ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Jussiape

J U §§HiàpE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Not!a ti¢»m, iiJnzi noüa hjma.

PROTOCOLO

Jussiape - BA, 04 de maio de 2020.

Dam JLi J2±i _Ê
Exmo. Sr. Éder Jakes Souza Aguiar
D.D. Prefeito de Jussiape.

Tendo em vista a necessidade de adquirir Equipamentos de Proteção lndividual-EPl e diversos

i=

materiais

hospitalares,

destinados

CORONAVÍRUS (COVID-l9),

as

AÇÕES

DE

ENFRENTAMENTO

E

COMBATE

AO

visando atender às necessidades da Secretaria de Saúde, para fins de

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-l9, neste município, confome
especificações abaixo, solicita-se de Vossa Excelência a autorização para a contratação direta da empresa

WADSON

SILVA

LEITE

87828081553

-

MAIS

VIDA

PRODUTOS

HOSPITALARES

E

ORTOPEDICOS, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF nO 31.286.45 l/000l-60, estabelecida à R GOES
CALMON nO 3 15, Centro, Vitoria da Conquista - Bahia.

Justifica-se que a aquisição de EPl e diversos materiais hospitalares é de suma importância

para garantir a saúde dos intemos, dos profissionais de saúde dentro das unidades, bem como nos seus
trabalhos externos.
VALORUNIT

DESC RlÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
UNID

lTEM

MÀSCARA FACIAL DE PROTEÇÃOACRÍLICA

UND

133

1

TOuCA SANFONADADESCARTÀVELPACOTE C/ 1 00

PACT

UND

R$

35,00

R$

4.655,00

R$

25,00

R$

R$

99,00

R$

4.455,00

2.548,00

32

2
MACACÃO DEPROTEÇÃOIMPERMEÀVEL MANGALONGA

VALOR TOTAL

QUANT

8OO, 00

45

3
AVENTAL DESCARTÁVEL PACOTEC/10UN

4

PACT

26

R$

98,00

R$

PACT

12

R$

25,00

R$

300,00

PACT

11

R$

27,90

R$

306, 90

PROPÉ SOLDADO DESCARTÀVELTAMANHOMÉDIOPACOTEC/100UN

5

lENçOL DESCARTÁVEL TNT COMELÁTICOPACOTEC/10UND

6

Rua Eleotério José de Souza, s/n - Centro - Jussiape/BA
Telefone: (77) 3414-2201

E-mail: cmjussiape@gmail.com

ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Jussiape

9®4J W#S§[A#E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MÀSCARA DESCARTÀVEL TNTCOMELÁSTICOPACOTEC/100uN
10

R$

300,00

R$

3.000,OO

100

R$

43,00

R$

4.300,00

UND

4

R$

149,00

R$

596,00

UND

2

R$

229,00

R$

458,00

UND

7

R$

389,00

R$

2.723,00

PACT

7
LUVAS DE PROCEDIMENTODESCARTÀVELTAMMPACOTE C/100UN

CX

8
APARELHO DE PRESSÃO -MEDIDORDEPRESSÃOARTERIALANERÓlDEC/ESTETOSCÓPIO

9
MONITOR DE PRESSÃO ARTERIALDEPuLSO
10
11

OXIME"O DE DEDO PORTÁTIL

TOTAL

R$

24.141.90

O valor global pela contratação em apreço será de R$ 24.l41,90 (Vinte e quatro mil,

cento e quarenta e um reais e noventa centavos).

Tendo em vista a necessidade de atender a referida despesa, vimos por meio deste, encaminhar a
Vossa Senhoria, cotações de preços, confome relatório emitido pelo sistema de banco de
preços, em anexo.

Para a referida aquisição os valores aqui demonstrados estão dentro da média praticada pelo
mercado.
A Contratação Direta por dispensa de licitação está vinculada ao que dispõe o está
vinculada ao que dispõe o artigo 24. inciso IV da Lei nO 8.666/93, e do artigo 40 da Lei Federal
no l3.979/2020.

