que em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da
[Saúde (OMS) declarou que a COVID-19 foi classificada como uma pandemia;

ii
CONSIDERANDO que mesmo o Município de CANDEIAS não tendo, até
II

o momento, nenhum caso de Coronavírus confirmado, cabe à Administração
Pública adotar medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo
Coronavírus (COVID- 19), no âmbito do seu território;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, no Município de
CANDEIAS, da Lei Federal n° 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrentes do coronavírus;
CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de infecção e
transmissão local e preservar a saúde da população em geral; e,
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CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os procedimentos de
revenção de responsabilidade do Poder Executivo Municipal,

ECRETA:
Àrt, 10 Fica instituído o Comitê Municipal de Acompanhamento de ações de prevenção
controle do Novo Coronavirus (COVID- 19) no município de Candeias.
Art. 20 O Comitê tem por finalidade elaborar as ações de prevenção e controle do Novo
Coronavírus no âmbito municipal (COVIl)- 19).
Art. 3° O Comitê será composto pelos seguintes representantes:
1— Representantes da Secretaria de Saúde
1) Titular: Soraia Matos Cabral, Secretária Municipal de Saúde;
Suplente: José Sérgio Coelho de Santana, Enfermeiro;
2) Marcelo de Jesus Cerqueira, Superintendente de Gestão;
3) Flávia Santos Silva de Almeida, Superintendente de Atenção à Saúde;
4) Girlene Cristina Moreira de Brito Matos, Diretora de Vigilância em Saúde;
5) Geliane Pereira Souza, Coordenação de Vigilância Sanitária;
6) Hilton de Alcântara Alves, Gestor de Contratos;
7) Jacqueline Batista de Souza, Coordenadora de Assistência Farmacêutica;
II- Representante da Secretaria de Desenvolvimento Social
1) Ully Oliveira Pereira de Souza, Assessora Técnica;
2) Minam do Nascimeiito Silva, Superintendente de Assistência Social;
3) Ester Maria Silva Machado de Jesus, Coordenadora da Proteção Social Básica;
ifi - Representantes da Secretaria de Educação
1) Cássio Vinicius Figueredo Bordoni, Secretário de Educação;
2) Cristiane Gonçalves de Souza da Silva, Coordenadora da Alimentação Escolar;
3) Cláudia Pimentel, representante das escolas públicas;
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- Daniel dos Santos Souza, representante da Secretaria de Gestão;
Camilo Pinto de Faria Lima e Silva, Secretário de Finanças;
Marivalda da Silva, Secretária de Governo;
Rivaldo Silva Santos, Presidente do Conselho Municipal de Saúde;
Dra. Maria Betânia Lessa Pinto e Cláudia da Costa Tourinho Lima,
representantes do Hospital Municipal de Candeias;
Dr. Jefferson Lincoin dos Santos Miranda, representante do Pronto Atendimento
Luiz Viana Filho.
Dr. Roberto de Souza Matos Júnior, Procurador Geral do Município;
Ednalva Santana de Souza, Controladora do Município;
Carlos Antônio Ibiapina Júnior, Secretário de Serviços Públicos;
Robert da Cruz Costa, Secretário de Juventude.
Art. 40 Presidirá a Comissão a Secretária de Saúde, e o seu suplente a substituirá.
Art. 5° O Comitê se reunirá ordinariamente semanalmente e extraordinariamente sempre
que convocado pela sua presidência.

1

Art. 6° Compete ao Comitê:
- Propor, monitorar, avaliar, desenvolver e contribuir para a execução das ações de
mobilização na prevenção e controle do Novo Coronavírus (COVID - 19);
II - Colaborar para definir e estabelecer critérios e princípios para o desenvolvimento e a
[avaliação das ações de mobilização na prevenção e controle do Novo Coronavírus
i (COVID - 19);

III - Apresentar propostas de parcerias entre sociedade civil e órgãos públicos referente
a prevenção e controle do Novo Coronavírus (COVID - 19);
IV - Implementar, desenvolver e monitorar práticas educativas, tendo por base ações d
comunicação para incentivar os processos de mobilização e adesão da sociedade, d
maneira consciente solidária para o enfrentamentcr e controle do Novo Coronavfru
(COVID - 19);

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ASFVNKZYLMDD98HW20XV3W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Diárid

Candeias

S-. a-feira
20 de Março e 2020
5-Ano III 02153

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
GABINETE DO PREFEITO

- Auxiliar nos serviços de informação e esclarecimentos à população sobre a
pi v t nção ao Novo Coronavírus (COVID - 19);
VI

Propor medidas de prevenção aos munícipes e aos responsáveis pelos

e .alelecimentos públicos e privados de interesse à saúde;
yt. «0 Considerando-se o relevante interesse púlilico relativo Comitê Municipal d

1

1 fi:onpanhamento de ações de prevenção e controle do Novo Coronavfrus (COVTD- 19
e inerência das atribuições dos membros às atividades do servidor, os membros d
cnissâo não receberão nenhuma remuneração pelas atividades desempenhadas nest
itê.

As resoluções e outros instrumentos deliberativos do Comitê Municipal d
cmpanhamento de ações de prevenção e controle do Novo Coronavírus (COVrD-19

11

caráter normativo e devem ser publicadas, depois de homologadas pela Secretári
Saúde, e divulgadas nos serviços de saúde.

90 - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se
Is osições em contrário.
I

I

Gabinete do Prefeito do Município de Candeias, em 20 de março de 2020.

PITÁGORAS ALVES DA SILVA IBIAPINA
Prefeito
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DECRETO N° 026/2020
DE 20 DE MARÇO DE 2020.
"Dispõe sobre novas medidas
temporárias de prevenção e
enfrentamento ao contágio pelo Novo
Coronavírus (COVID-19) no âmbito do
Município de Candeias."
O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, resolve:
CONSIDERANDO que os Coronavírus são uma ampla família de vírus que podem
causar desde resfriados comuns até Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SARS);
CONSIDERANDO a ampla velocidade do supracitado vírus em gerar pacientes
graves, levando os sistemas de saúde a receber uma demanda muito acima de sua
capacidade de atendimento adequado;
CONSIDERANDO que a classificação da situação Mundial do Novo Coronavírus como
pandemia significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população
mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido
identificadas como de transmissão interna;
CONSIDERANDO o reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de
tratar-se, no estágio atual de uma Pandemia; orientando, destarte, que devem ser
evitados ao máximo contato com pessoas com sintomas aparentes da doença, bem
coma situações que potencializem o risco de contaminação;
CONSIDERANDO a indicação da Organização Mundial de Saúde (OMS) quanto à
necessidade da mudança de hábitos diários, tais como: evitar cumprimentar as
pessoas com as mãos; manter uma distância de aproximadamente 01 (um) metro
entre as pessoas quando fora do ambiente domiciliar; evitar contato com pessoas com
sintomas respiratórios da supramencionada doença; evitar locais com aglomerações
humanas, permanecendo mais tempo em casa ou em locais abertos, com ventilação
ampla, entre outros;
CONSIDERANDO a Portaria n° 188, de 4 de fevereiro de 2020, Ministério da Saúde,
que declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
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CONSIDERANDO que mesmo o Município de CANDEIAS não tendo, até o momento,
nenhum caso de Co -onavírus confirmado, cabe à Administração Pública adotar
medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19),
no âmbito do seu território;
CONSIDERANDO que no País já temos até o momento 621 (Seiscentos e vinte e um)
casos confirmados;
CONSIDERANDO o compromisso da Gestão Municipal em reconhecer a necessidade
de prevenir a infecção e transmissão local e preservar a saúde da população, dos
servidores, estagiários, terceirizados em geral;
DECRETA;
Art. 10 Os servidores públicos municipais, com idade superior a 60 (sessenta) anos,
portadores de doenças crônicas e gestantes, deverão executar suas atividades
remotamente, por prazo indeterminado.
§ j° Excepclonaru-se, entretanto, a esta disposição os servidores que atuam
na prestação de serviços essenciais, bem como os exercentes de Cargos
Comissionados.
§ 20. Será considerada falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral
privada o período de ausência decorrente de afastamento por orientação
médica.
Art. 2° Fica suspenso, por prazo indeterminado, os atendimentos ambulatoriais de
natureza eletiva nos serviços municipais (Clínica da Mulher, Policlínica, CAPS, Clínica
de Reabilitação), sendo mantido o atendimento ao Pré- Natal de Alto Risco, tendo seu
fluxo reorganizado.
Art. 3° Fica mantido o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, para
acolhimento, triagem, primeiro atendimento de urgência e encaminhamentos, caso
necessário, sendo suspensos agendamentos eletivos.
Art. 4° Fica ampliada a validade das receitas para medicamentos de uso contínuo
para o prazo de 09 (nove) meses, a partir da data de prescrição.
Art. 5° Fica estabelecida a antecipação da Campanha de Vacinação contra Influenza
para o dia 23 de Março de 2020, com calendário a ser divulgado em rede social.
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Art. 6° Fica estabelecida á antecipação da Campanha de Vacinação indiscriminada
contra Sarampo de 20 a 49 anos, independente da situação vacina].

•

Art. 70 Para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional
e internacional, decorrente do Coronavirus (COVID-19), serão adotadas as medidas
de saúde para a resposta à emergência de saúde pública, previstas no art. 30 da Lei n°
13,979, de 2020. Visando possibilitar o atendimento do aqui estabelecido, haverá a
suspensão, pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do dia 21/03/2020, do
funcionamento dos seguintes estabelecimentos:

¶

a) Clínicas que prestam atendimento ambulatorial, públicas e privadas;
b) Todos os estabelecimentos comerciais, academias, agências lotéricas,
bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes e casas de show;
c) Ginásios e demais Espaços de Esporte, bem como as atividades
coletivas realizadas nesses espaços.
§

10 - Estão excetuados da suspensão os seguintes estabelecimentos:
farmácias, supermercados, mercearias, padarias, postos de combustíveis,
distribuidoras de água e gás, funerárias, serviços de urgência e
emergência, emergências veterinárias e laboratórios.
20 - Os restaurantes, lanchonetes e pizzarias poderão funcionar apenas
com o serviço delivery.

§

§ 30 - Atendendo as Orientações da Nota Técnica N° 09/2020 da

CGSB/DESF/SAPS/MS, os consultórios odontológicos públicos e privados
deverão ter seus atendimentos suspensos, mantendo apenas os de
urgências odontológicas.

•

Art. 80 A partir de 21/03/2020, durante 30 (trinta) dias, na Central de Abastecimento
funcionarão apenas os estabelecimentos que comercializam gêneros alimentícios.
Parágrafo Único: Sem prejuízo do quanto estabelecido no caput, não poderão
funcionar os setores/estabelecimentos comerciais e afins que atuem nos
seguimentos abaixo descritos:
a) Confecções e calçados;
b) Bares;
c) Restaurantes;
d) Lojas.

•

•

'
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GABINETE DO PREFEITO

90

Fica suspensa a circulação e atuação de comércio ambulante em toda
xtensão do território municipal.
100 A Administração Municipal realizará o acompanhamento dos preços d
produtos e, em caso de cobrança abusiva, adotará as medidas administrativas, fisc
judiciais cabiveis.

AM.

Art. 110 O não cumprimento das medidas estabelecidas no presente Decreto se
caracterizado como infração à legislação municipal e sujeitará o infrator
penalidades e sanções aplicáveis, inclusive, no que couber, cassação de licença
funcionamento e sanitária.
ikrt. 121As medidas ora estabelecidas estão sujeitas à ampliação ou revogação
ualquer momento, podendo ser ajustadas gradativa e progressivamente a depend
ia propagação do coronavírus (COVFD-19) e seus desdobramentos sobre a dinãmi
kocial.
rt. 130 Os casos suspeitos deverão ser notificados imediatamente em até 24 horas

vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, através do telefo
Ç071)3605-1111 e e-mail (viepOl@saude.candeias.ba.gov.br).
ai. 14° Fica prorrogada a validade dos alvárás sanitários daqueles estabeleciment
omerciais que estejam em situação regular, por um prazo de 60 (sessenta) dia
esde que seja observada e cumprida a legislação em vigor.
Art. 15° Este Decreto entrará em vigor na data dé sua publicação, revogando-se
isposições em contrário.
G413INETE DO PREFEITO DÓ MUNICÍPIO DE CANDEIAS, EM 20 DE MARÇO DE 211 0.
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egoria: Decretos Numerados
ero do Ato: 19549
a do Ato: quarta-feira, 18 de Março de 2020
a de Publicação no DOE: quinta-feira, 19 de Março de 2020
enta: Declara Situação de Emergência em todo o território baiano, afetado por Doença
n4cciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme a Instrução Normativa do Ministério da Integr çao
ional n°02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfren
DECRETO N° 19.549 DE 18 DE MARÇO DE 2020
Vtkr também:
De acordo com o § 3° do Decreto 19.551 de 20 de março de 2020 "- Finda a situa .o de
eergência prevista no art 1° do Decreto n°19.549 de 18 de março de 2020, o pessoal cedido
retornará à entidade ou ao órgão cedente."
Declara Situação de Emergência em todo o ter tório
baiano, afetado por Doença Infecciosa Viral - COB t' DE
1.5.1.1.0, conforme a Instrução Normativa do Min tério
da Integração Nacional n° 02, de 20 de dezembro de 2016,
para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-1 1 e dá
outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribui o que
he conferem os incisos V e XII do art. 105 da Constituição Estadual, o inciso VII oart.
• da Lei Federal n° 12.608, de 10 de abril de 2012, e com fundamento no inciso do §
• do art. 6° da Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de 1990,
considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, g.'antido
rnediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doeu ,a e de
b,litros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua pr.i oção,
proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal;
considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde no dia
11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;
considerando que a situação demanda o emprego urgente de metidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, . fim de
evitar a disseminação da doença,
DECRETA
Art. 1° - Fica declarada Situação de Emergência em todo o rritório
baiano, em virtude do desastre classificado e codificado como Doença Infeecio-i Viral COBRADE 1.5.1.1.0, conforme Instrução Normativa do Ministério da 1,egração
Nacional n° 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfren. ente, à
COVID- 19.
Art. 2° - Fica autorizada a mobilização de todos os órgãos es ivais, no
âmbito das suas competências, para envidar esforços no intuito de apoiar as ções de
resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução.

44

n í
Art. 30 - Para fins do art. 10 deste Decreto, no âmbito do Poder Execut 0
Et4lua1, consideram-se serviços públicos essenciais as atividades relacionada ia
ança pública, saúde, proteção e defesa civil, fiscalização e arrecadação.
Art. 40 - Fica estendido a todos os Municípios do Estado da Bah
sjosto no art. 70 do Decreto n° 19.529, de 16 de março de 2020.
Art. 5° - Ficam suspensas, pelo período de 10 (dez) dias, a partit da
eira hora do dia 20 de março de 2020, a circulação e a saída, e, a partir da nona Ç.ra
ia 20 de março de 2020, a chegada:
do,
flrn e nr
qualquer transporte rnIntIhv n Lnterrn mnsw&nn L, nMnfl
e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, altern ivo
4:oviário
de
vaus,
nos
Municípios de Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro, Prado, La
4
itas, Simões Filho, Vera Cruz e Itaparica;
1
- efl
la
S

f

II - de ônibus interestaduais, no território do Estado da Bahia.
- Fica excepcionada a circulação de transportes rodoviári
?iidroviários, públicos ou particulares, para deslocamento de trabalhadores, residente
.4giões Metropolitanas de Salvador e Feira de Santana ou em locais próximo
\41micípios de Porto Seguro e Prado, desde que conduzidos para o exercício de ativ
rfissiona1.
§ 10

se
nas
aos
ade

eia
° - Ou ras pvrere rle,et4n ser expressamente qlltnri7ndq5 '
1Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transpo
Cpmunicações da Bahia - AGERBA ou pelos Municípios.
í
Art. 6° - Ficam suspensos, a partir de 23 de março de 2024, os
afendimentos presenciais do Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC nos Muni 'pios
dr Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro, Prado, Lauro de Freitas e Simões Filh
S

1'

Art. 7° - A Polícia Militar da Bahia - PMBA e a AGERBA realiv ão a
calização do quanto disposto no art. 5° deste Decreto, com eventual apoio das G 1.rdas
1
ÍsTunicipais.

i
li

tio

l

Parágrafo único - O descumprimento de suspensão prevista no
50
este Decreto importará na apreensão imediata do veículo de transporte, púb :} o ou
particular, sem prejuízo do ajuizamento de ações penais e cíveis, bem como da ap reação
e sanções administrativas.
4

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

1

Art. 90 - A AGERBA editará normas complementares ao cumprim todo
disposto neste Decreto, no que concerne às matérias atinentes às suas competência

1
3

1

Art. 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi ção e
broduzirá efeitos enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causa pelo
coronavírus, previsto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 18 de março de 2020.

ii
RUI COSTA
Governador

1

0

I*
í

1

Bruno Dauster
Secretário da Casa Civil
Edelvino da Silva Góes Filho
Secretário da Administração
Walter de Freitas Piiteiro
Secretário do Planejamento
Manoel Vitório da Silva Filho
Secretário da Fazenda
Maurício Teles Barbosa
Secretário da Segurança Pública
Jerônimo Rodrigues Souza
Secretário da Educação
Fábio Vilas-Boas Pinto
Secretário da Saúde
João Leão
Secretário de Desenvolvimento Econômico
Carlos Martins Marques de Santana
Secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social
Arany Santana Neves Santos
Secretária de Cultura
João Carlos Oliveira da Silva
Secretário do Meio Ambiente
Lucas Teixeira Costa
Secretário da Agricultura, Pecuária, Irrigação,
Pesca e Aquicultura
Leonardo Góes Silva
Secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento
Davidson de Magalhães Santos
Secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Nelson Vicente Portela Pellegrino
Secretário de Desenvolvimento Urbano
Adélia Maria Carvalho 'de Melo Pinheiro
Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação
Marcus Benício Foltz Cavalcanti
Secretário de Infraestrutura
Julieta Maria Cardoso Palmeira
Secretária de Políticas para as Mulheres
Fabya dos Reis Santos
Secretária de Promoção da Igualdade Racial
Cibele Oliveira de Carvalho
Secretária de Relações Institucionais
Josias Gomes da Silva
Secretário de Desenvolvimento Rural
André Nascimento Curvello
Secretário de Comunicação Social
Fausto de Abreu Franco
Secretário de Turismo
Nestor Duarte Guimarães Neto
Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS - BA
1tEGIA0 METROPOLITANA
SCRETAR1A MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANILHA DE PREÇO