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

Atenciosamente,

Secretária Municipal de Saúde

Rua Eleotério José de Souza, s/n - Centro - Jussiape/BA
Telefone: (77) 3414-2201

E-mail: cmjussiape@gmail.com

)

í'P

1()2

PREçOS

lTEM

1Al

25Í)242'

QUANTIDADE

UNITÁf\lO

TOTAL

FIS 6941.27

i) MÁSCARA FACIAL DE mOTEçÀO AC[iÍLlcA

1

1 33 Unidades

52J9

2t ToLJcà s^NF()NADA r)EscAFiTAvEL pAc()rE c/ ioo

3

32 Uiiiclci(les

2(),Í)()

3) MAC,ACÀO DE PROTEçÃO IMPERMEÁVEL MANGA LONGA

5

45 Unidades

1 25.00

RS 5.625,00

4) AvENTAL DEsc,ARTÁvEL r,Ac,oTE c, io uN

4

26 UnlrJades

l 38.78

FIS 3 608,28

5) P[iOPE SOLDADO DESCARTÁVELTAMANHO MEDIO PACOTEC./ lOO UN

6

i 2 unic!ades

29.00

RS 348,00

??

l l L\ U"ií±iles

5,22

6

2O Unldades

249,94

9

iOO C,aixas

53 Í5

F\S 5 325.00

9) r,,1EDID()R DE p[iEssão ARTmIAL ANERÓiDE c/ ESTETOSCOPlo

2

4 Unidades

i6i,i6

RS 644.64

10) MONITOf\ DE P[!ESSAO A[lTERIAI

3

2 Uriidacles

4Í.8 00

14

7 Unidades

1232,33

t,) iJNçoi

nLs(-A[HÁ,/ri=

TN Í COl,.,1 Li ^sTico

1 " MASCARA DESCARTÁVELTNTCOM ELASTICO PACOTE C/ 50 UN

8) Li",,As DE pRocEDir,,iENTo DEscA[iTAvEL TAlyi M pAcoTE c,,

ioouN

DL PUIS()

1 1) OXIMETRO DE DEDO PO[lTÁTIL

Valor Globsl:

F(S 832 ()()

FIS D74'20

Fl$ 4 9g8,80

RS O1ó,Ol)

FIS 8.626,3l

R§ 38.439,50

Detalhamento dos ltens

Ciusntidade

Descrição

133 Unidades

MÁSCARA FACIAL DE PROTEçÂO AC[",uCA

Preço (Compras Governamentsis) 1: Medians das Propostas Finais

Observ8ção

R$ 52,19

Órgõo:

Dat8:

MINISTE[?lO ÜA DEFESA

Comanclo do Exer(,,ItÜ

Modalidade.

Com<mi1() Militai d(" este
4a

rii,iJião r,1Ilitíir/la

Di\,i:.tio

o5,,ii/2oigosoi

PÍegào Eletmr"c.o

SRP:
t(, l

\cy(,,It

SIM

)

ldentificoçêo:

l4OG,Iiipode Arlllhariaae Campanha

N"Plegào27201O ,/ lJASG 1601?3

Late/ltem:
Ol)jeto.

/7i)

^qimiiçào (le mr)Iei ials i)a"i ln,:truet-io l,,1IIli:"

Ata:

Descriç8o:

MÁSCARA SEGURANÇA- MAScAHâ, s(-(`,u[tÀNÇ,`.

MATmii^.i

Adjudicaç8o:

NÁiLoN, MATEFiiAL \,,ISEifiA POllCÀRBONÀTO ANTIEMBAcANr£

2i,/i i/20i.J i553

Homologaç8o:

cApAcIDADE [iEslsTErJCIA IMPAcTos DE p[ioJfTEis DE MuM(,,ÁO

cALIB[!ES9r,,iM 38,APLlcAçâo "EINAMENTo DE "iO Cot.,i MuNição "po
FX

Llnkàta

G()Fipo

28,,i i/2oig i624

Fonte:

,ww eompiasqo.,elnameniais qovbi

MODFlO

Quantidade:
C8"at:

240447- t,iASCÀ[iÁ SEGu[\ANÇA , MATE[\IÀL COr][,O NAILOr,t MATE["AI
VISElfM POl lCAfiBONÀTO ANTIFh,,1BAçÀNTF CAP^Cll)Al)F

ir,,ipAcTos u[ pR()J[TEis DE MiJNicão cái mRrsç)MM

mEiNÁMi_Nro Dr

CNPJ

1Í)

Unidade:

U"dade

Ít+SISTFNCl,.

UF.

38, ápLlcAcâo

MG

Tmo coM MuNicâo"po Fx MoD[i_o

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOf\

2393i 87r./oooi-57

FiS 52,19

ELET[ioNlcAGooDLTDA-ME

* VENCEDO[P
lvlarca: BRUTAURO

Fabricante: BRuTAuRo
Modelo: MF_TELA

Descriçao: Máscal a de pro:eçào para alrsof: nieia face, cor pleta, coii` tela de metal nieia mascara i-c)m confecção em ôranie galvanlzaclo. proteção clesde o nar
lz até o q,Jeixo, totalmeíit.e resp,rável, EIástico Duplc) relorçaao corr\ dJôs regulagens. senao na nuca e côbeça supenor dando malor conforio e segurança
çào 5Ôl,s:ica

Aprox

Endereço:

Nome de Contato:

4V rMr].lZA DE SOuZÁ MENDES 1 1 TT

P.,".er JJr"oI

Quantidade

PÍote

ó00FPScom fJmmO20(J BB

Telefone:

Ema":

(31 ) 37,l2-l 637

gereiicla@ele(ronic3 com bi

Obseív8ç8o

Descrição
TOU['A SANFONADA DESCAFITAVEL PACOTE C/ 1 00

R$ 26,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Medisns das Propostos Finais
Órgão:

Descrição:

Di]ta:

mfrEillmA MUNCIPAl_ DE pAui=o AF()NS()

Objeto.

Modslidade:

Áciuisiçaü cle materiais hospitalares

TOuCA HOSPITALAR- TOuCA HOSPITALAR, r,,iÁTERIAp NÀO TEc,IDo

SRP:

iooc,, poLmopliFNo, MODEi=O C,OM ri ÁSTICOrM 1 Í)DA VOI TA, C'OR+SEM
CO[i, G[\^i,,iAiuRAx cEricA i)E ÓÜ G/M,`, TAMAM I(). uNIC,(}
DLSCARTA\/Fl, C^FlÀCTE[ilSTICAADICION^l

Ol

llPou,c;o.

NÂO

identificoç8o:

Lote/ltem.,

NoPre(Jao32202O / uASG9837S1

,.,?2

lllPOALEf]l`,ÍNIC,\ AT()XIC/'`,

Ata:

lNODO[iA

O3/c.4/2o2o ioo2

Preqáo Eletiônico

LinkAta

l"lSSEX

Fonte: www cúmprasq()v(?mameniais (Jov l)r

Quantídade:
Unidsde:
UF:

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOFl

21 949 562/OOO1-56

INNOVA MED P[iODuTOS FA["ACEUTICOS E HOSPITAIA[lES L

200
Embalagem iO(),00 UN
BA

VALOR DA PROPOSTA FINAL
FiS 8,27

*VENCEDO[i *

Marca: M=:,ix
Fsbricante: r,,1EDix

Modelo: PCT
Descrlç8o: TOUCA SANFONADA pct c,/i oo uND

Endercço.

Telefone_

Em®H_

AVAuXILlÀR UM, l766

(79) 3254-88e5

yvmed se@gmail com

:3 706 O33,'00l)l-57

LAISE DE LIMA E SILVA- [FJP

VALO[l DA PROPOSTA FINAL

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDO[\

CNPJ
Marca:

r)El,,_,,AE!rAí:k

Fabrlcarite

D=SC/+RPÀCK

Modelo:o,JT
DescriçEo- TOUC ,., -10SFITAL^2
[];-,A :)= rti) 1 ,Ivi.