Contratação de Empresa especializada no fornecimento de materiais e
eza para atendimento das Unidades de Saúde ambas vinculadas a
retaria de Saúde do Município de Candeias. Conforme abaio
sóriminados

JUSTIFICATIVA
Considerando que a rede Municipal de Saúde deve implementar um p1 o
1
contingência
e
a partir dos protocolocos orientados pelo Ministério da Saúd4 e
e OMS, devendo está preparada para receber os casos mais grave- e
nos graves, o que pode gerar a contratação de obras, serviços e comp - s
n caráter emergencial
.ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO
EÇ9

QUANTIQAt :•:pRço

tz

i'

04'
0
06

07
08
09
ip
11

13
14

DEÉCRIÇÃO

UND

HIPOcLORITO 2% 5 litros
HIPOCLORITO 5% 5 litros
DESINFETANTE 5 litros
ÁLCOOL GEL 70 0 SACHE 800ML
TOALHA DE PAPEL, MATERIAL DE
PAPEL, TIPO FOLHA 2 DOBRAS
MOP UMIDO- EQUIPAMENTO
LIMPEZA, MODELO, PONTA
DOBRADA, MATERIAL SUPORTE,
PLASTICO,MATERIAL CABO,
ALUNINIO.
SACO PARA LIXO INFECTADO
1001-T- PCT COM 100 UNO
SACO REFORÇADO PARA LIXO
100 LT- PCT 100 UND
VASSOURA DE PIAÇAVA N°22
SABONETE LIQUIDO
ANTIBACTERICIDA 800 ML
FLANELA, COMPRIMENTO- 60CM,
LARGURA4OCM,CANTO
ARREN DON DADOS
SANOCID QB 2501313 5 LITROS
Dispense p1 álcool em gel cl
reservatório
Dispense p1 papel toalha
ALCOOL LIQUIDO 70 5 litros

GL
GL
GL
UNO
FD

500
300
500
2.000
3.000

UND

50

PCT

300

PCT

600

UND
UNO

50
2.000

UND

1.000

Galão
UNO

150
200

UND
GL

200
2000

4NITARK

1

j

REFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS - BA
GIAO METROPOLITANA
CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Salientamos que a referida proposta preliminar de preços deverá ser fornecida n
papel timbrado da empresa, devidamente carimbado e assinado.
OJDIÇOES:
OMA DE FORNECIMENTO: PARCELADO
IdÉNCIA: 06 (SEIS) MESES
ITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO
AJJDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Atenciamente,
Jessica Evelin dk Silva Magalhães
Matriculà 831040
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d Empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza para atendimento das Unidades de Saúd ambas

vinculada

taria de Saúde do Município de Candeias. Conforme planilha em anexo.
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Atenciosamente,
Jessica Evolin da Silva Magalhães
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HIPOcLORITO2°iitros
HIPOCLORITO 5% 5 litros
DESINFETANTES litros
ÁLCOOLGEL 70° SACHE 800ML
TOALHA DE PAPEL MATERIAL
PAPEL. FOLHA DUAS DOBRAS
MOPIJMIDO, EQUIPAMENTO
LIMPEZA. MODELO PONTA
DOBRADA. MATERIALSUPORTE
PLÃSTICO. MATERIAL CABO
ALUMÍNIO
SACO PARA UXO INFECTADO
IOOLT-PCTGOMIOOUNd
sAcd REFORÇADO PARA LIXO
IOOLT-PcTIOO tiNO
VASSOURA DE PIÁÇAVA N°22
SABONETE LIQUIDO
ANT{áACTERiCIQA 800 ML
.FLANÊLA COMPRIMENTO 60CM
POR 40 DE LARGURA. CANTQS
ARREDONDADOS
SANOCID QB 250BB-5 LITROS
Dispease p1 álcool em gel cl
reservatório
Dispense p/japel toalha
ÁLCOOL LIQUIDO 705 litros
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PLANILHA DE PREÇO

1.1 Contratação de Empresa especializada no fornecimento de materiais de
limpeza para atendimento das Unidades de Saúde ambas vinculadas a
Secretaria de Saúde do Municipio de Candeias. Conforme abaixo discriminados

2.2 JUSTIFICATIVA
2.1 Considerando que a rede Municipal de Saúde deve implementar um plano
de contingência a partir dos protocolocos orientados pelo Ministério da Saúde'e
pela OMS, devendo está preparada para receber os casos mais graves e menos
graves, o que pode gerar a contratação de obras, serviços e compras em caráte
emergencial

3.ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO

ITENS

o

01
02
03
04
05

06

of
08

DESCRIÇÃO

HIPOCLORITO 2% 5 litros
HIPOCLORITO 5% 5 litros
DESINFETANTE 5 litros
ECOOL GEL 700 SACHE 800ML
TOALHA DE PAPEL, MATERIAL
EM PAPEL, FOLHA DUAS
DOBRAS
MOP IJMIDO-EQUIPAMENTO
LIMPEZA, MODELO PONTA
DOBRADA, MATERIAL SUPORTE
PLÁSTICO. CABO EM ALUMINIO
—" SACO PÀÃ crxo lIFECTADO
100LT- PCT COM 100 UND
SACO REFORÇADO PARA LIXO
100 LT- PCT 100 UND

-

P EÇO
1 TAL

UNO

QUANTIDA
DE

CL
CL
CL
UNO
FD

500
300
500
2000
3.000

19,90
32,00
19,00
22,99
17,00

9.9 0,00
B. 0,00
9. 0,00
45 80,00
5.1 00,00

UND

50

42,10

2 05,00

PCT

aoo

47,00

t .100,00

PCT

600

39,4223 652,00

PREÇO'
uNrrARlq

1

1!

Endereço: Rua Boa Vista de Brotas, 261 - Engenho Velho de Brotas - Salvador.B
CNPJ: 05,009,856/0001.41 - Inscrição Estadual: 57.490,753pp
Telefax: (71) 3417-4327 - e-mail: dexterlimp©g00
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V.EXT.

VASSOURA DE PIAÇAVA N°22
SABONETE LIQUIDO
ANTIBACTERICIDA 800 ML
FLANELA DIMENSOES 40X60
PONTAS ARREDONDADAS
SANOCID 06 25013B 5 LITROS
Dispense pi álcool em gel c/
reservatório
Dispense p/ papel toalha
ALCOOL LIQUIDO 705 litros
QUATROCENTOS E TRINTA E
NOVE MIL SEISCENTOS E
QUATORZE REAIS E
CINQUENTA CENTAVOS
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UNO
UND

50
2.000

6,75
18,00

337,50
36.000,00

UND

1.000

1,09

1.090,00

Galão
UND

150
200

230,00
70,00

34.500,00
14.000,00

UNO
GL

200
2000

49,00

9.800,00
178.0Q0,OOT
439,Q14.5C

j!,°°
VALOR
TOTAL
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Salientamos que a referida proposta preliminar de preços deverá ser fornecida no
nnaI tirnhrarin rio

ynnrao r4a,hlomontõ
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doNDiçoEs:
FORMA DE FORNECIMENTO: PARCELADO
VIGÊNCIA: 06 (SEIS) MESES
dRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO
'4ALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
AGAMENTO: A VISTA
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DEXTERUMF HIERIAIS DE UMPEZA LIDA
Rua ;ca v'tS de Brotas n°216
Eng. Ve'r d B-otas CEP: 40,240-340

L

SALVADOR - BA

J

Endereço: Rua Boa Vista de Brotas, 261 - Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA.
CNPJ: 05.009.856/0001-41 - Inscrição Estadual: 57.490.753-PP
Telefax: (71) 3417-4327 - e-mail: dexterIimpig.com ,r
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
05
MATRI4)

DE ABERTURA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA
1610412002
CADASTRAL

41

NOME E4PREStRIL

DEXTE1LII'
ii

MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
PORTE

TITULO DO ES7kBaEcIMENT0 (NOME DE FANTASIA)

EPP

3

cóoico gOEICÀO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-96%omércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CÔDIGO E D

O DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

47.424 jOO HCdmércio varejista de material elétrico
47.59.Ç1esflCdmérclo varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.73.3100.hComércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
ii

Ø

CÔDIGOE DERIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

206-2 S6{edbde Empresária Limitada

1141
LOCRA9URO

NÚMERO

COMPLEMENTO

RB04JIADEBROTAS

216

LOJA

1L111

CEP

40.240-34q

BAIRRO/DISTRITO

MUN4ICIPIO

UF

ENGENHO VELHO DE BROTAS

SALVADOR

BA

ENDER590 ELETRÔNICO
ramoqfDA rnitoria@rotmail.com

TELEFONE

(71) 3311-11001 (71) 3311-1100

j
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ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

i

4

SITUAÇÃO C4)ATRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVM

0210412005

]

MOTIVO PE S TU4ÇÃO CADASTRAL
Á

Ã

11.1
SITUAÇÃO EEÇIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado Ia Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitid&nc 'ia 27/03/2020 às 12:16:17 (data e hora de Brasília).
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LICITAÇÕES E CONTRATOS cpmc.sesaucompras.contratos gmail.com>

COTAÇ O' DE PREÇO
LICITAÇÉ
CONTRATOS <pmc.sesaucompras.contratos@gmaii.com>
Para: V
Maxiimp <vendas@maxlímpdistribuidora.com.br>

i.oS?i]

25 de março e 2020 11:07

O:

1.1 C ti atação de Empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza ara
atenjm nto das Unidades de Saúde ambas vinculadas a Secretaria de Saúde do M iicípio de
Cá ndea Conforme planilha em anexo.
Salientamos que a referida proposta preliminar de preços deverá ser fornecida no pa ei
ti brado da empresa, devidamente carimbado e assinado.
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CONÇ4IÇ
FORMA EFORNECIMENTO: PARCELADO
viõÉpc 06 (SEIS) MESES
CRITRI DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO
VALI
DA PROPOSTA: 60 DIAS

M

Atenciosamente,
Jessica Evelin da Silva Magalhães
831040
IL4HA MATERIAIS DE LIMPEZA REVISADA.docx

ii

LICITAÇÕES E CONTRATOS <pmc.sesaucompras.contratos :7 gmail.com>

Documento 2020-03-26 1 6.46.53.pdf

ENC:

Geisa n4IomeIo.geisa@hotmaiI.com>
Para: LI6)TÕES E CONTRATOS <pmc.sesaucompras.contratos@gmail.conl>

Boa ar$ segue orçamento em anexo.
.

r%v4lDocumento 2020-03-26 16.46.53.pdf
414
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26 de março e 2020 17:22
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ALCOOLLIQUIDO705
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1
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R$1,15
R$219,50
R$71,50
R$47,48
R$91,00

R$18,00
R$1,09
R$ 230,00
R$70,00
R$49,00
R$89,00

o,

R$65,00
R$ 40,00
R$ 80,00

49

R$217,03
R$65,83
R$45,49

R$17,23
R$1,08

4

R$7,67
R$19,50

R$39,00

R$39,42
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R$35,50
R$22,50
R$23,50

Preço Uni ano1

4,
X
o
S
1..

UNO
UND
UND

c
(0
co

49

TOTAL R$

R$2.043,50

R$53.010,00

R$9.650,00
R$9.741,00
R$9.890,00
R$44.320,00

4fe dToia L1

R$1.080,00
R$32.554,50
R$13.766,00
R$9.098,00
R$173.340,00
R$430.371,00

"9"00
R$332,00
R$34.460,00
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VASSOURADEPLAÇAVA N'22
SABONETELIQUIDO ANTIBACTERICIDA 800ML
FLANELA, COMPRIMENTO- 60CM,
IARGURA4OCM,CANTO ARRENDQNDADOS
SANOCID QB 25013135LITROS
Dispense p1álcool em gel eI reservatóiio
Dispense p1
papel toalha
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PLASTICO,MATERIAL CABO, ALUNINIO.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA

SECRETARIA DE SAÚDE

Candeias 27 de março de 20 0.
Irna. Senhor
ABLO PAULO DA 8 C AZEVEDO
liretor do Fundo Municipal de Saúde

rezado Senhor,
irvo-me do presente para solicitar que seja informada a disponibilid4ie
ramentária no montante de R$ 430.371,00 (Quatrocentos e Trinta Q1il
rezentos e Setenta e Um Reais), para CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
MPRESA especializada no fornecimento de materiais de limpeza p»ra
tendimento das Unidades de Saúde ambas vinculadas a Secretaria de Sae
o Município de Candeias destinados ao enfretamento da emergênciafie
aúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus; art.
Lei n° 13.979/2020 de 06 fevereiro de 2020IMPN n°926, de 20 de maço
e 2020.), visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Sade
II
1e Candeias - Bahia

Á tenciosamente,

Flávia Sar1to. Silva de Almeida
Sup. de Atenção a Saúde
Mat. 141530

Secretaria Municipal de Saúde de Candeias - Rua 2 de Fevereiro n 2 79 Centro CEP: 438054b0.
Tel: 3601-4047/2317 Fax: 3601-3707

T¥
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANDEIAS - SESAU

«-o

20- SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU
Unida

20.02- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANDEIAS

FvncI1aI:

10.302.0017. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Projeo/ Aè' idade:
1
Elemento:

33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Recu

00.02.OQOO - Recursos Ordinário

2.084- GESTÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
00.14.000 -Recurso Vinculado

OBJETO:
N° 1861/2020 DESTINA-SE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA
PROCSS'
Dfl.
ATENbIFi TOFDAS UNIDADES DE SAÚDE AMBAS VINCULADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CANDEIAS-BAHIA, DESTINADflS AÓ
ENFR»JT - . ENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DEOORRNTE DO CORONAVÍRUSART 41, DA LELN°13.979 DE 6
DE FtER RODE 2020/MPN N°926, DE 20 DE MARÇO DE 2020.
1!

PRAZO PARA EXECUÇÃO

6 MESES

VALOR TOTAL ESTIMADO

430.371,00

MODALIDADE DE LICITAÇÃO SUGERIDA

DISPENSA

#aJ$M pIjInf&

Ildtinte;
flÃVIA SANTOS SILVA DE ALMEIDA
MAl: 141530

Data: '27 3/2020

Data: 27/03/2020
Pablo Pulo d
Diretor intáblI AT:

)Jeaoorao- flÇr

lç

AQt

Dat927 '3/2020

f

8

a atos Cabral

Data: 27/03/2020

Soa11 1atos Cabral
Mat\OJ05

MM: 140605

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁ IA
Núnro
Data: 27/03/2020
?esnsáve

1

Pablo Pa oda

.

Diretor •ntájl

L4i'

edo
1196

JJ

AR ILITAÇA

ALTERAÇFCO COIQTRÃWAL N' 13 CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
MMV !NDtSTRIA DIS PRODUTOS DE UMPEZA LTDA
CNPJ tf 0.094.290/0001-78
Vania veios* falcão, nacionalidade brasileira, nascida em 16/06/1970, solteira,
administradora. cp( no 560,596.635-91, carteira de identidada no 02.279.138-84, drgUb
Expcditor SSP-BA, residente e domiciliado no(a) avenida Orlando gomes, 1080.
condornfiuio águas deJ4uatIbe. quadra 09, lote I$, PIsta, Salvador, Bis, ccp 4lSO00,
Brasil.
Daniel Garrido Nery Porciuncula, nacionalidade brasileira, naselo cm l&t6/1991,
solteiro, ndjninlstrador. cpt no 857.681.685-82. carteira de Identidade profissional no
29$29. órgio Expeditor CRA-BA, residente o domiciliado np(à) rua Nita costa, tal
Edif morada real, apt 3202.Jardlm Apipensa, Salvador,'Ba, eep 40155000, Brasil.
Sócios da Sociedade Limitada do nome empresarIal MMV INDOSTRIA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LIDA, registrado legalmente por contrato social
devldw,ente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da DaMa. sob NIRE sf
29202075308, com seda Rua Antônio Andrade. 137-D • Porto Soco Ptrajd Salvador,
DA, ÔEP 41.233.015, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
JorFdica4fP sob o n 03.094.29VIOobl-78, deliberam de pleno e comum acordo
ajustaram apresenta alteração eootnttoal e Consolidaçao, nos termos do Lei n' 10.406/
2002, mediante as condlçaes estabelecidas nas cláusulas seguintes:
NOME EMPRESARIAL
CLÁUSULA PRIMEIRA, A sociedade que gira sob o nome empresarial MMV
INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, girara, a parlir desta data, sob o
Domo empresarIal MMV INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS PE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,
OBJETO SOCIAL
CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa e ter seguinte objeto:
Pltbrlcaçáo daprodutos de limpeza e polimento, tlmpbxa em prédios e em dondblltos;
comércio atadadlsta de produtos de higiene, limpeza e conseznço domitiliak;
fbricaçAo de cosméticos, produtos de pert\msia e da higiene pessoal e tteinanientb cm
deseísvolvim,nto profissional e gerencisd,

Reqr SI V000002d2046

«

,

- UCES

Cenffico e Re9Istro sob o r? 57542501 em 20/03/2015
Protocolo 197t74760 tiP 13/0512019
Nono de empresa MMV IN006TRI& COMESICIO E SER%9CO3 DE PROOUTOS DE LIMPEZA LTOA PARE 29202076008
Este documento pod, ar verttcado em rto//reoIrnjucetas.gov br/AUTENTICACA000CUMENTOS/AUTENIICACAOaspx
Ch.nceIs 77676027816310
Esta cópia rol autanllcada dieSelmenta a asilada em 20/03/2019
por Tiais Rapta ai G de fletl3o - Seuetkna-Qersl

Nk

ALTERAÇÃO CO&TRATUAX. N.13 5CONSOLIDAÇÂO DA SOCIEDADE
MMV INDuSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA I-TDA
CNPJ n' 03.094.291V0001.78
CNAE FISCAL
2062-2/00 - fabricação do produtos de limpeza e polimento
2063- 1/00 - fabiicsçlo de cosxnticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4649-4/08 - corn&ciõ atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação
dornitiliar
8121-4/00- llmpe7a cm prddios e cm domleflios
85994W - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

QUADRO SOCIETÁRIO
CLÁUSULA TERCEIRA. Mantido Jose Velioso Falcão admitido neste ato,
nacionalidade ,brasileira, nascido em 27/08/1964. solteiro. Empresário, cpf n
0182660370, órg5o expedidor SSP-BA,
319.107.185.72, carteira do identidade
residente e domiciliado(a) no(a) rua ceara, 121, api 121. Pituba. Salvador, Da. cep
41830450, Brasil.

.r

•

Fabio Fonseca Macedo admitido neste ato, nacionalidade brasileira, nascido em
17ID/1969, casado em ccmunhiio parcial de bens, empresário. cpt n° 489.743.825.04.
carteira de Identidade no 369925858, órgao expedidor SSP-BA, residente e
domiciliado(a) no(a) avenida Orlando gorne,. 10801 cond. agua do Jaauartbe qusdraQ9
lote 15, Piara. Salvador, lia, tep 41650010. Brasil.

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS
CLÁUSULA QUARTA. O sócio(a) Vania veloso falcão transfere quotas de capital
social, que perfaz o valor de R$82,800.00 (Oitenta e Dois Mil e Oitocentos Reais),
direta e lrreilfltamente ao sócio Mauricio Jose Venoso PakSo, da seguinte fonna$
transibro e cede suas quotas, dando plena, geral e irrevogável quitação.
O $ócio(a) Vania veloso falcão transfere quotas de capital social, que perfaz o valor de
R$8.280,00 (Oito lviii Duzentos a Oitenta Reais), ditara e irrusiritamunle ao sócio Falo
Fonseca Macedo, dando plena, geral e Irrevogável quitação.
a

Req: 91900000242046

ISUCEB

Plaina2

Ca,litco o Rog,st,o sebo n'97642501 *~Y2019
PSocoto '97174760 do 13/03)2019
Nome da empresa MMV INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIDOS DE PRODUTOS DE IJMPEZA tWA MIRE 29202075308
Esta docunnIo poda ia, vartiesdo em htpJ/reçktpjc&ba.çovtr/AUTENtOACA00000MENTOWAIJTENTICbCAOasp
Cha&ala 776727al 5330
Esta cópia rol .ttatticsü dlgtah".nte e 91*503 em 2303)2019
P., Tiana Regra M O de Nso - SeaotSfla-Ceni

II

ALTERAÇÃO CONTRATUAL "1' 13 e CONSO1,ll)AçÂO p* SOCIEDADE
MMV INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LI PEZA LTDA
CNPJ it 03,094.29010001-78
DO CAPITAL

SOCIAL

CLÁUSULA QUWrÀ. O capital anterior totalmente intogralizado á do R$ 8X000,06
(oitocentos e vinte e oito mil reais), cm moeda corrente nacional, representado por
828.000 (oitottrnos e vinte e oito mil) queres de capital, no valor nominn de liS 1.00
(um real) cinta urna, subscrito e integralizado. pelos sócios e assim distribuldo:

à

Vania veloso falda. cqm 4&3.620 (quatrocentos e sessenta e t, mil e seiscentos e
oitenta) quotas, perl'azendo um total do RS 463.680,00 (quatrocentos e stlsent* e Ires
mil se acentos e oitenta reais) intgralIzado.
Daniel Garrido Nesy Poreluncula, com 273.240 (duzentos e setenta e trás mil e
duzentos e quarenta) quotas, perftaendo um total de RS 273.240,00 (duzentos esetenta
e tres mil duzentos quarenta rcai's) integtkllzado.
Mauricie Jose ValIoso Paleso, com 82,800 (oitenta e dois mil e oitocentos) quotas,
perfazendo um total de liS 82.800.00 (oitenta e dois mil e oitocentos reais)
integralizado.
P.bIO Poueca Macedo, com 8.280 (oito mil e duzentos e oitenta) quotas, perfazendo
um total aeRS 8.230,00 (oito mil duzentos e oitenta reais) Integralizado.
DA ADM!NTS11tAÇÃO
CLÁUSULA SEXTA. A admlnistraçtlo da sociedade caberá ISOLADAMENTE n(o)
Sócio(a) fluia vtlos04ulcão com os poderes e atribuçoes de reprosentaçtto ativa e
passiva na sociedade, judicial o extrajudiclalmento, podendo praticar todos os atos
compreendidos ao objeto social, sempre de interesso da sociedade, autorizado o uso do
nome empresarial, vedado, no entanto, (are-lo em atividades estranhas ao ibteresse
agelal ou assumir obdgçøes seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s)
sócio(s),
DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
CLÁVSIJDA SÉTIMA. O(s) administrador(es) declaui(m), sob as penas da lei, que aSa
está impedido de ~r a.admlnlstraflo da sociedade, por let espacial ou em virtude
de condenaçio briminaZ ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda
que temporariamente, o aceno a Cargos públicos, ou por crime fluitnetar, de
prevaricaç&', peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas do defesa da concorrancia, utrn as
relaçøos de consumo, fspúblioa ml propriedade.

Req: 81900000242046
o Registo sob o a' 97842501 ~ 20103/2019
Palcoal, 197574750 o 13103/2015
MWrt da .o'ççesa MIA' INOIJ$IRIA, Ci&ERCIO E sanvicos DC PRODUTOS 00 LLIPEZA LTDA MnÈ2a2t2olS308

Cm

Este docunanto poda ter vsdficico em tenrag ahucab.bs.govMrJAUTENTlcACA000cUMENTo&AuTepmcacAo.oapx
Clianoete 77676027815330
Este estia tal sutenhlcida dgLt.knar1te e assinar, n201c3/2019
orTteia R.fl. M 3 da Amuo . $scmtfl-Oera
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ALTERAÇÃO CO$JTRATUAL N' 13 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
MMV INDIDSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

•
CNPJ n' 03.094.29010001-78
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contou as
relabes do consumo, f4 pública ou propriedade.
DA RATIFICAÇÃO E FORO
CLÁUSULA OITAVA. O foro para o exercício e o cumprimento doa direitos,*
obrisaçóts resultantes do contrato social permanece SALVADOR-BA,

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL SOCIAL

é

Vania velejo fajao, nacionalidade brasileira, nascida em 16/06/1970. solteira,
adminIstradora, cpf s0 560.596.635-91, carteira de Identidade a' 02.279.138-84, dt$o
Expedito? SSP-BA, residente e domiciliado no(a) avenida Orlando gomes, 1080,
condomínio águas de Jagoaribe, quadra 09. lote IS, PiatL Salvador, Eu, cep 41650010.
Brasil.
Daniel Garrido Nery Porciuncula, nacionalidade brasileira, nascido em 18/06/1991,
solteiro, adm's,dstrador, cpf n° 857.dfl.685.82, carteira de identidade profissional a'
29529, Õrglto Expeditor CRA-BA. residente e domiciliado no(a) rua Mil. costa. FOI
Edif morada real, apt 1202, jardim Apiperna. Salvador. Ba. cep 40155000, Brasil.
Mauricio Jose Vdilosu Palcio admitido neste ato, nacionalidade brasileira, nascido cai
27/08/1964. solteiro, Empresário, cpf tf 319,107.185-72, carteira de identidade n-'
01 SU60370. órgao expedidor SSP-BA, residente e domiciliado(a) no(a) rua coara, 121,
0182660370,
apI 121, Pituba, Salvador, Ba, cep 41830450, Brasil,
Fabio Ponsecst Macedo admitido neste ato. nacionalidade brasileira, nascido em
17/03/1969, casado em comunhão parcial de bens, empresário, cpf n' 489,743.825-04,
carteira de identidade a' 369925858, órgão expedidor SSP-BA, residente e
domiciliado(a) no(a) avenida Orlando gomas, 1080, cond agua de Jaguaribe quadra09
lote IS, Pia Salvador, Ba, cep 41650010, Brasil,
únicos sócio, da 'MMv INDUSTRIA, COMERCiO E SEIkVICOS DE PRODUTOS
DE LIMPEZA LWA". Com sede e domicilio na Rua Antônio Andrade, ri9 1374),
Porto Seco Pirsdá. Salvador/BA, CEP 41.233'015, registrada na Junta Comercial do
Estado da Bahia sob o NIRE 29.202.073.308. inscrita no CNPJ N°03.094.290/0001-78,

Reis: &W0d0003420'44

JUCES

CerMtco o RegIstro sobe a' 91842501 em2U103/2019
Protocolo 197114760 do 13/O32019
Mart, da eraass MMV INDUSTRIA, COMERCIO E SQ1'COS DE PRODUTOS DE UMPEZA LIDA NIRE 2920207
Esta documento pode t.r.eracada
Carcela 77TOO27G1 5330
Esta cOpia foi autenttcuda dIgt,tniemt, eesstnada eni 20/Q32019
porllans Regia MOda Media. Swel*1a.00isI

E

ALnakçÃp CONTRATUAL N°13 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
MMV INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
ÇNPJ ,1 03.094.29010(101-78
termos da Lei n° 10.406f2002, mediante as cøndiØes estabelecidos nas olausutas
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o noma empresarial 'MMV
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS OS LI)ÓEZA LTDA".
CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade teta a sua sede na ituo, Antônio Amizade, a'
1374), porto Seco Piraj& Salvador/DA. CEP 41.233-015

CLÁUSULA TEKCflRA, O objeto social 6: Pabricaçio do tttoa de jiutpea e
polimento; limpeza eta prédios a cal donilotlioS oomtoio uvtcadista de produtos da
hIgiene, limpeza o, conservaçA» domlcllltç fabrlcaçso de Cosméticas, produtos de
perfümarta e de higiene pessoal e treinamento cri daenvolvimentd profissional o
gerencial

CLÁUSULA QUARTA, O capital totalmente integraliaado é de R$ 828.000,00
(oitocentos e virote o oito mil reais), coa moeda corrente nacional, representado por
828.00Ô (oitocentos e:vinte e oito mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00
(um real) cada uma. subscrito e Intogratizado pelos sóclos e assim distribuído:
Vania veloso Saldo, com 463.680 (quatrocentos e sessenta o tr6s mil e seiscentos e
oltent) quotas, perfazendo um total de IC$ 463.680,00 (quatrocentos e sessenta e três
mil seiscentos e oitenta reais) intogralizado.
Daniel Garrido Nery Porciuncula, com 273.240 (duzentos a setenta o mis mil o
duzentos e quarenta) quotas, perfazendo um total de 11$ 273.240,00 (dooroatos o setenta
e três mil duzentos e quarenta reais) intcgralizado.
Mauricio Jose Valioso Entalo, com 82,800 (oitenta e dois mil e oitocentos) quotas,
perfazendo um total de RS 82.800.00 (oitenta e dois mil e oitocentos reais)
integralizado.
Falo Itonsccn Macedo, com 8.280 (oito mil e duzentos e oitenta) quotas, perfazendo
um total de R$ 8.280.00 (oito mil duzentos e oitenta reais) integralizado

CLÁUSULA QUINTA. A

1

sociedade iniciou suas atividades em 05.04.1999 e jeu

prazo é indeterminado.

Rsç 81900000242046

is

JUCEB

PagIna

Ce,tlfiojoo Raglstrasob o ri' 7842SOl ata 2Q03j2019
Ploteroto 1071t4700 d$ 1303/2019
Noma da sopresa 1MW INDUSTRIA. COMERCIO E SERV1COS DE PRODUTOS DE LIMPEZA LIDA NIRE 29202075308
Et e cunanto p,pda .~oco heflregíoJuctbttgDVbo/AUIEN11CACA0000UMENIOS/AUTENTICfl'Sfl
Cimocela na ro0s(815330
Esta copos lei aotantcada dqksanenta a aranada trio 20/23,2019
por Tens RogOs RI e da Araújo - Snrataslo-Geral
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ALTERAÇÃOÇONTXLATVAt N 13 sCONSOLWAÇÂO DA SOCIEDADE
kIMV iN1ÚSTIUA DIIPRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNP .r 03,094.29010001.78
CLÁUSULA QUINTA. A sociedade iniciou sons atividades em 06,04.1999 e seu
prazo 6 indeterrninadq.
CLÁUSULA. SEXTA. As quotas são Indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas à terceiros sem o consentimento do outro sócio, aquem tia assegurado, em
igualdade de condltes e preço direto de preferência para a sua aquisição se postas A
venda formalizancki, ,areaIiara a cesflo delas, e afleraçØooriIxatqAl pertinente.
CLÁUSULA SIh1MA. A. responsabilidade de cada sócio 6 restritos ao valor de suas
quotas, mas todos respondam solidariamente pela intgraliaaçao do Capital Soeis!.

o

•

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade caberá XSOLWAMENTE a(a)
Sócio (a) VANIA VELOSO PALCÃO, com os poderes e atribulçees de represenusçáo
ativa e passiva na sociedade, judicial e axtrsudicial,nense, podendo praticar todos os
atos compreendidos no objetivo social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o
uso do nome 'empresarial, vedado, no entanto, faaE.-Io em atividades eSlianhas ao
iflterçSe social ou. assumir obrigaç6os seja um favor de qualquer dos cotistas ou do
terceiros. bern comp oner*r ou alienar bem imóveis da sociedade, sem autorlzaçao cio(s)
outro(s) aõcio(s).
CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a
administradora' prestará contos justiticodes da sua administração proctder,do à
elaboração do Inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado ecostósnico,
cabendo aos sócios na prgporção do suas quotas, pa lucros ou perdas apuradas,
CLÁUSULA 0C!M4. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial,
ou outra dependências, mediante alteraçãb contratual assinada por Lodos os sócios.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a titulo de pró-labore, observadas disposiçøca regulamentam
pertinentes.

ctÁusut& DÉCLMA SEGUNDA, Falecendo ou interditada qualquer sócio, a
sociedade continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o Incapaz. Nilo sendo
possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócies remanescentes, * valor dt seus
haveres sefl'apnrado e liquidado com base na sttduØlo patrimonial da sociedade, a data
da resolução, vedflcada'em balanço especialmente Isvanlado.

Rsqt 5 t900000242046

JUCEB
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Ca,llttco o RsgIsiso sob e a' 97842501 em 20/0312015
Proicmlo 107174750 de 1310312010
Nome da errorsa MW INOUSTRLI, COMERCIO E SERVICOS OE PROOUTOS 05 UW'EZÃITOA NIRE 29202075301 j
Este docurnénto poda ia,(.tmcado em hatsgtspsçsb.bwgovbr/AUTDflICACA0000UMEtCOO/AUTENTICPOA55Qs
Ciiancsia I'7ST60178I53SO
Esta cepla rol sutenlicada dtgtslmem a assinada ano fl0312219
porOsos Regia MC de Aratd. %crsthna'Osxai
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ALTERAÇÃO CON'rRATIMI. N I3tCON$OLFIMÇÂO DA SOCIEDADE
MMV IYDÚS'l RLt DE PuOutrI's 0h l,IMyEZA LTDA

CN3'J a" 03.094,390/0001-78
PARÁGRAFO ÚNICO. O mesmo procedimento ser4 adotado Cri) outros nsós emt4uo
a sociedade se resolva em relação ao sou sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O(s) adsnlitbar:odor(us) declaros(m). sob as
para= da lei, que não esld inpvtlido de cacrctjr a ou1a'dniruçlu da socledudu. por lei
especial ou em virtude de condonüçih, criminal, sou por '. eneuntror sol, os efeitos data,
ii pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a nugas pbllços, ou por crime
(auMentar, de prcvarkatção. peta ou suborno. cano.uss9o. peculato ou contra a ecoilonila
popular.

CLÁUSULA DÉCIMA QIJAR'rA. Pica 610110 o toio de Salvador * a, para exercício .
e o cumprimento (los dirviIó e oI,rImç'Õeà resutainle'. cle'k contraio.
P. por erarem assim jtislO$ oçonlflttlodos. assinam asic iltstruoyoenIo.

.SALVADÓR.25 de fevereiro de 2019.

o
VArnA VELOSO PALCAC
CPE: 560.596.63541
,óneá'
¶I,j5,\Rlj5o NURY l'OlsCIUrCUtÂ
CPV d57,6,68542

MAUItICIO )0513 VRIJ.OSU 14\I.CA0

FAlHO POPCA MACEDO
CPP: 49.743.8
5—

ITAP

jsua4A1OOtNOTAS
019 0" de F, F-Wavatt11
EscIram

Rtoo eIua00002 2046
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C.dIflc,o oR$lStro sob o ,,' 97842501 sri 20/03/2019
Protocolo197114160 de 13/034019
Non da .oi,presa MMV INDUSTRIA COMERCIO E SERV0000 DE PR0OU15 DE LTMPEZ&I*TDA NIRE29202075308
CalU, doojmenlo poda m â~ .mh sgin4uc.bb.gov.br/ALJTEPtTICACA000CuMEI4TOSFAIJTEN11CACAOaWS chailcala 775760215* 6330
Esta OÓPII IotsutsrolIcadtd»Itahloerflse asab,ads em 20/03/2019
por tapa Regia MOdo ~10 - Swetada.Oaral

GOVERNO Do ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JLJ4TA COMERCIAL 00 ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL
Cort ç 'a 4ue as Informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sib vigentes

data de suas dição.

dai MMV INDUSTRIA, COMERCIO E SER VICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
No
NatJ,4za' rIjica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Aroulvamento do ato
JIRE(sede)
CNPJ
ConstltulUvo
$202075308
06/04/1999
03.094.290/0001-78

Inicio da aflvid
06104/1999

9ANDRADE. 137-0, PORTO SECO PIRAJÁ, SALVADOR, BA- CEP: 41233015

AO DE PRODUTeS DE LIMPEZA E POLIMENTO; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICILIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE
S DE HIGIENE, LIMPEZA 9 CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; FABRICAÇÃO DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARI
N'PS cÁ TRINAM Te Mc

NV. IM NTsPOFI *NA

RN IA

Empresa de poquórrn porte
alizado:

0

1

.5 E VINTE E OITO MIL REAIS

E

Participação R

VELLOSO FALCAO

82,800.00

CondiAdministrador
SOCIO

Término do rnand
Qxx/)000(

8,280.00
FALCÃO
RIDO NERY PORCIUNCULA
-82

31

Data
2w03/q11

-f

tot

463,660.00

SÓCIO/ADMINISTRADOR

273,240. 00

SOCIO

Número
97842501

REGISTRO ATIVO

Sem Status

2-ALTERAÇÃO
• -ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
CNPJ: )ÇXXXXX

página: 1/2
20544 14

IJIUI)
CONTO
AALI7gN

JO!llhIIh
60,178,936.071.48 CPF SOLICITANTE: 049.051.485-53 NIRE: 29202075308 Emitida: 12/03/2020 - CERTIDÃO SIMPLIFICAD'
dADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http:llregin.Juceb.ba.gov.br/regln.ba/telavaIldadocs.a •x

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL OO ESTADO DA BAHIA

B

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

e as Informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de suas

Ce

dai MMV INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Naie4 urtdica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Arcuivamento do ato
CNPJ
NIRE(sede)
Constitultivo
29202075308
0/6/04/1999
03.04.290000178

i1

Inicio da ativi

edição.

e

06/04/199

EnJre4
RU»AMb ANDRADE, 137-0, PORTO SECO PIRAJÁ, SALVADOR, BA - CEP: 41233015

SALVADOR - DA, 12 de Março de 2020
LcçT

aJ1TIANA REGILA MC DE ARAOJO

põgi
2

2)2

544114

T9OLE 60.178.935.071,48 CPF SOLICITANTE: 049.051.485-53 NIRE: 29202075308 Emitida: 12/03/2020-CERTIDAQ SIMPLIPICADA
TÉNTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://reglnjuceb.ba.gov.br/regln.bofteIavaIld4cS.asPX
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIOJAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional Identificado
no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercicio
da atNdade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme
estabelecido no a(t. 25 e 26 do Decreto-Lei n.° 9.295/46.