MAT=RIÁi. rjÁO iCICJ l OOt,. P.:Llm,:PI_EN3

rAr,iÀNH(`. i jNicc,

T iPí`, ,sii. r)Es,`-,A[\T ÀvE_

Endereço

Nome de Contsto

Fl,À =RNFSTC r/AF\IÀI,,1 DF i lrv,A r3 i

20 273 404/00O1-66

r,,,CDLO COM ELASTICOEM TODA VC,LTA, :OR, ç," Ce.R, CaAr/r.Tl,n^, C E

cÂL,Aí.,TEFils",A Ai,Jli:IOr_Ai oi

ii_c,DrJCiA

uMssEx

Emsll:
•ne.1 calceiieratoçad,,,.`.1a ri:azeira@.Jmall `-om

Telefone,

<-= c,e

Hlpí:ÀLEF\GÉr_i:A, ATo\icà

(g7) c)c`(-)?8_94,?:_:

F\S 28,00

BIC)DIAC DIAGNOSTICA E HOSPITALA[\ LTDA- EPP

Marca: bes., fabrll

Fabrlcante: best fabril
Modelo

b(.5t íabiil

Descriçao: TOi,CA SANFONADA pct c/i oo uND

Estado:

Cidade:

sE

Endereço:

são Ci ls:ovão

Quantidade

RuA FiuA B - LcTEÀr/FiTO Mo[iADA DA ou\/EiRAs, i 4^_

Telefone:

EmeiI:

(79) 3O42-6885

uscom@bcl com br

Observação

Descriçõo

/-l5 Umdades

MACACÀO DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL MANGA IONGA

RS 125,00

Preço (Comprss Govermmenteis) 1: Mediana das Propostas Fimis
Órgao.

Data:

\.,iINiSTmlO DA oEr[sA
Cí)mando da Aeionaiitica

Modalidade;

C'EN"O DE AilulSICÓES ESF'EC,IFICÀS

SFIP:

Objeto: Aquisição de môtenalrs nied",.o+\ospltalôi es (te u3o comum (c.ombate ao

ldentific8ção.

o3/o4/2()2o oc)oi

pr(`qào Eleii o"co
riAo

NOPregão612020 / uASG 1,_70195

COVID-icJ)

Lote/ltem,
Descriçao:

/t)

VESTUÁRIO PROTEçÀO- vE3TuARIO mOTE(:AO, r.,iATE[ilAl 100o,.

poLiETiLENo, TAMANHo xxG

Ata:

c,oMpoNEi"E€: Mí.càc,Ao c,or.,i càpuz E

Adjudicaç6o:

í L(+iÀMENTo i-,,orvi /ipFR. Tir,o uso r,Hoi L=Çr.o iNDlwJi l,\i ,

cAr]AclLRISTicás ADicioNAis FLÁ.cTlco Nu +,uN+io [-

Homologaç8o:

Ior"o/[-I (). C()R

R[lANCA

LinkAta

06/o4/2[)2i1 1 1

1?

C6/04/2o2o i l :,b

Fonte: www compr.isgovernamentais gov br
Qusntidade.
Unidsde.
UF:

CNPJ

Unidade
FIJ

VALOR DA PROPOSTA FINAL

f\AZÃO SC)CIAL DO FORNECEDO[l

26 408 191/0001-19

1 200

RS 34.00

GFIATTANO DIS"lBuIDORA DEAf\TIGOS INDuSTRIAISLTDA

• VENCEDO[t *
Marca: DuPONT STEE_pRc,

Fabricante: DuPON-, sTEE_p[ic,
Madelo: MACACAo ppoTEÇÃo
Descriçao: vEsT,JARIO PFiOTEção, MÀTE[iiAL i O/j.,o Pc)LiETiLENo. TAMANHO xXG coMpciNENTEs MAcAcão coM cApuZ E FECHAMENTo coM ZIPER, Tlp
O uSC PF(OTEçÃO INDIVIDuAL CA[]ACTERIS"AS ADICIONAIS ELÁSTICO NO PuNHO E -OF)NOZELO. COFI BFIANCA

Endereço:

Teletone.