Inbrmaos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que,
posteriormente, venham a ser apurados contra o titulardeste registro, bem como não atesta a
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA
Oertid&o n.°: 5A12019100007790
Nome: OSEAS FIGUEIREDO DO NASCIMENTO cPF: 016.471.23532
çcíur n. BA.031690/0 categoria: CONTADOR
Validade: 27.08.2019
Finalidade: RELATÓRIO DE AUDITORIA
Livro: DIARIO
N' 20 / Exercido: 2018

Confirme a e,dsténcia deste documento na página 'MWtCRCBAORG.BR, mediante número de
controle a seguir:
CPF :015471.235-32 Controle :5190.5817.5817.5445
t
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MO DE ABEÜHiUIA
Livro Diário

Número: 20

Folha:

1

591 emitidas através de processamento eIettonic
1 ao
este livro 594 folhas numeradas do No.
jue servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

MMV INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA I,.TDA

Empresa

Fabricação de produtos de limpeza e polimento

RUA ANTONIO ANDRADE, 137

En
CoÇnI

ento
PORTO SECO PIRAJA

Bairro

de.

Mu
à

SALVADOR.

Estado

• BA

InW.rlçã no CNPJ

• 03.094.290/0001-78

InsdI

Estadual

50926828

Reóiptr na,Junta.,

29202075308 Data registro: 06/04/1999

InsWjçA Municipal

• 15550000150

L

ir

Rt 01/01/2018

VA A 1950 FALCAO
50 A 1 'rjINISTRADORA
.5 6.635-91

OSEAS FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
CONTADOR
Reg. no CRC - BA sob o No. 031690/0-4
CPF: 015.471.235-32

JUnta Comercial do EsIaA, da Balda
Canllicoo Registo elo 31/05/2019
*equiv.n,.,do 19009998024 Prototao 196581027 d23/05t2019
Nome daempmaa MMV INDUSTRIA. COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE UMPEZ&LTDA
NIRE 20202076308
Edis documento pode ser verificado em
hflp/ke9lnlab.ba.Qovbr/AtJTENTICACOD0CUMENTO$/AtJTENtCACAOapx
Chancela 1240251822
W
Esta 05la foi sutaMcsda dtgkalnenm e ~.31=19
lisos RegIa Mota Soes de Nato - Seastarta Geral

TEiO DE ENCERRAMENTO
Livro Diário
Número: 20

Folha:

594

21

coqÊérr - st$ livro 594 folhas numeradas do No.
1 ao 594 emitidas através de processamento eletronico
de Çldo c.Je serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.
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Nor

d Empresa

jkar

MMV INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LiDA

Fabricação de produtos de limpeza e polimento

End

RUA ANTONIO ANDRADE, 137
rito
• PORTO SECO PIRAJA
• SALVADOR
• BA
o cNPJ

e

03.094.290/0001-78

Inscrfçk stadual•

50926828

Regisro ri junta
.1
Inscn o urklpal

29202075308 Data registro: 06/04/1999
1.5550000150

SALVh004 31/12/2018

VANIA El, Q FALCAO
SOU D NÍSTRADORA
CPF: 5.0. 6.635-91

OSEAS FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
CONTADOR
Reg. no CRC - BA sob o No. 031690/0-4
CPF: 015.471.235-32

a.

Si
ha;
0020
Número livro
/05/2019
Ents3o;
Hora:
10:41:0'

MMV 1J(DUSTRIK DE PRODUTOS OtUMPEZA UDA
03.094.290/0001-78

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31J12 12018
Saldo

Total

160.730,03

4 35q 132 4Q

DE

(345.718,04)

flS

W2i:

rnng

ttkiÃPfiuI

(1.198.6Q1.%1j

o' RACIONAIS

D

(96.967,94)
(30.869,23)
73.872,21
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14

•na.

flR5, 14.00j

(307.146,87)
(30.865,99)
1-) 7
(37, 346,67)

j

(22.878,67)
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fl

&'tpa

*: 31

(18.809,62)
(12.765,05)
(9.539,05)
(21,588,56)

DE HIGIENE E LIMPEZA
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STADOS POR TERCEIROS
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it*2

cP' "Jf

*'—

'c'

•z..

- -

(1.838,62)
(5.102,93)
(6.041,20)

511177511

ANCEIRAS

S-ask

T

FINANCEIROS oø-rioos

313,631.06

PERAaDNAI.

R

SALVA

31 de Dezembro de 2018

v4$IA 'tLqSO FALCÃO

OSEAS FIGUEIREDO DO NASCIMENTO

SÕtIA 1*.)MWISTPADOR&

CONTADOR

CPF,: 56 .596.635-91

li incJao para A1.EXSMIORO REIS DOS S?flTOS

Reg. no CRC - DA sob o No, 031690/0-4
CPF' 015 471235-32

MMV INDUSTRIA OE PRODUtOS DE lIMPEZA LiDA
03.094.29010001-78

Folha:
'0582Número Uvn
.0020
Emissão: V/05/2019
Hora:
10:41:04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO ExERcícIo EM 3112/2018
Saldo

Total

.*aas*

00 Enacfno

31 de Dezembro de 2018

VANIA t19SO FAWAO
Dt-N1STRADORA
CFF: 15 3,$6.635-91

OSEAS FIGUEIREDO DO NASCIMENTO CONTADOR
Reg. no CRC- RA sob o Na 031690/0-4
CPF: 015.471.235-32
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para ALEXSMIDRO REIS DOS SNffOS
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Emp4t

DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
01h94.29010001-78
Ba1iihC en4rad9 em: 31/12/2018
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BALANÇO PATRIMONIAL
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Solo: 1598.
Consulta a

E ANORADE A

52.3 - Valor: R$ 5,20
ais br/autenhlcidade

PROCURAÇÃO

Através do presente instrumento, a MMV INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LI PE2A
LTDA, sede na cidade do Salvador, Estado da Bahia, na Rua Antônio Andrade nÓ 137, P0 Seco
Pirajá, inscrita no CNPJ/MF n° 03.094.290/0001-75, neste ato representada pela Sra Vénia
Veloso Falcão, brasileira, estado civil solteira, CPF/MF n° 560.596.635-91, Cédula de Id tidade
no 02.279138784, expedida pela SSPJBA, residente e domiciliada na Rua Rodrigo Argolo 257—
Ed. Marlene apto. 201 - Rio Vermelho, CEP: 41.940-220, na cidade do Salvador, es o da
Bahia, nomeia e constituem os seguintes representantes Sr. Jair Braga Torres, br ileiro,
divorciado, representante comercial, CPF/MF n° 049.051.485-53, Cédula de ldentid de n°
546.409-02 SSP/BA, residente e domiciliado na cidade do Salvador, na Rua Santo Egídio ° 06 Cabula, estado da Bahia, Sra. imiracir Cerqueira de Freitas, brasileiro, solteira, repres tante
comercial, CPF/MF n° 548.450.255-15, Cédula de identidade n°02.983.068-08 SSP/BA, re dente
e domiciliado na cidade de Lauro de Freitas, na Rua Theócrito Batista n° 1363 - Con Cittá
nido
Firenze - Bloco 2 - Apt° 003 - Caji— Lauro de Freitas, estado da Bahia e Sr. Danilo
:
iNery
FaIóão, brasileiro, casado, representante comercial, CPF/MF no 024.328 54
~ABA, Cédula de Identidade no 12555750-77 SSPIBA resdentáe4omiciliàdo
o Salvador, Rua Padre Daniel Lisboa, 23 - Daniel Lisboa, com poqes aéS
ico,
ipar das licitações em todas as modalidades, inclusive pregãb DiresisãOsil e
podendo para tanto assinar contratos, declarações, propostas, interpor lrnpugnaç6es, v1
,recursos, desistir, receber intimações, notificações, ofertar lances, acordar, transigir, firmar
tompromissos, receber e dar quitação, enfim, praticar todos os atos necessários ao cump ento
do presente mandato, não podendo, no entanto substabelecer a mesma.

Salvador, 03 de fevereirj de 2020

MMV INDÚSTRIA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Vénia Veloso Falcão
Sócia

Rua Antônio Andrade, 137 O - Porto Seco Pirajá - CEP: 41.233-015 - Salvador/BA
4
CNPJ: 03.094,290/0001-78 Inscrição Estadual: 50.926.528 PPTelefax: (71) 3392-7576 - E mali:
industriammvqmail.com - Site: www.mmv.ind.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

03
10111
MATRIifl

j

DE ABERTURA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA
0610411999
CADASTRAL

-78

fl

j.i
NOME EMPRESARIAL]

MMV lN6JStIÁ, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Vil
TITuLp DO,STELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

MMV INDÇIÇI# DE PRODUTOS DE LIMPEZA

EPP

li

1

1

CÓDIGO E ESÇÇAO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

20.62-2-qq - F$bricaçâo de produtos de limpeza e polimento
ii

'Ii

CÓDIGO E DESCÇA9 DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

20.63-144 - e,
cação de cosméticos, produtos de porfumaria e de higiene pessoal
46.49-4.48 - Cbmrcio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
%
81.21-4- - l íttpza em prédios e em domicílios
B5.9.6-1,-ijroi4mento em desenvolvimento profissional e gerencial
CÓDIGO E DESC

O DA NATUREZA JURIDICA

206-2 - S41

Empresária Limitada

11'I
LOORADOUO, 1

NUMERO

RANTO44.1DADE

1370

CEP

1

-

41.233-014

]

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

PORTO SECO PIRAJA

SALVADOR

BA

ENDEREÇOTNIpO

TELEFONE

ALEx.SSÇpPÇABILIDADE@H0TMAIL.COM

(71) 3392-7576

RESPONSÁVEL (EFR)
ENTE FEDElTIVt

SITUAÇÀOCDASÇRAL

ATIVA

fl

MOTIVO DE

¶4

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

05/0212005
O

FADASTRAL

1 i
SITUAÇÃO E FEC½L

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

:11
Âprovac4o pjia struçâo Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018,
Emitido nol1iá 1 510312020 às 11:20:45 (data e hora de Brasília).
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Verificada a autenticidade na internet
Data- )Si
90

93
stro

III

EmIS5IL

kp

4 ? via de Certidão
BRASIL

http://servicositceita.ffizenda.gov.br/Servicos/cert oICNDConj...

Acesso à Informação

Participe

1

Serviços i Legislação

Cals

MINISTÉRIO DA FAZENDA
,Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDE}(AIS E À DÍVIDA ATIV
DA UNIÃO
Nome: MMV INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
tCNPJ: 03.094.29010001-78
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas d
responsabihdade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado qu
não constam pbndências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretar
'da Receita Féderal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DALI) junto
'Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
'Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, pa
!todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situaçãç d
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais prevista
nas alíneas '& a'd'ido 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, no
endereços 'chttp://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.govbr>.
Certidão emitida gratuitam e com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1,751, de 2/10/2014.
20/1212019 'chora e data de Brasília>.
Emitida ás 17:07:39 do
Válida até 1710612020:
Código de controle da certidão: 9108.5364.093B.IC2F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
AM Prept*r.r p4gtn4
Nova Consulta
prs lmprtulo

Verificada a autenticidade na internet
Data'

1 o! 1

1/2020 0935

J

hupd/sens*r.al'j

Cert'ceativa de Débitos

certidao nega...

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
POMS - Coordenadoria da Divida Ativa
Certidão Negativa de Débitos Mobiliários
Inscrição Municipal: 155.500/001-50
CNPJ: 03.094.290/0001-78
Contribuinte:
Endereço:

MMV INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Rua António Andrade, 1? 137
SALA
PORTO SECO PIRAJA
41.395-010

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data.
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser
tapuradas, conforme artigo 277, § 30, da Lei 7.186/2006.
misso autorizada as 09:232Cras do dia 03/03/2020.
Válida até dia 01106/202

Código de controle da certidão;

1

D47D.OF90.6463.23E8.9DFA.BFOB.4104.F434

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço
http://www.scfàz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando
o código de controle acima.

Verificada a autenticidade na Internet
Data _S/' i P3 .iA&33
tie OU

oiCedestro

1 of

t

03/2020 0923,

1

—j

II

1

o

Emissão: 3110112 009:32

GOVEBI'40 DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arte. 113 c114 da Lei 3.956 do 11 de dezembro do 1981 -Código
Tributário, do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20200344268

1'
RAZÃO SOCIAL

MMV INDUSTRIA., COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DEI
INSCRIQÃO ESTADUN.

CNN

03.094.290/0001-78

050.9Z&828

ca certificado que não constam, até apresente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica a a
identificada, reiat&as aos tributos administrados por esta Secretaria.

4
Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto á inexistênS de débitos, inclusive os Inscritos na Div'
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bah
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 3110112029(conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:/lwww.sefaz.ba.goV.br

Verificada a autenticidade na Internet

CÇ,

2o>o

ir'oIQ.dsstro
Válida com a apresentação conjunta do os 1T g nal do Inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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Voltar

Imprimir

la a
CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

03.094.290/0001-78
Inscrição:
Razão Social:MMV INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
RUA R ANTONIO ANDRADE 137 137 / PORTO SECO PIRAJA / SALVADOR /
Endereço:
BA / 40000-000

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.

1

li

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: 13/03/2020 a 10/07/2020
378256627
Certificação Número: 2o200313030Z '

Informação obtida em 27/03/2020 17:08:23
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Verificada a autenticidade na Internet
pi o$ 1,20.No
C
:stro
1 Ir

Página
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PODER JD!CIÀRIO
JUSTIÇA LO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: MMV' INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPE
'LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.094.29010001-78
'Certidão n°: 5693238/2020
'Expedição 03/03/2020, àsfr9l24:40
Validade: 29/08/2020 -,.flO (cento e oitenta) dias, contados da 'data
de sua expedição.
Certificá-se que MMV INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PRODU 5 DE
T
A
A
L
E
Z
L
1
M
1'
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ ob o
ri 0 03.094.290/0001-78, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Dev ores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das L.s do
Trabalho, acrescentado pela Lei ri ° 12.440, de 7 de julho de 21.1, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superir do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de resp'onsabilidad dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
ão
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em r ,ação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação d
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabal
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os
necessários à identificação das pessoas naturais e juri
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrig
estabelecidas em sentença condenatõria transitada em julgado
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernent
recolhimentos previ denciários, a honorários, a custa
éntolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorr
de execução de acordos firmados perante o Ministério Públi
trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
Verificada a autenticidad
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astro

10/03/2020

004205700

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇADO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL -1° GRAU

FOLHA: 111

CERTIDÃO N°: 004205700

A autenticidade 4esta certidão poderá ser confirmada pela Internet no sito do Tribunal de Justiça
(http:IloseJMba4us.brlscclebdrConferencla.dO).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos civeis do (Estado da Bahía,
anteriores a data de 1010312020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:
MMV INDUSTRIA COMERCIOE SERVIÇOS OS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, portador do CNPJ:
03.09429010001-78, estabelecida na Rua Antonio Andade, 137, Porto Seco Piraja, Porto Seco Piraja,
CE?: 4I233415 Salvador- BA,
Os dados Informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a tjtularldade ser conferida pelo
interessado e/oudesunatkio, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo perlodo de 20
(vinte) anos.
Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.
Esta certidão foi emitida pela Internet e sua validade é de 30 dias a parti, da data do auo omlccõo. Âpóe
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.
Salvador, terça-feira. 10 de março de 2020.

Verificada a autenticidade na Internet
Data:
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°18 1/2020

PARECER CONJUNTO N°011/2020

Assunto: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE PROCESSO ADMINISTRATIVi DE
C1ONTRATAÇÂO EMERGENCIAL

cBJETO: Aquisição, em caráter emergencial, de material de limpeza
M3DALIDADE: Dispensa de Licitação
Ç4DNTRATADA:MMV INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
VALOR ESTIMADO: R$ 389.430,00 (trezentos e oitenta e nove mil quatrocentos trinta
r4ais)

O processo tem como objeto a Aquisição, em caráter emergencial, de material de lçnpeza
Partendimento das unidades de Saúde vinculadas à Secretaria de Saúde do

de

1 ó 4ndeias destinada ao enfrentamento da emergência de saúde pública deMunicl(rio
impojtância
*1 internacional decorrente do coronavírus.

01 processo foi encaminhado à esta Controladoria Geral e Procuradoria Jurid ca do
tMlnicípio para avaliação da conformidade e legalidade, com base no ad 91e 21 da
Intrução Normativa Conjunta n° 00112017, nele constando os seguintes elementos:

•

Ofício n° 148/2020 expedido pelasecretaria de Saúdesolicitando autorizaçã para
Contratação, justificando os motivos da contratação, devidamente autorizado;

•

Termo de Referência emitido pela SESAU;

•

Matérias jornalísticas que tratam da pandemia do novo coronavírus;

•

Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 que trata das medidas de enfrentam- 1 t da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coro pvirus
responsável pelo surto de 2019;

•

Nota Técnica n°008 de 16 de março de 2020 expedida pela Confederação n- ^ional
dos Municípios;

•

Medida Provisória n° 926 de 20 de março de 2020;

•

Decreto n° 10.282 de 2Õ de março de 2020 que regulamenta a Li n° 13.97912' 0;

Paço Muakipal Conselheiro Leis fone, Avenida dos 7W, Poderes, s/Ebahro Ouro Negro, Caniçias— B>f)CEP. 41800-Ü09

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Decreto n° 024 de 20 de março de 2020 expedido pelo Prefeito de Cande!s que
decreta situação de emergência no Município de Candeias;
Decreto n°025 de 20 de março de 2020 expedido pelo Prefeito de Candeias ce cria
o Comitê Municipal de Acompanhamento de Ações de prevenção e controle Novo
Coronavírus (COVID-1 9);
•

s que
Cand&ï
dispõe sobre novas medidas temporárias de prevenção e enfrentamento do c.ntágio

Decreto n° 026 de 20 de março de 2020 expedido pelo Prefeito de

pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
e
a

Decreto n° 19.549 de 18 de março de 2020 que declara situação de emergê tia em

1

todo o território baiano;

Ø

•

Cotações de preços apresentadas pelas empresas: MMV INDÚSTRIA, COM.; RCIO
E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, DEXTERLIMP MATERI 1S DE
LIMPEZA LTDA e MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DA EPP;

•

Mapa de comparativo de preços;

•

Ofício SESAU solicitando disponibilidade orçamentária no valor de R$ 430.171 00
(quatrocentos e trinta mil trezentos e setenta e um reais);

•

Solicitação de Despesa no valor de R$ 430.371,00 (quatrocentos e tri ta mil
trezentos e setenta e um reais);

•

Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista, bem como documentos de
Qualificação Técnica da empresa MMV INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇÕS DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA;

•

Minuta do Termo de Dispensa de Licitação;

•

Minuta do Contrato a ser celebrado.

IA Eeçretaria de Saúdesolicita a avaliação de conformidade documental e legal do pr çesso
deà Aquisição, em caráter emergencial, de material de limpeza para atendimen das
pn(Çades de Saúde vinculadas à Secretaria de Saúde do Município de Candeias dei1inada
aonfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional dec.jTente
polforonavírus, conforme especificado no Ofício de Justificativa, bem como nos •êmais
dodurnentos constantes nos autos.
Frjiminarmente imperioso advertir que a Controladoria Geral compete a aprecia o do
;pr
4

eso apenas sob o aspecto da conformidade documental, e à Procuradoria J ídica

ncI.1mbe prestar consultoria sob o prisma estritamente lurídico, não lhe cojnp:tindo
2

Paço Municipai a,ueIhefro Laiz ~~da das "PM~ s/n'bahro Ouro Negra, Candelai-

4t
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
a entrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito mu ficipal,
n m analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativo.

11

D mais a mais, as manifestações emanadas são de natureza meramente opinStivat !1
rtanto não vinculantes. O opinativo tem natureza obrigatória, porém não vincul4te da
na oridade competente.
A odalidade de contratação adotada é a Dispensa de Licitação, com base no al7igo4°.
jc •ut, bem como no respectivo artigo 4-13, ambosda Lei Federal n° 13.97912020, veja os:
"Art. 4°. É dispensável a licitação para aquisição de jbens,
ao
serviços, inclusive de engenharia, e insumos destina
enfrentamento da emergência de saúde pública de impotância
internacional decorrente do coronavfrus de que trata esta f el.
10 A dispensa de licitação a que se refere o caput deste digo
é temporária e aplica-se apenas enquanto perd ar a
emergência de saúde pública de importância intern. ional
decorrente do coronavfrus.

li
"Art. 41-B. Nas dispensas de licitação decorrentes do di • osto
nesta Lei, presumem-se atendidas as condições de:
1- ocorrência de situação de emergência;
II - necessidade de pronto atendimento da situaç
emergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas, • bras,
prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públi' ps ou
particulares; e
IV - limitação da contratação à parcela necessár ao
atendimento da situação de emergência."
a sobre a menção ao "cenário pandêmico" (sic), constante das justifi tivas
en artadas ao Termo de Referência, auspicioso destacar que a Lei n° 13.97912026 criou
nova hipótese de dispensa de licitação, de caráter temporário (art. 40, § 10) e
ecifica "para enfrentamento da emergência de saúde pública de impo --ncia
rpacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019" sic.).
forme a abalizada doutrina de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO: "Refletindo um juizo de vai , uma
6p1 ãp pessoal do parecerista. o parecer não vinculo a autoridade que tem competência decisória. •ji seja,
uj Ia -a quem cabe praticara ato administrativo final[- / Não nos parece correto, portanto, atribuir, priori,
es 'nsabilidade solidária a servidores parece ristas quando opinam, sabre o aspecto formal ou substan 'p1(em
çes4. pela aprovação ou ratificação de contratas e convênios, tal coma exigido no art. 38 da lei 8. 66/93
(,Est tuto dos Contratos e Licitações), c isso porque o cometido dos ajustes depende de outras auto idades
ôdtt niftrativas, c não dos parecerístas. Essa responsabilidade não pode ser atribuída par presunção s6 se
ii ma nas casos de conduta dolosa, como já afirmado, ou por erro grosseiro injti icáverã Ma ual de
9
!Dird o Administrativo. 24" ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2011, p. 128).

_,Ø''
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sa norma se insere na competência privativa da União para legislar sobre as 'ormas
ris de licitações e contratos e poderá ser aplicada por qualquer e te da
eração, todavia, privilegiando a competição e buscando a melhor pro 'ostas
aceira, preservando o erário.

N-sse contexto, em decorrência da emergência originária da pandemia de novo
C'ronavírus, a Lei ri' 13.979/2020 estipulou a viabilidade de reduzir o prazo de pubi idade
ao convocatório para quatro (04) dias úteis. Não faria sentido aguardar um pr

o tão

go para uma situação em que um dia útil poderá significar a perda de vidas

ara a

nciosa infecção. Na verdade, a Lei n° 13.97912020 reduziu à metade todos os razos
tados nos procedimentos licitatórios.

'PAlsolicitante justifica a importância da contratação, em caráter emergencial, argume tando
no, Termo de Referência que:

II

•

"Justifica-se o presente para atendimento da de anda
necessária ao abastecimento do almoxarifado no que se efere
aos materiais da Secretaria de Saúde e seus departamntos,
uma vez que são materiais essenciais de uso diári. cuja
de
finalidade é a higieniza ção de ambiente e utensílios a
preservar a saúde dos servidores e usuários do Siste a de
Saúde, e deixar os locais livres de microrganismos, locais sses
que desenvolvem atividades assistenciais e fazem atendi ento
ao público, a fim de assegurar a realização das técni as e
procedimentos de maneira segura."
se pode olvidar o que prevê a Lei n° 13.979/20, em seu artigo 30, com Redaçã' dada

1 pe

Medida Provisória n0 926, de 2020, in verbis:

"Art. 30 Para enfrentamento da emergência de saúde públ a de
as
importância internacional decorrente do coronavíru
cias,
autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competê
dentre outras, as seguintes medidas: (Redação dada pela
Medida Provisória n° 926, de 2020)
1— isolamento;
II— quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos;
IV- estudo ou investigação epidemiológica;
Puço Municipal Connelhdro tuli Mana, Avenida do, Três Podem, s',Cbainv Ouro Negro, ~elo —BA, CD. 41800.000,
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V- exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI. restrição excepcional e temporária de entrada e s*da do
País, conforme recomendação técnica e fundament4la da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por roqovias,
portos ou aeroportos;
VI- restrição excepcional e temporária, conforme recomeqçiação
técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vig'llância
Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de (Redaçã dada
pela Medida Provisória n° 926, de 2020)
a) entrada e saída do País; e (Incluído pela Medida Provis ria n°
926, de 2020)
b) locomoção interestadual e intermunicipal; (lncluíd pela
Medida Provisória n° 926, de 2020)
VII - requisição de bens e serviços de pessoas nat ais e
jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento po tedor
de indenização justa; e
VIII - autorização excepcional e temporária para a importa 1âo de
produtos sujeitosà vigilância sanitária sem registro na visa,
desde que:
a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e
b) previstos em ato do Ministério da Saúde.
10 As medidas previstas neste artiqo somente poder o ser
determinadascom base em evidências científicas e em a,IIises
sobre as informacõesestratéqicas em saúde e deverão ser
limitadas no tem • o e no es • a o aomínimo indis . ensivel à
promoção e à preservação da saúde pública."
área

Lo o, se verifica que as ações aludidas alhures são exclusivamente voltadas

pa'de,inclusive como assinala o §10 , grafando que "as medidas estão pautad E- em
ti

evi • ências e análise dein formações estratégicas de saúde" (sic), conforme v to in
ca U.
...ndemia, naturalmente, acarreta crise no sistema público e privado de saúde, bem 6mo
• reflexos negativos na ordem econômica, desafiando as autoridades estatai e a
o.uIação a adotarem medidas preventivas e repressivas para superação da crise.

1

Ao1 ado da necessidade de pesquisas científicas para compreensão do vírus e a bua de
1

nas e remédios eficazes, o Poder Público precisa adotar medidas, geralmente amrgas,

lPaç controlar a disseminação do vírus e a contaminação das pessoas. Em momenbs de
'çri-, a Administração Pública tem o desafio de adotar condutas excepcionais e tempárias
pai1 solução de problemas extraordinários.
»e-iarte, foram anexados aos autos, documentos comprobatórios da situação apotada,
aid como matérias jornalísticas a fim de demonstrar a situação apontad. -lj.e, . ia de

eia
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J 'td

5 úde do Município de Candeias, fato que é de conhecimento público e notório de

os os

ci adâos.
N presente processo consta a autorização do agente público competente para a arertura
d Contratação, da lavra da lima. Secretária de Municipal de Saúde, com a indicaão da
ju tificativa, conforme se depreende da ti. 01, contendo, destarte, autorização for a[ do
m smo ara abertura do vertente •rocesso administrativo na forma retradil •elo
D creto de Dele,a ão n0 002/2019 e Lei Munici-ai n°1152/2019.

o

ei n° 13.979/2020 estabelece, em seu artigo 4-E que as contratações serão pre

didas

!dd Termo de Referência Simplificado ou Projeto Básico Simplificado. Vejamos:
"Ad. 40-E Nas contratações para aquisição de bens, se ços e
insumos necessários ao enfrentamento da emergência qu trata
esta Lei, será admitida a apresentação de termo de refe ência
simplificado ou de projeto básico simplificado.
§ 100 termo de referência simplificado ou o projeto Asico
simplificado a que se refere o caput conterá:
1- declaração do objeto;
II- fundamentação simplificada da contratação
III - descrição resumida da solução apresentada;
IV - requisitos da contratação;
V- critérios de medição e pagamento;
VI- estimativas dos preços obtidos por meio de, no mmi o, um
dos seguintes parâmetros:
a) Portal de Compras do Governo Federal;
specializada;
b) pesquisa publicada em mídia especializada,c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
d) contratações similares de outros entes públicos; ou
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e
VII - adequação orçamentária."
to sta nos autos o Termo de Referência elaborado pela Secretaria de Saúde, ni qual
têm os elementos solicitados no diploma legal que fundamenta a contra -ção.
'Ob erva-se ainda que consta a estimativa de preços feita com base em cotaçã com

ç

otnciais fornecedores, atendendo ao disposto na aliena "e", do inciso VI. cons - rido

do Ltiqo 40-E da Lei n° 13.979/2020.
1

mais amais, impende destacar que o termo de referência ou o projeto básic das
Por ratações previstas na Lei n° 13.979/2020 deverão ser simplificados ante o co eúdo
uído no Decreto Federal n° 10.024/2019 e na Lei n°8.666/93, respectivamee.
s4t
6
Poço
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1

A -sse jaez, como visto na situação em análise, o termo de referência ou o projeto ásico
si plificado deverá ter (i) declaração do objeto; (li) fundamentação simlific-ya da
co tnatação; (iii) descrição resumida da solução apresentada; (iv) requisitos da contr- ação;
(v critérios de medição e pagamento; (vi) estimativas dos preços e (vU) ade! ação
or amentária.
• O ermo de Referência está assinado pelo responsável pela sua elaboração, e ap ovado
t'pé - Secretária de Saúde, para fins de cumprimento da Instrução Normativa Conj ta n°

;oc

pelo

/2017, que estabelece que os Termos de Referência devem estar assinad

1 re ponsável da área técnica e APROVADO pelo Secretário da pasta, os quais evem
1as-inar em conjunto. Vejamos: "70 - O Termo de Referência deverá ser aprova. • pelo
•ae retário do órgão requisitante, contendo sua assinatura juntamente com o 5 (vidor
re ponsável pela sua elaboração".
O Nalor da contratação é R$ 389.430,00 (trezentos e oitenta e nove mil quatrountos
i is), conforme proposta de preços mais vantajosa apresentada pela empresa MMV

fIN ÚTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. oram
an xados ainda aos autos os documentos relativos à habilitação jurídica e a regul- idade
fis 1 e trabalhista da MMV INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTS DE
'LI PEZA LTDA, estando a empresa devidamente regular perante as obrigações cais.
iCo stam também os documentos relativos á qualificação técnica da empresa.

11

Co$ista nos autos a Solicitaçãode Despesa no valor de R$ 430.371,00 (quatroce os e
$ri ta mil trezentos e setenta e um reais),emitida em nome da Secretaria de

11 1

rido o campo "confirmação de reserva orçamentária" devidamente assinado, a

b

de onstrar a existência de dotação orçamentária para dar suporte à despesa.

11

jQp rtuno acrescentar que a Lei Complementar n° 101/00 - LRF, ao estabelecer nornfs de

'f,ina ças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, no §10, do ad o 10
e rmina que a "responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planej da e
Ir? sparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de af- ar o
pq líbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados - ntre
f
itas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renún • a de
ted it?, geração de despesas com pessoa!, da seguridade social e outras, didas
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c éolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de lceita,
cç cessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar".
Superior Tribunal de Justiça - STJ, por sua vez, decidiu, em 21108/2012, no mbito
tido REsp 11410211 SP, da relatoria do Mm. MAURO CAMPBELL MARQUES, •ue a
.4ncia legal aponta no sentido da previsão de recursos disponíveis à Administraçã, na lei
;orafflentâria anual, em acórdão assim ementado:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. BRA
PÚBLICA. ART. 70, 9 20, INCISO III, DA LEI N° 8. 96/93.
EXIGÊNCIA DE PREVISÃO DERECURSOS ORÇAMENT rlOS.
1. Trata-se de discussão acerca da interpretação do di osto
no art. 70, § 20, inciso III, da Lei n° 8.666/93: se há a exi ência
5 OU
efetivada disponibilidade dos recursos nos cofres p
apenas a necessidade da previsão dos re rsos
orçamentários. 2. Nas razões recursais o recorrente su tenta
ra a
que o art. 70, 5 20,inciso III, da Lei n° 8.666/93 exige
legalidade da licitação apenas a previsão de re rsos
orçamentários, exigência esta que foi plenamente cump a. 3.
O acórdão recorrido, ao se manifestar acerca do pon ora
discutido, decidiu que "inexistindo no erário os recursos raa
contratação, violada se acha a regra prevista no art. 7°), 9 20,
llI,da Lei 8.666193".4. A Lei n° 8.666/93 exige para a real, ação
da licitação a existência de "previsão de recrsos
orçamentários que assegurem o pagamento das obrig: ções
decorrentes de obras ou serviços a serem executad no
exercício financeiro em curso, de acordo com o resp :,ctivo
cronograma' ou seja, a lei não exige a disponibi dade
financeira (fato da administração ter o recurso disponí -1 ou
liberado), mas, tão somente, que haja previsão destes rec1 rsos
na lei orçamentária.5. Recurso especial provido. (STJ - Esp:
1141021 SP 2009/0070033-8, Relator. Ministro W. URO
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/08/2012 T2 SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 3 0/08/2012)
wçpressa disposição do §40 do artigo 16 da Lei Complementar no 101/00 - LRF co jstitui
' t ção
qr1.ião prévia para empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou exe
11

1 obras - sob pena de a geração de despesa ou assunção de obrigação

-rem

ideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público (art. 15) - ue o
pr.esso administrativo esteja devidamente instruído com (1) a estimativa do i pacto

ti

r9mtM0it.0 no exercício em que deva entrarem vigor e nos dois subseqü}ntes;
r

a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adeq aço
lu -nua! e com a lei de diretrizes orçamentárias.
Fiço Municipal Conselheira Luz flana, Avenida do, 7W. Podem, M,;baiwo Ouro Negro, Candeias—DA, CEP, 43.800.0012
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tGtfse que, a Constituição Federal, em seu artigo 167, Inciso II, a Lei 6.666/93, f0 seu
a go 55, e a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/00) convergem para a proibião de
qd.lquer despesa pública ou assunção de obrigações diretas sem autorização orçam t- ntária
.cq fornecedores, para pagamento por bens e serviços.

I

{Ali.5 a inexistência de recursos orçamentários suficientes para instauraço do
pr 1cedimento licitatório, como visto in casu, contraria o disposto no artigo 14 da Lei no
8.-66193, ipsis Iitteris:
"Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a ad-. uada
caracterização de seu objeto e indicação dos re 4 rsos
orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulid-f, do
ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa."

o

C. Tribunal de Contas da União, em profícuo parecer da lavra do consel 'iro e

'co egedor-geral IVAN BONILHA assinalou, ainda, o entendimento de que "é c1 2 sula
o.' a
nd essária em todo contrato a que indique o crédito orçamentário pelo qual rre
pçsa, com a informação da classificação funcional e da estrutura programáti a, da
,ca goria econômica e do valor alocado em cada um, nos casos em que orem
1in cados mais de um crédito orçamentário"

(Acórdão 1.776/06;

Pro' esso

01 .594/2006-7).
1 Nc mesmo norte, a falta de suporte orçamentário afronta o artigo 23 do Decr-1 0 no
72/86, sobretudo artigo 60 da Lei n°9.473/97, este dispondo, in verbis:
"Art. 60. São vedados quaisquer procedimentos • elos
ordenadores de despesa no âmbito dos sistemas de orça - nto,
a
programação financeira e contabilidade, que viabiliz
execução de despesas sem comprovada e sufi lente
disponibilidade de dotação orçamentária."
1

lí

o forme previsto no §2° do artigo 41-E, da Lei n° 13.979/2020, excepcional pinte,

lhe'

dispensada a estimativa de preços, mediante justificativa da auto •ade
petente.

Á r aização da estimativa de preços não impede a contratação pelo Poder P

lico

valores superiores que decorram de oscilações ocasionadas pela variaç

de

t3rej os, o que deverá ser justificado nos autos do processo de contratação

com

sq que no artigo 4°-E, §31, da Lei n° 13.979/2020.
9
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F e as empresas participantes do certame, urge advertir que mesmo não se do de
jire ponsabilidade desta Procuradoria, uma vez que não lhe compete ade rar à
cá vniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito municipal, nem -palisar
a1.ectos de natureza eminentemente técnico-administrativo, imperioso sinaliza s ao
jor enador de despesa e titular da pasta que demanda a contratação, atenção no qu- tange
a bervância no valor dos preços cotados, se consiste em margem razoável e proporcional
pr ticada no mercado, evitando assim discrepâncias (superfaturamento).

1

li

N • menos importante, frisa-se, ainda face as empresas participantes, atenção acjca da
;de crição de sua atividade econômica principal, se está de acordo ou nãocom o ?bieto
pr endido nesta contratação.
N .. menos importante, registre-se que os contratos terão prazo de duração e até
sei meses e 'oderão ser •rorro.ados -or •eríodos sucessivos enquanto pedurar
eçessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de aúde
ir
pú' lica, na forma preconizada pelo artigo 40-El, daLei n° 13.979/2020.
efeito, no Município de Candeias fora editado o Decreto Municipal n° 01512020,
di 'ondo sobre "as medidas temporárias de prevenção

e controle para

en eptamento do COVID-19 no âmbito do Município de Candeias" (sic.), conorme
'se; depreende das fis. 61/63, assim como fora editado os decretos compleme 'tares
§u1sequentes de números 20, 24, 25, 26 e 28, todos de 2020, com o esmo
de1iderato.
se guisa, RECOMENDA-SE que sejam observados, minuciosamente, tod 5 05
amentos destacados na Lei n° 13.979/2020, alterados pela Medida Provisó 4 ia n°
que alterou a Lei n° 13.979, de 13 de fevereiro de 2020, na contrataç" t em
a, em especial, o §20 do artigo 40 que estabelece:
"Artigo 4. (4
§20 Todas as contratações ou aquisições realizadas com lcro
nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio icial
específico na rede mundial de computadores (int net),
contendo, no que couber, além das informações prevista t rio S
31 do art. 81 da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2d4 , o
:C' ita
nome do contratado, o número de sua inscrição
10
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Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o
processo de contratação ou aquisição."

res .Livo

,,Cu pre informar que a responsabilidade pelas informações técnicas relativas à cont taçâo
é •e responsabilidade da Secretaria de Saúde, não cabendo à estes Órgãos de C ntrole
Int mo a responsabilidade acerca das questões técnicas que envolvem a p sente
co tratação, por fugir de nossa área de competência.
De ese salientar ainda, que a presente manifestação toma por base, exclusivame e, os
•elê entos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrati o em
II,
epj rafe.
te-se que a avaliação feita por estes Órgãos de Controle Interno refere-se ape s às
qu1 stões formais e procedimentais do processo, não cabendo à estes manifestar-se s;bre a
co eniência e oportunidade da contratação, uma vez que a responsabilidade técni pela
ução do contrato e seu acompanhamento é da Comissão de Fiscalização da Sec 1-taria
de atdenomeada para esse fim.
MÉtOMENDAMOS ainda que sejam efetuados quando da conclusão do processe, em
.6 hábil, a devida publicação nos meios legais, bem como, o lançamento no SIGA e ete

tc

sob pena de aplicação das sanções cabíveis por parte do Órgão de Controle E erno.

De e ainda ser atualizadas as certidões de regularidade fisçal, que porventura esteja com
rui validade vencida, antes da celebração do Termo de Contrato.
análise de conformidade e legalidade, entendemos pela possibilidadT de
?ro seguimento do processo, estando o mesmo regular do ponto de vista da confor rede
kio mental e legal, desde que atendidas as recomendações porventura feitas no pr;ente
ti
par cer, se for o caso, em virtude da permissão legal constante no art. 40 da Lei Fed: ai n°
$3. 79/2020, sendo de responsabilidade dos fiscais do contrato e do Ordenad r da
peé epa, a execução do presente contrato e seus aditivos, nos termo do Decreto ri0 i 2 de
de e agosto de 2017 e do Decreto n° 002 de 02 de janeiro de 2019.
ba

eias, 06 de abril de 2020.

Controladora Geral .

ouza
unicípio

edo de Souia Matos Juni
Procuradoria Geral do Municíp
11
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REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CCLC COORDENADORIA CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRAT
-

1

iS

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 003/2020 DISA
Processo n.j186112020
Data; 06/04/2020

PESAUUiÍDlCA: MMV INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,
CNP.4
03.09290/$01-78

Inscrição
Estadual

Inscrição Municipal:

órgão Ex. .didor:

Cédula de
Identidade:

1

e

Ende eçP Rua Antonio Andrade n° 137 D,

1

Município:
Salvador

Bairro:'
Portoqck Prajá
111
Conta Baráia:

Tel:
(71) 3392-7576

UF:
BA

5

Conta Corr-te:

Agência nome e n.°

Bancj nhme e n.°

-

Objeto} eoitrataçâo Emergencial de Empresa Especializada no fornecimento de materiais de limpeza para ate dimento das
Unidahes e Saúde do Município de Candeias, destinado ao enfrentamento da emergência de saúde pública d: importância
internpiottl decorrente do coronavirus.
89430,00 (trezentos e oitenta e nove mil quatrocentos e trinta reais)

Valor:l

.
0

RÀ±41 E SCOLHA DO PRESTADOR DE SERVIÇO E JUSTIFICATIVA DO PREÇO: A presente Dispensa te Licitação
está ar ipa ada no Art 4' da Lei 13.979/2020. O dispositivo citado assim prevê: "Art. 40 É dispensável a 1 itação para
de saúde
aquisipó de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergên
públicg ip importância internacional decorrente do coronavirus de que trata esta Lei. (Redação dada 'ela Medida
Provisória 10 926 de 2020.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Proje 6/4k vidade: 2.084 - Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade.
Elerriq~t.p jiefnespesa: 3.3.90.30.00.00 — Material de Consumo
Fonte 0002.0000 Recursos Ordinários.
fo0 4.000- Recurso Vinculado.
—

-

Base
ARTI4.4 dá Lei 13.979/2020
SESA1/Ç Lq
Data: 0p/0e /2020
ASSINATURA

li

1

DESPJ\CI-O FINAL DO ORDENADOR DA DESPESA HOMOLOGAÇÃO
DE Ade:O, EMITA-SE O EMPENHO
-

L

Data:I

1

/
ecretária
j

atos Cabral
unicipal de Saúde

1.
r)

-

1L1

Peço Municipal Conselheira Luiz

flana,

Avenida das Três Poderes, si..; bairro Ouro Negro, Candeias - BÁ, CEP. 43.800-000

&

CtNT ftT

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

o

MINUTA
CONTRATO N° 000/2020

TERMO DE CONTRATO N° 000/202 , QUE
ENTRE Si CELEBRAM O MUNICÍ 'O DE
CANDEIAS, E A EMPRESA MMV IND STRIA
DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
Nest41d
intern'd,
Bahiaj
10.8
CAB
simpi
PROÓM
n° l3flD
FalcâB.
CON
prese
segui

at o MUNICÍPIO DE CANDEIAS, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito 'público
rÕ sede no Paço Municipal Conselheiro Luiz Viana, s/n, bairro Ouro Negro, Ca belas E?. 43.800-000, através do Fundo Municipal de Saúde inscrito no CNPJ soe o no.
140001-63, representado neste ato pela Secretária de Saúde, Sra. SORAIA ATOS
ortadora do CPF/MF n.° 958.157.165-53, RG n° 0698206517, doravante den inada
rte CONTRATANTE, e do outro lado e do outro lado a MMV INDUST IA DE
DE LIMPEZA LTDA, CNPJ n° 03.094.29010001-78, situada na Rua Antonio 4A drade,
Pbrto Seco Pirajá, Salvador - BA, tendo como seu representante legal a Sra. Vania4Veloso
ortadora do RO n° 02.279.138-84 e CPF n° 560.596.635-91, doravante denqjninada
DA, resolvem, tendo em vista o Processo Administrativo n°. 1861/2020, ce brar o
qntrato, de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93 e mediante cláusulas e cond ções a

Este
fome
Cand
deco

trato tem como objeto a contratação emergencial de Empresa Especiali 4da no
ntp de materiais de limpeza para atendimento das Unidades de Saúde do MuniFípio de
destinado ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância inter pci,onal
do coronavírus.

0

4

A decr(câ do objeto consta na planilha anexo e será executado conforme estabela1ido na
Prop4t dõ preços apresentada pela CONTRATADA, parte integrante do Presente Contra ,o, com
se neJ 'd ti'essem transcritos.
QUANT.

PREÇO
UNIT. R$

GL
GL
GL
UND
FD

500
300
500
2.000
3.000

16,49
29,90
17,85
20,00
15,00

UND

50

1'
ITEN41

DESCRIÇÃO

IPCLORITO2%5litros
d'IPOCLORITO5%Slitros
2. j
3. 1 ÇIÇINFETANTE5litros
qooL GEL 7oo SACHE sooML
4. 1
ALHA DE PAPEL MATERIAL DE PAPEL, TIPO
5.
M
OLHA 2 DOBRAS
W
I OP UMIDO- EQUIPAMENTO LIMPEZA, MODELO,
6.
ftOFTA DOBRADA, MATERIAL SUPORTE,
1 frLASTICO.MATERIAL CABO, ALUNINIO.
7.1 k4O PARA LIXO INFECTADO 100LT- PCT COM 10o
!LND
'AÇO REFORÇADO PARA LIXO 100 LT- PCT 100 UND
8.
ASOURADEPIAÇAVAN°22
9.
AONETE LIQUIDO ANTIBACTERICIDA 800 ML
10.
1.

UND

41

P ÇO
TO -L R$

8•24L,00
8.97,00
8.92,00
40.00,00
45.090,00

39,50

1.97;,000

PCT

300

45,00

13.5.0,00

PCT
UND
UND

600
50
2.000

36,50
5,50
14,20

21 .910,00
275 0 0
28.4

PAf Y 1PAL CONSELHEIRO LUIZ VIANA, .4V. DOS . - 5 PODERES, 5/N, BAIRRO OURO NEGRO, CANDEIASIBA, TEL. (11)36

1

2

WSTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
EPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

UND
1.000
11 'L'FJA'JELA, COMPRIMENTO- 60CM,
1LRGURA40CM,CANTO ARRENDONDADOS
Galão
150
12. 1 tF4OCIDQB25OBB5LITROS
UND
200
13. 1 Ç spense p1 álcool em gel e/ reservatório
UND
200
!Psênsep/
papel
toalha
14. ji
GL
2000
15. ! 1 4.COL LIQUIDO 705 litros
VALOFIfTØTA. GLOBAL: trezentos e oitenta e nove mil quatrocentos e trinta reais

.

A Sece1t
que rp
presete
autêr4"
ia
respoh

1,00
201,60
65,00
40,00
80,00

1.001,00
1
30.2 0,00
13.0 0,00
8.00 00
160. 00,00
389. 30,00

19 Municipal de Saúde nomeará servidores com especial mandato da função fiscal adora,
sentarão a CONTRATANTE diante da CONTRATADA no curso da implement, ão do
o)itrato e terão poderes para verificar e exigir o seu fiel cumprimento, sendo be sua
total
ciü eventual omissão total ou parcial não eximirá à CONTRATADA '
iliJade na execução do contrato.

Í 1fllJ

Constítue

obrigações da CONTRATANTE:

a) CjIti J ir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Contrato;
b) Eftu- os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida no contrato;
c) Rdjeit r os produtos que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especifica ões e
reôb 1 ddações da contratante;
d) wdtitJ 'rp a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocor r, em
dp prestação dos serviços.
fu
-

•

ção
§ Úni d. A CONTRATANTE reserva-se no direito de exercer, quando lhe convier, fiscsobre;, mprimento das cláusulas deste contrato e de aplicar multa ou rescindir o contrato, ~Zo a
AA descumpra quaisquer das cláusulas aqui estabelecidas.
: CON

A COt TADA obriga-se a cumprir fielmente o estipulado neste instrumento e, em espe'ial, as
disposç 5seguintes:

r

necer os materiais na forma prevista neste contrato.
a)
b) Ar dar com as despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacio
1enQ-ea do produto, é de total responsabilidade da CONTRATADA;
e) Ptnder às determinações da fiscalização providenciando a imediata correç
dÇciências apontadas pela fiscalização quanto à entrega dos produtos;
d)
pnsabilizar-se pela procedência, qualidade da entrega dos produtos;
e) A urnir como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes do fome'
Po produtos, necessários à boa e perfeita entrega do objeto contratado.
f) A$ der as demais obrigações em conformidade com a Lei 8.666/93 e demais legi
pe inénte.
Ne
o imediatamente, após a notificação, os itens que apresentarem inadequação
g)
consumo, sem prejuízo das sanções previstas, os produtos que estiver
conformidade com o contrato, caso seja detectada alguma falha no fo rn ecimento;

11
FAÇO

1
ICIPÁL CONSELHEIRO LUIZ VIANA, AV. DOS TR - 8 PODERES, SIN, BAIRRO OURO NEGRO, CANDEIAS/BA, TEL. (71) 360

ada à

p das
mento
ações
o ara

o

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

tender as demais obrigações em conformidade com a Lei 8.666/93 - demais
egislações pertinente.
èl,por imediatamente, após a notificação, os itens que apresentarem inasquação
ara o uso e consumo, sem prejuízo das sanções previstas, os prodi1 tos que
stiverem em desconformidade com o contrato, caso seja detectada alguma falha no
rnecimento;
ber todo e qualquer tipo de licença junto aos Órgãos Fiscalizadores para 9perfeito
hecimento do material sem ônus adicionais para o CONTRATANTE.

çio presente Contrato é de R$ 389.430,00 (trezentos e oitenta e n
0 v
qua
eitos e trinta reais) fixo e irreajustável, inclusos todos os custos e
1 ner
s à sua execução, seguros, custos previdenciá rios, impostos e taxas de
de acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA, que
natijte.
intea t deste, entendido este como preço justo e suficiente para a presta
serv
objeto deste instrumento.

ve mil
spesas
ualquer
parte
ão dos

7.1 O .agamento será efetuado no prazo de até 20 (vinte) dias, após a apresem ção da
cal devidamente atestada pelo(s) servidor(es) responsável pela recebim- to dos
N ot
p ro

proc

, Jocumento fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proõ sta. O
ência.

• de pagamento deverá constar as certidões da CONTRATADA em plena vi

. §2°
de s

CONTRATANTE se reserva ao direito de suspender o pagamento se a p stação
op estiver em desacordo com o previsto neste Contrato.

§ 1I-

será
Qüando houver erro na emissão da Nota Fiscal/Nota Fiscal-Fatura, e
devo)W - para as devidas correções, reiniciando a recontagem do prazo para paga ento a
partic{4 recebimento do novo documento corrigido.

7.2 acor
em
com

1

na do Fornecimento: Os testes deverão ser entregues de forma parcel da, de
a demanda da Secretaria de Saúde do Município de Candeias, acondic ados
I
- lgens adequadas e deverá ser realizado de segunda a sexta-feira, em orário
1.

A vigØi\ ia do presente contrato será de 06 (seis) meses, contados a partir L a sua
assirt'4tk a, ou enquanto perdurar a emergência de saúde pública.
o",
PAÇO I1

ICIPAL CONSELHEIRO LUIZ VIANÁ, AV. DOS TRÊS PODERES, SIN, BAIRRO OURO NEGRO, CANDELkSIBA, TEL. (11) 360

ESTADO DA BAHIA

rPREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
,REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

pela inexecução contratual Õu parcial do contrato, o CONTRATANTE poderá, g rantida
fesa, aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas no art. 87 da Lei Fe eral no

send4l cil.
apré1 ia
8.666I3.

A me b ço total ou parcial do objeto deste contrato, poderá ensejar a sua rescisão,
conse.t4 das contratuais previstas na Lei Federal de n°. 8.666193.

om as

§1°-A, 9NTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato, nas hi'óteses
revisSps os incisos 1 a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei Federal de n°. 8.666/93.

Federbl

11ipóteses de rescisão com base nos incisos 1 a XI e XVIII do art. 78 da Comen da Lei
rj°. 8.666/93, não cabe direito à CONTRATADA a qualquer tipo de indenização.

'is

prejuízo da aplicação dos demais preceitos contidos nos artigos 77 a 80 d- Lei no
§ 3°
8.666)Õ&1 talizada, o descumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste Cont hto por
ONTRATADA assegurará à CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, m diante
parte
notificâç entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.

do contrato dar-se-à por conveniência da Administração Municipal, devid mente

• A resjç9
motivqçla.

qontrato não poderá ser objeto de cessão, sub-contratação ou transferência, no

O preqy
1 em paftd.

•

i As q s es decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser di midas
que
admini~tt ivamente serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Candeias B
$obre
qualquer
outro,
por
mais
privilegiado
que
seja.
prevaltb?
e validade do que foi pactuado, lavra-se o presente instrumento em 04 (quatro) as de
Para ftm
forma,
para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinada pelos
igual tor
1 represn tes das partes, LOCATÁRIO e LOCADOR, e pelas testemunhas abaixo.
-

-

Cande às

BA. em XX de abril de 2020.

SORAIA MATOS CABRAL
Secretária Municipal de Saúde
LOCATARIA

IPAL CONSELHEIRO LUIZ VIANA, AV. DOS TRÊS PODERES, S/N, BAIRRO OURO NEGRO, CANDEIAS/DA, TEL. (71) 360

1

1

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
cTAa1A MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

à
li

MMV INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,
CNPJ n°03.094.290/0001-78

TESTMJNHAS:
1.

1

CPFfl.

ii
CPF n°

PAÇ MU

CWAL CONSELHEIRO LUIZ VIÁNA, AV. DOS TRES PODERES, SJN, BAIRRO OURO NEGRO, CANDEIAS/BA, TEL (71) 360

STADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
chÃo METROPOLITANA
ECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
ÔEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO N° 09112020
TERMO DE CONTRATO N° 091/2024QUE
ENTRE Si CELEBRAM O MUN[CÍP b DE
CANDEIAS, E Á EMPRESA MMV IND STRIA
DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
Nesta liL a o MUNICÍPIO DE CANDEIAS, Estado da Bahia, pØfr jurídica de direito
públicç torno, com sede no Paço Municipal Conselheiro Luiz Viana, s/n, bairrtt Ouro
Negr4 5.ntJeias - Bahia, CEP. 43.800-000, através dó Fundo Municipal de Saúde ipscrito
no CFl) sb o no. 10.869.131/0001-63, representado neste ato pela Secretária de 1aúde,
Sra. p9" IA MATOS CABRAL, portadora do CPF/MF n.° 958.157.165-53, jG n°
06982èW 1'!' doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e do outro ad. e do
outro
o a MMV INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, C J ri0
03.09jÇ'0/Q0O1-78, situada na Rua Antonio Andrade, n° 131 D, Porto Seco
saivaçdr A, tendo como seu representante legal a Sra. Vania Veloso Falcão, po adora
do Rq'4 0.279.138-84 e CPF n°560.596.635-91, doravante denominada CONTRA ADA,
resolvt t9ndo em vista o Processo Administrativo n°. 1861/2020, celebrar o pr-sente
contr- d, 'e acordo com a Lei Federal ri° 8.666/93 e mediante cláusulas e condi pes a
segui

ato tem como objeto a contratação emergencial de Empresa Especializ a no
tb de materiais de limpeza para atendimento das Unidades de Saú e do
dp Candeias, destinado ao enfrentamento da emergência de saúde públ a de
anternacionaI decorrente do coronavírus.

Este
4
fome9
M u nict t
impo -ti

1

oLdo objeto consta na planilha anexo e será executado conforme estabeleciçio pa
A
Proposq dç preços apresentada pela CONTRATADA, parte integrante do Pr ente
Contrao, on se nele estivessem transcritos,
-

ITENS

DESCRIÇÃO

•

1.
:l-uLoRITo 2% 5 litros
,HIç'pÇLoRITO 5% 5 litros
2.
,DEIN{FETANTE5litros
3.
ÁLIO91— GEL 700 SACHE 800ML
4.
5.AL9A DE PAPEL, MATERIAL DE PAPEL • TIPO
F91HA 2 DOBRAS
•MOp QMIDO-. EQUIPAMENTO LIMPEZA, MODELO,
6.
pO'1TÀ DOBRADA, MATERIAL SUPORTE,
PLS1ICO,MATERIAL CABO, ALUNINIO.
4OPARA LIXO INFECTADO 100LT- PCT COM 100
7.
UN'
PARO ]REFORÇADO PARA LIXO 100 LT- PCT 100 UND
8.
S9URA DE PIAÇAVA N°22
9.

UND
OL
OL
GL
UND

PREÇO
QUANT. U!1IT. R$

1)0

FIO

500
300
500
2.000
3.000

16,49
9,90
17,85
20,00
15,00

8.245
8.970,t0
8.925,D0
40.003 1100
45.00ÇF00

UND

50

39,50

1 .975,tOO

PCT

300

45,00

13.50C '00

PCT
UND

600
50

36,50
5,50

21.90Çt
275,- Ci

r F1& CONSELHEIRO LUIZ VIANA, AV. DOS TR 5 PODERES, S/N, BAIRRO OURO N

PAÇO nu

li

PRE,ÇO
TOTAI( R$

CANDEIAS/BA, TEL. (71) 360

MC

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
1)EPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

,4; t'

UND
2.000'
LIQUIDO ANTIBACTERICIDA 800 ML
UND
1.000
COMPRIMENTO60CM,
F,..ANELA,
j.
LI4RÕURA400M,CANTO ARRENDONDADOS
Galão
150
12. SJ4N9CID QB 250B5 5 LITROS
UND
200
13. flpnsep/áIcooIemgeIc/reservatório
UND
200
qip4nsep/
papel
toalha
14.
GL
2000
4C9OL
LIQUIDO
705litros
15. 1
VALOR,píqAL GLOBAL: trezentos e oitenta e nove mil quatrocentos e trinta reais
10.

1

EL

14,20

28.4ib,00

100

1.000

201,60
65,00
40,00
80,00

It
30.2 4,00
13.0 0,00
8.0000
160400,00
389.430,00

L

A Sere
. fiscaliac
implenit
a1
wj cump;rçi
CONf
1
1

riba Municipal de Saúde nomeará servidores Com especial mandato da
rà, que representarão a CONTRATANTE diante da CONTRATADA no c
tação do presente contrato e terão poderes para verificar e exigir o
rito, sendo que sua ausência ou eventual omissão total ou parcial não ex
ADA de total responsabilidade na execução do contrato.

nção
so da
u fiel
irá à

ir

1-

Constltud obrigações da CONTRATANTE:
'I I
a) CL
ire fazer cumprir o disposto nas Cláusulas deste Contrato;
b) Ef9'tú és pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida no contrato;
r os produtos que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especifica es e
cy
re4 )Çfl - rjdações da contratante;
d) No ifl -ria contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a o orrer,
fã ção da prestação dos serviços.

4i

'li,

§ Unç o
fiscali±ab
rescind II!
estab

'ACO
espec

- A CONTRATANTE reserva-se no direito de exercS; 4uando lhe c•nvier,
o; sobre o cumprimento das cláusulas deste contrato e de aplicar m Ia ou
• contrato, caso a CONTRATADA descumpra quaisquer das cláusula aqui
das.

ATADA obriga-se a cumprir fielmente o estipulado neste instrumento -, em
csdisposições seguintes:
1

a) Fo ecer os materiais na forma prevista neste contrato.
b) j4 r11 com as despesas com transporte, fretes, bem como,, qualquer 'outra
çél-cibnada à entregado produto, é de total responsabilidade.dá ØONTRATAD
C)
$ der às determinações da fiscalização providenciando a imediata correç: 6 das
•é (ciências apontadas pela fiscalização quanto à entrega dos produtos;
d) le'pnsabilizar-se pela procedência, qualidade da entrega dos produtos;
e)
4iir como exclusivamente seus os riscos e as despésas decorrent- do
Ir1eimento dos produtos, necessários à boa e perfeita entrega do
ó Sr4tado.
PAÇO7UN CI!AL C SELHEI'E'.' Z VIANA, M'. DOS TU - S PODERES, S/N, BAIRRO OURO NEGRO, CANDEIAS/BA, TEL (71) 360

ii

11

3
O DA BAHIA

WEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

REGIÃO METROPOLITANA
$ECRBTARIA MUNICIPAL PE GESTÃO PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

IA nder as demais obrigações em conformidade com a Lei F8.666193 e ernais
iIi! islações pertinente.
g) FV .4r imediatamente, após a notificação, os itens que apresentarem inade ação
lp a o uso e consumo, sem prejuízo das sanções previstas, os produt
que
ivbrem em desconformidade com o contrato, caso seja detectada alguma f ha no
ifo dcimento;
h) b tef todo e qualquer tipo de licença junto aos Órgãos Fiscalizaqores para o erfeito
fo 9cimento do material sem ônus adicionais para o CONTRATANTE.

,
O va
presente Contrato é de R$ 389.430,00 (trezentos e oitenta e no e mil
quatr.c(e \os e trinta reais) fixo e irreajustável, inclusos todos os custos e de pesas
inere tel à sua execução, seguros, custos previdenciários, impostos e taxas de q lquer
natur4À e acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA, que
parte
é51
integr :ntz Jeste, entendido este como preço justo e suficiente para a prestaç b dos
serviços, 'bjeto deste instrumento.

1

í

L

til

ií

11

7.1 - í p' gâmento será efetuado no prazo de até 20 (vinte) dias, após a apresenta o da
o
Nota íé
devidamente atestada pelo(s) servidor(es) responsável pela recebimen 1 dos

jt4.
§ 10 jo documento fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a propo taO
Produ

proce
9 , pagamento deverá constar as certidões da CONTRATADA em plena vig
cia.
V
°I ÕNTRATANTE se reserva ao direito de suspender o pagamento se a pre ação
§ 20de ser içss frtiver em desacordo com o previsto neste Contrato.
-

#

•

j

§ 3° 11 (1u4ndo houver erro na emissão da Nota Fiscal/Nota Fiscal-Fatura, es - será
devoh4kla
a as devidas correções, reiniciando a recontagem do prazo para pagam to a
iy
partir
*9r
crbimento do novo documento corrigido.
1.2 de Fornecimento: Os testes deverão ser entregues de fbrma parcela a, de
a
demanda da Secretaria de Saúde do Município de Candeias, acondicio ados
acordcFcfi
em en
gens adequadas e deverá ser realizado de segunda a sexta-feira, em 'rárto
comercial.
1

1
1

1!
III

A vigê44i' Øo presente contrato será de 06 (seis) meses, contados a partir d ' sua
assinaji1iç ou enquanto perdurar a emergência de saúde púb4iça.
3
1
PAÇO
1

1

1
IP1èL CONSELHEIRO LUIZ VIANA, AV. DOS TRÊS PODERES, SIM, BAIRRO \uRo NEGRO,)CANDEIAS/BA. TEL (71) 360Ça
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STADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
EPAXTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

As
espe
2020

ss com a execução do presente Contrato correrão por ponta dos r- ursos
s consignados no orçamento geral da Prefeitura Municipal para o exerc io de
ter:
-

SECRE1 IlA DE SAÚDE - SESAU
Projeto}Ã kade: 2.084 - Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade.
e Despesa; 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Elemeh
Fonte:0O 24000 - Recursos Ordinários.
.090- Recurso Vinculado
-

O atr
multa
Fede

CON?
previs

•
' Ame
as co

irijustificado na execução do objeto do contrato, sujeitará o CONTRAT DO
mra, graduada de acordo com a gravidade da infração, segundo Art.86 a Lei
8.666/93; sendo que, pela inexecução cpntratual ou parcial do cont to', o
ANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as s ções
art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93

9

ço total ou parcial do objeto deste contrato, poderá ensejar a sua rescisã
utncias contratuais previstas na Lei Federal de n°.8.666/93.

dom

§1°
hipóté

- ¶NTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrat nas
previstas nos incisos 1 a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei Fedbral de n°. 8.6 6/93.

§ 2°
a Come
de ind

s' hipóteses de rescisão com base nos incisos 1 a XI e XVIII do art. 8 da
a Lei Federal de n°. 8.666/93, não cabe direito á CONTRATADA a qualqu rtipo
ação.

§ 3° n° 8.6
Contrá
rescin
recebi

jrejuízo da aplicação dos demais preceitos contidos nos artigos 77 a 80 a Lei
3, atualizada, o descumprimento das cláusulas e condições estabelecidas estê
o parte da CONTRATADA assegurará à CONTRATANTE o direito de dá o por
piediante notificação entregue diretamente ou por via postal, com pro a ,de
t .

1

1 A resil ôã do contrato dar-se-à por conveniência da Administração Mdhicipal, devida
i motiv-.a

' O pre;é
todo ob

Contrato não poderá ser objeto de cessão, sub-contratação ou transferêntia, no
parte.

PAÇO-MUI' CItAL CONSEÊ'EIRO LUIZ '(lANA, AV. DOS TRÊS PODERES, S/N, BAIRRO OURO NEGRO, CANDEIAS/BA, TEL. (71)360
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
ECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS
IF

As qêè às decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser di midas
admir st, tiyamente serão processadas e julgadas no Foro da Cornarcade Candeias BA.,,
que p$ lcerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
• Pàra fif ea e validade do que foi pactuado, lavra-se o presente instrumento m 04
(quatrQ)í ias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois d lidas,
SO qs aias pelos representantes das partes, LOCATÁRIO e LOCADOR, e pelas
testêr5Vq asabaixo.
I!

I

Cande

A. em 06 de abril de 2020.

TOS CABRAL
nicipal de Saúde
ATARIA

INDUSTRIA DE PR DUTOS DE LIMPEZA L,tD$,
CNPJ n°03.094.29010001-78

TEST

AS:

'CPF n
lí

2.

1 CPF n
1

PÁÇOII1jCII4L CONSELHEIRO LUIZ VIANA, AV. DOS TRÊS PODERES, S/N, BAIRRO OURO NEGRO, CANDEIAS/BA, TEL. (li) 360
1

11
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ESTADO DA BAHIA

j)REFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
IEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO N° 091/2020
TERMO DE CONTRATO N° 09112026.j QU
ENTRE Si CELEBRAM 0 MUNICÍP Ç DE
CANDEIAS, E A EMPRESA MMV IND TRlA
DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

t
NSta1
públic
Negr
no
Sra.
0698
outro
03:09
Salva
doR
r9so
contr
segui

al o MUNICÍPIO DE CANDEIAS, Estado da Bahia, pessoá jurídica de tIirito
tÓrno, com sede no Paço Municipal Conselheiro Luiz Viana, s/n, bairr4 Ouro
nieias - Bahia, CEP. 43.800-000, através do Fundo Municipal de Saúde Ij)scrito
sb o n°. 10.869.131/0001-'63, representado neste ato pela Secretária de aúde,
IA MATOS CABRAL, portadora do CPF/MF n.° 958.157.165-53, G no
17, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e do outro las: e do
o a MMV INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, C ;J n°
00001-78, situada na Rua Antonio Andrade, n° 137 D, Porto Seco (irajá,
BA, tendo como seu representante legal a Sra. Vania Veloso Falcão, po 1adora
02.279.138-84 e CPF n°560.596.635-91, doravanté denominada CONTRA 1,ADA,
tbndo em vista o Processo Administrativo n°. 1861/2020, celebrar o pr-sente
acordo com a Lei Federal n° 8.666/93 e mediante cláusulas e condi oes a

Este ç.n ao tem como objeto a contratação emergencial de Empresa Especializ-da no
fornecn- tb de materiais de limpeza para atendimento das Unidades de Saú.e do
Municfft d Candeias, destinado ao enfrentamento da emergênciá de saúde púbi a de
imporfn;a internacional decorrente do coronavírus.
,iL.j1Lj

•

' Ade4?ç o1do objeto consta na planilha anexo e será executado conforme estabele o na
Propot de preços apresentada pela CONTRATADA, parte integrante do Pr sentb
Contratd, om se nele estivessem transcritos.
ITENS

1

,

DESCRIÇÃO

1.rHv oçLoRro2%5litros
FIJ4OÇLORITO5%5litros
2.
)QIP1FETANTE 5 litros
3.
}4ÇfOpL GEL 700 SACHE 800ML
4.
TOALHA DE PAPEL, MATERIAL DE PAPEL, TIPO
5.
FLHÁ 2 DOBRAS
IMÇP ÇJMIDO- EQUIPAMENTO LIMPEZA, MODELO,
6.
QNT,Õ DOBRADA, MATERIAL SUPORTE,
ø11sTIco,MATERlAL CABO, ALUNINIO.
7.)jÇOPARA LIXO INFECTADO 100LT- PCT COM 100

UND

OL

UANT .

500

PREÇO
UNIT. R$

PR4ÇO
TOTN1 R$

8.245100
8.970t0
8.925)50
40.00t 00
45.00 ,00
1.975 100

OL
UND
FD

500
2.000
3.000

16,49
29,90
17,85
20,00
15,00

UND

50

39,50

PCT

300

45,00

13.50 00

PCT

600
50

36,50
5,50

r
21.90. z,275,' :

300

€

1.IND

1

8.
9. '
1

PAÇO

S404REFORÇADO PARA LIXO 100 LT- PCT 100 UND
V,.jSpURA DE PIAÇAVA N°22

UND

VI C9RL CONSELHEIRO LUIZ VIANA, AV. DOS TRÊS PODERES, S/N, BAIRRO OURO NE

CANDEIAS/BA, TEL. (71) 360
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STADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
.EGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ADMINTftRAÇÃO DE CONTRATOS

io

UND
LIQUIDO ANTIBACTERICIDA 800 ML
2.000
UND
1.000
11. E kELA, COMPRIMENTO-600M,
RGURA400M,CANTO ARRENDONDADOS
Galão
150
12. ,S, NQCIDQB25OBB5LITROS
p$nsep/áIcoóIem
gel
c/reservatório
UND
200
D,i
13.
UNO
200
14. D) péns p1 papel toalha
GL
2000
15. i, CQOL LIQUIDO 705 litros
VALOR T° 4i4 GLOBAL: trezentos e oitenta e nove mil quatrocentos e trinta reais
IrLuL:. .

14,20
1,00
201,60
65,00
40,00
80,00

28.400,00
i.00d 00
J
30.2 0,00
13.000,00

a.00qoo
160.100 00
389.430,00

i•

•

ria Municipal de Saúde nomeará servidores com especial mandato da nção
r, que representarão a CONTRATANTE diante da CONTRATADA no c so da
aão do presente contrato e terão poderes para verificar e exigir o s u fiel
ntp, sendo que sua ausência ou eventual omissão total ou parcial não exi ,irá à
ADA de total responsabilidade na execução do contrato.

ASe
fiscali
imple
cump
CON

Const1 uq

brigações da CONTRATANTE:

a) CLI/nIl ir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Contrato;
b) Ef
4s pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida no contrato;
c) Rej r Vos produtos que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especifica' es' e
ndações da contratante;
d) No't)fl ra contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a o orrer,
e1 tú ção da prestação dos serviços.

•

§ Ún5co —t A CONTRATANTE reserva-se no direito de exercer, quando lhe c vier,
t fiscali.ot sobre o cumprimento das cláusulas deste contrato e de aplicar m a ^ou
rescinÇIi . contrato, caso a CONTRATADA descumpra quaisquer das cláusula aqui
estabel dás.

ACOFJT ÁADA obriga-se a cumprir fielmente o estipulado neste instrumento
,t .1
espec
skiisposições seguintes:
1

T

a) I ir dcer os materiais na forma prevista neste contrato.
b)
com as despesas com transporte, fretes, bem .poro, qualquer outra
çql..cipnada à entregado produto, é de total responsabilidade da CONTRATAD
c) Ate der às determinações da fiscalização providenciando a imediata correç
das
ciencias apontadas pela fiscalização quanto à entrega dos produtos;
d)
ponsabilizar-se pela procedência, qualidade da entrega dosprodutos;
e)
mir como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorren 'sao
e&mento dos produtos, necessários à boa e perfeita entrega do
ráta
PAÇO

L

em

CI

1.1

L CONSELU 0 LUZ VIANA, AV. DOS TRÊS PODERES, S/N, BAIRRO OURO NEGRO, CANDEIAS/BA, TEL (11)360

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
EGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
1EPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

n4er as demais obrigações em conformidade com a Lei 8.666/93 e emais
is,ações pertinente.
ar imediatamente, após a notificação, os itens que apresentarem inade' 1 ação
g)
ato uso e consumo, sem prejuízo das sanções previst, os produti que
rem em desconformidade com o contrato, caso seja dët(e&.tàda alguma f. ha no
emento;
e todo e qualquer tipo de licença junto aos Órgãos Fiscalizadores para o • -ríeito
h)
o ecimento do material sem ônus adicionais para o CONTRATANTE.

O

4
d

mil
Contrato é de R$ 389.430,00 (trezentos e oitenta e no
Jtçspresente
e trinta reais) fixo e irreajustável, inclusos todos os 'custos e de •esas

O Vai
uatro
• ineren
naturE
integn
eMç

à sua execução, seguros, custos previdenciários, impostos e taxas de q -Iquer
de acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA, que é .prte
deste, entendido este como preço justo e suficiente para a presta • dos
bjeto deste instrumento.

7.1-9p -1ámento será efetuado no prazo de até 20 (vinte) dias, apót a apresenta oda
Nota iricj 1 devidamente atestada pelo(s) servidor(es) responsável pela recebimen • dos
•; produt4s.j

II

•

'

cumento fiscal deverá ser do estabelecimento que aprdentou a propo
epagamento deverá constar as certidões da CONTRATADAèm plena vigê icia.

1

ONTRATANTE se reserva ao direito de suspender o págamento se a pre ação
de servido estiver em desacordo com o previsto neste Contrato.
devolv
partir yr

ando houver erro na emissão da Nota Fiscal/Nota Fiscal-Fatura, est será
ata as devidas correções, reiniciando a recontagem do prazo para pagam to a
cbimento do novo documento corrigido.
1

ade Fornecimento: Os testes deverão ser entregues de forma parcela
de
acordo ct 1 demanda da Secretaria de Saúde do Município de Candeias, acondicio dos
em errj
gens adequadas e deverá ser realizado de segunda a sexta-feira, em h ráflo
comerc

A vigêr
assinat1.

PAÇO

do presente contrato será de 06 (seis) meses, contados a partir d- sua
ou enquanto perdurar a emergência de saúde pública.
1

IPL CONSELHEIRO LUIZ VIANA, AV. DOS TRES PODERES, S/N, BAIRR91JRO NEGRO, CA?4DEIAS/BA, TEL. (71)36

4.

4'
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ÈREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
ÕIÃO METROPOLITANA

CRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

~EPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

As d p-ss com a execução do presente Contrato correrão por conta dos re ursos
,
espedjpptsconsignados no orçamento geral da Prefeitura Municipal para o exerc iode
2020, Is ber:
SECFtiF FIA DE SAÚDE

-

SESAU

Pro "etc$!At icade: 2.084 Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade.
fld ;e pespesa: 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
Ele
Fonte: NQ• v .0000 Recursos Ordinários.
oóo- Recurso Vinculado
-

-

-

O atr s9 in)ustificado na execução do objeto do contrato, sujeitará o CONTRAT ' 1Ioà
multa 1té ora, graduada de acordo com a gravidade da infração, segundo Art.86 s a Lei
Federl! 8.666I93; sendo que, pela inexecução contratualou, Øial do cont to; o
CON11A INTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as s ções
PreYisIt oart. 87 da Lei Federal n° $.666193
-

1

.11

ão total ou parcial do objeto deste contrato, poderá ensejar a sua rescisã
A irie
as co é encias contratuais previstas na Lei Federal de n°. 8.666/93.

com

§ 1° -j:
h ipóte&

9NTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrat nas
'revistas nos incisos 1 a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei Federal de n°. 8.6. /93.

o

S 1 hipóteses de rescisão com base nos incisos 1 a Xl e. XVIII do art. 8 da
' Lei Federal de n°. 8.666/93, não cabe direito à CONTRATADA a qualqu r tipo
:ção.

Come
II
de inde
g,o
Y

c

Lei
q 0 rejuízo da aplicação dos demais preceitos contidos nos artigos 77 a 80
este
atualizada,
o
descumprimento
das
cláusulas
e
condições
estabelecidas
no 8.66
.
Contra) e oi parte da CONTRATADA assegurará à CONTRATANTE o direito de dá- 1 ppr
rfrdiante notificação entregue diretamente ou por via postal, com pro de
rescin
recdbi e
-

A resiIiã
motivaUa'.

J

contrato dar-se-à por conveniência da Administração Municipal, devida ente

-j

o pres1dt qontrato não poderá ser objeto de cessão, sub-contrataçb ou transferênc
todo o1
part
PAÇO

IPI¼L CONSELHEIRO LUIZ VIANA, AV. DOS TRÊS PODERES, S/N, BAIRRO OURO NEGRO, CANDEIAS/DA, TEL. (71) 3600

no

ESTADO DA BAHIA

kREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
hGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
EPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

r

As qL 'éli s decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser di tmidas
admirst1 tiamente serão processadas e julgadas no Foro da Conarca de Candeias - BA.,
que p
lecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja:
.m 04
Para jjir' ea e validade do que foi pactuado, lavra-se o presente instrumento 1
(quatr» ias de igual teor e forma, para que surtam um só eféito, as quais, depois d- lidas,
são 4na1as pelos representantes das partes, LOCATÁRIO e LOCADOR, e pelas
testertiïi nas abaixo.
Cand

A. em 06 de abril de 2020.

Si

1

v
MMV INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,
CNPJ n°03.094.29010001-78

TEST
1

1

k'III

ÀAS:

1.
CPF n

2
CPR n

PAÇO

IPAL CONSELHEIRO LUIZ VIANA, AV. DOS TRÊS PODERES SJN, BAIRRO OURO NEGRO, CANDEIAS/BA,

(71) 360

'

T
Segundafeh

6 deAJÇde2O
4-Ano vI- $2g12

Candeias

'1
1

TERMO DE DISPENSA
'T PIO DE DISPENSA N° 003/2020 DISA; PROCESSO N 1861/2020 tq.NtRATADA: MMV INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. OBJETO:
d trIMtação Emergencial de Empresa Especializada no fornecimento de materiais de
para atendimento das Unidades de Saúde do Município de Candeias,
de,tirado ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
r{t:rricional decorrente do coronavírus. Valor Global: R$ 389.430,00 (trezentos e
j
pÏ -na e nove mil quatrocentos e trinta reais). Fundamentada no Artigo Artigo 42
f1a L I 1$.97912020 Data da RATIFICAÇÃO: 06 de abril de 2020. Soraia Matos
.;rél. Secretária Municipal de Saúde.
EXTRATO DO CONTRATO
TRATO N° 091/2020. PROCESSO N° 1861/2020 - CONTRATADA: MMV
TRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. OBJETO: Contratação
- rencial de Empresa Especializada nó forneinento de materiais de limpeza para
te dimento das Unidades de Saúde dó - Munídípio de Candeias, destinado ao
-namento da emergência de saúde pública de importância internacional
t
d 1orrpnte do coronavírus. Valor Global: R$,389.430,00 (trezentos e oitenta e nove
uatrocentos e trinta reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Projeto/Atividade
ii •
,.Q;i ; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.0000j. Fonte de Recurso: 00.02.0000 e
ho. .àoo DATA DA ASSINATURA: OÕ de abril de 2020, Soraia Matos Cabral,
etária Municipal de Saúde.

9

TERMO DE DISPENSA
DE DISPENSA N° 004/2020 DISA; PROCESSO N° 1848/2020 RATADA: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA. OBJETO: Contratação emergencial
cje
presa especializada para aquisição deTete Rápidoimunogromatográflco para
9t- cço qualitativa de anticorpos lgM anti COVID-19, presente em amostras
9
lÇim-ns de sangue total, soro ou plasma, com resultado em até 15 minutos
desq aIos ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
141er adional decorrente do coronavírus,. Val*r»GlobaI: R$ 130.000,00 (cento. e
tyit. mil reais). Fundamentada no Artigo 4 :da Lei 13.97912020. Data da
Ti l$AÇÃO: 06 de abril de 2020. Soraia Matos Cabral, Secretária Municipal de

9

Ç.e

a

Uy.

II

1

EXTRATO DO CONTRATO

RIkTO N° 098/2020. PROCESSO . 14 :1848/2020 - CONTRATADA: VIDA
BÇ
dNOLOGIA LTDA. OBJETO: Contratação emergencial de Empresa
e$ea!zada para aquisição de Teste Rápidb ímunogromatográfico para detecção
yi Uva de anticorpos lgM anti COVID-19, presente em amostras humanas de
sdhg - total, soro ou plasma, com resultódo em até 15 minutos destinados ao
e4fre amento da emergência de saúde pública de importância internacional
., . .
I 1
dçco ente do coronavírus,. Valor Global: R$ 1 30.000,00 (cento e trinta mil reais).
d4
DbT "ÇLO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade:. 2.084;. Elemento de Despesa:
3Õ.00.00; Fonte de Recurso':0Q.0.QO00 e 00.14.000 DATA DA
Affi
06 de abril de 2020 Soraia MatosCabral, Secretária Municipal de
SçI:.

skê'j

.
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XOSU20P4PD3YTJV7TGNRKW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-fpira
6de Abril de2OO
4-Ano IIIIN!12

Candeias
TERMO DE DISPENSA

Diário Ofici

MUNI1 o
-

DISPENSA N° 003/2020 DISA; PROCESSO N° 1861/2020
T. 9
ÇO TRATADA: MMV INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. OBJETO:
DE

Çc
1

^aiação Emergencial de Empresa Especializada no fornecimento de materiais de
izâ para atendimento das Unidades de Saúde do Município de Candeias,
do ao enfrentamento da emergência dé saúde pública de importância
te abional decorrente do coronavirus. Valor Global: R$ 389430,00 (trezentos e
l
t it e nove mil quatrocentos e trinta reais). Fundamentada no Artigo Artigo 4
eE 13.97912020 Data da RATIFICAÇÃO: 06 de abril de 2020. Soraia Matos
Cia i al Secretária Municipal de Saúde.

4

_
çØ

EXTRATO DO CONTRATO

ItATO N° 091/2020. PROCESSO N° 1861/2020 - CONTRATADA: MMV
1f49 STRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. OBJETO: Contratação
4hi gqncial de Empresa Especializada no f&nôãimento de materiais de limpeza para
e feri irçento das Unidades de Saúde do :Município de Candeias, destinado ao
ÇIf? itamento da emergência de saúde pública de importância internacional
cco rente do coonavírus. Valor Global: R$ 389.430,00 (trezentos e oitenta e nove
flui' uatrocentos e trinta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade:
2.bb1 ; Ëlemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00; Fonte de Recurso: 00.02.0000 e
oô.i .000 DATA DA ASSINATURA: 06 de abril de 2020, Soraia Matos Cabral,
dcr tria Municipal de Saúde.

1

TERMO DE DISPENSA
DE
DISPENSA
N°
004/2020 DISA; PROCESSO N° 1848/2020
9
RATADA: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA. OBJETO: Contratação emergencial

-

TR

É presa especializada para aquisição de Teste Rápido imunogromatográfico para
dt4 â qualitativa de anticorpos lgM anti COVID-1 9, presente em amostras
hum à de sangue total, soro ou plasma, com resultado em até 15 minutos
1
d iir aqos ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
in1pçr3 &onal decorrente do coronavírus,. Valor, Global: R$ 130.000,00 (cento e
trflitá r$iil reais). Fundamentada no Artigo. 4 da Lei 13.97912020. Data da
R4Ç ICAÇÃO: 06 de abril de 2020. Soraia Matos Cabral, Secretária Municipal de
1

1

EXTRATO DO CONTRATO

C4?I RATO N° 098/2020. PROCESSO N° 1848/2020 - CONTRATADA: VIDA
B Í CNOLOGIA LTDA. OBJETO: Contratação emergencial de Empresa
eqçqçaizada para aquisição de Teste Rápido imunogromatográfico para detecção
qiJlittiva de anticorpos lgM anti COVID-19, presente em amostras humanas de
sJig4- total, soro ou plasma, com resultadb em até 15 minutos destinados ao
erjir, anento da emergência de saúde pública de importância internacional
ente do coronavirus,. Valor Global: R$ 13Õ.000,00 (cento e trinta mil reais).
DÇT4Ç4O ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 2.084; Elemento de Despesa:
3$99 3q.00.00; Fonte de Recurso: 00.02.0000 e 00.14.000 DATA DA
A$)ATURA: 06 de abril de 2020 Soraia Matos Cabral, Secretária Municipal de

'Ç1

Sid?.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XO5U20P4PD3YTJV7TGNRKW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
DIRETORIA CENTRAL DE GESTÃO DE CONTRATOS

ias/BA, 03 de abril de 2020.

ietoria Central de Gestão de Contratos- SEMGE
aniel dos Santos Sousa
ontroladoria Geral do Municipio-COGEM
Adeilson Paz da Silva Junior

Pfj Jtistificativa item 15

edo Senhor (a),
oçl orne solicitado foi feito a pesquisa de preço do item n° 15 da planilha de prço,
crb ista a ampliar o valor praticado no mercado entre potenciais fornecedorej O
encontra-se dentro do valor razoável praticado no mercado, qua do
aíâado
cçm
em pesquisa feita no BANCO DE PREÇO em 3110312020 o valo do
á(êosl liquido 70 em frasco 500 ml R$ 12,81 (doze reais e oitenta e um centavis),
strt1.iue o valor de R$ 25,62 (vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos) -ni
çie 1000ml, considerando esse o valor do GL de Slitros e R$ 128,10 (c1 to
eWin e »ito reias e dez centavos), valor esse acima do estimado pela pesquisa ita
era a empresas MMV; DEXTERLIMP E MAX LIMP.

O)s1
Sg9 m em anexo cópia da pesquisa de preço.
i
osamente,
11

Diretori

anto Sousa
1 de Gestão de Contratos
142550

Avenida dos Trás Poderes - Ouro Negro , candeias/Bahia, CEP 43.800.00 Telefone: (71) 3601-2721

Ti

Relatório de Cotação: cotação rápida 222
Pesquisa realizada entre 31/03/2020 11:28:48 e 31/03/2020 11:27:13

1
Relatório gerado no dia 3110312020 11:29:09 (IP: 187,87,192,50)

TEM

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1 Unidade

1281

RS 12,81

L
iYálcool etili 14
Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva 1 Subsecretaria de
Planejamentoe OrçamentoJ Instituto Federal de Educação, Ciência e

UASG:1 58564

Data
Licitaçã

N°Pre,gão:52020 23/03/20

Tecnologia do Amazonas rparrpus Lãbrea
R$
12,81
Média dos Preços Obtidos,

1721

Valo? Global:

Valor do Item em?1

o ao total

álcoôI etilico

R$ 12,814

2,0

Quantidade de preços por Item
1,5

1,0

0,5

0,0

liam 1

Detalhamento dos Itens

QLantidade
1 Ónidade

IIJ
1

bescrição

Obs- vação

cocI etílico ipo hidratado teor alcoólico 70%,,Ç70 gI) apresentaçac liquido

ras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

-

1

R$ 12,81

112

1
Data: 23/03/202010:01

ão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva

Modalidade: Pregão Eletrônico

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

81W: SIM

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas

Identificação: N°Pregão;52020 / • ASG:1 5856

Campus Lábrea
Õb etA: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente para o

Lote/Item: /3
Ata: 1 inkAtq

exercício de 2020, para a execução de trabalhos administrativos do Instituto

Fonte: www.00mprasgo narnentais.gov.br

Federal de Educação. Ciência e Tecnologia do Amazonas campus Lábrea,
conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste Termo de

Quantidade: 100

Referência..

U

Unidade: Frasco 500,00 M

ãb: ÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO

UF: AM

70%_(700L), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

VALOR DA P 'POSTA FINAL

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

R$ 11,00

.885/0001-12 T DAS LUSTOSA COMERCIO E SER VICOS - ME
E!P EÓOR*
Mrc SANTA CRUZ
Fsbi> n& SANTA CRUZ
I4'd .jozo
: ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO APÍICAÇÃO LIMPEZA; CONCENTRAÇÃa
Cidade:
Manaus

Endereço:
TVADERSON DE MENEZES32

zc
Nome de Contato:
Thiago da Silva Lustosa

Telefo
(92) 35 9257

.979/0001-83 N K CARVALHO DE OLIVEIRA

R$ 14,52

SANTA CRUZ
nte: SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
11t56: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÔLICO 70%4700L), APRESENTAÇÃO LIQUIDO
ço:
EIiI.' PROFESSOR NILTON UNS, 1591

Telefone:
(92) 3213-4755

Email:
o.sasscontabil@hctmail.com

1

212