EST DOfilO GRANDE 364

(21'; 2263-63ç)3/ (2l) 2253-9896

32 O+i' 508.,'OOO1-31

RS 83,O8

BA:AR SPE LTDÁ - EPP

Marca.T\V=K

Fabricante -Y., L_-k,
MOdelo:r,A,i4I,QT
Descriçao. VEST JAPl,-, [SC =C l/\i

h.s;

t)+A-Jí (i

TAM ,,\í,

A F-J.lh.-A_ =h,1 Zl3[r=

12:Á

Jlpr.,N.

- M-r;J

, A: =SSC.PlO:, WÀCAr;zt`f

coM *ir\LiÍA

FAE DI

]r,vT

EL-,CTICJ N,1S Pl,N+,:Sr_ TC)FNC.Z=i(

Jr

ILir\E

-Í,p()I

ci EÀr., P=C-DEí:(

h,,..O -EC I:.O

r`IHJE=

B^TiPEiRA eACTEPl,,NÀ - orJ,,. POLIETILENC ,TV\/EK) CI,

L,r\í.Ti-;=:,Í,.

S, C^PJZ C:Tvl E_ÁSTIC()

ir-t ii"=-

- OOO~ FOLlmOPILENC, i:S

IN-FipRoÍ MÁcácào EM NÃíi TL_ciL`o TRATA\,ií-NT`iAr`TIEsTÍTlc()ABEPTuR

INr==RP["T`r

lC.r`

BR...N,:A -AMANllC.

coNDIçACESOEi-,iAL

r.TCllC, 0 =Oqrl=C".,.NTi-, == C )FIA AiITENTlrAJA JC, CERlnCADO 3E.\PÍ]CVA(Ái? (C,À)

VIC.E"E

XXC,

=EFEF.ÉNCIAS COMERCIAIS

-T'^/El< l

r OAIO :A EN"EGA l-/ESTEVATERIAL Í C)BF\IG

E,.ilTiDO P=L3 r"llST=[\lCJ DC) "ABALHO E EMPFIEGO (

)y'ltl

3/21

VALOR DA PROPOSTA FINAL

fiAZÃO SOCIAL DO FOflNECEDOR

CNPJ
Estsdo

Cidede,

PJ

Nome de Contato:

Endereço:

DL"e dg Caá as

27 756,232/OOO1-20

Telefone.

Email:
•Jazarspera)gma,I com

[l ,Ai)lO VLOS,`=)

1 8(,3

AJc,us,.,) Alr€-,,, PeTes

i,2l ,. 3f)58-.í(' ;Ó

FiS l25.OO

ESCALASOLIJCOES EM ABASTECIMENTO BRELI - EPP

Marca.3uport
Fabricante: Diipoi.t
Modelo: Macacão TyvéK ccm peme,ra Tarr XxG
Descriçao: VESTJAPIO ESP:ClÀL / ACESSORIOS MACACÃC, NAO TECIDO BARR[lRA BACTERiANA "Cr6 poLiE"ENO i`TyvEK) Ou lOOc® POLIPROPILENO (S
MS) MACACÃO EM NÃO TECIDO TRA-AMEN-0 ÀNTIESTÉTICO ÁBE[iTuRA FFlONTAL EM ZÍPEFI ELÁS"CO NOS PuNHOS E TORNOZELC)S CAPUZ COM ELASTIC

C,, CC\ft BRANC4 TAMANl.O XXG, CCJM PERNEIRA MoJelo Cfer,.ai,o C A +l 223/34 1 87 Prod.Jto não cc)r.slderado correlato [\egulaclo pelo MTE

Endereço:

Nome de Contato:

[l LIBE[tCI BADAí]O l 54

o€, O?5 34o,,oom-47
Msrcs

Telefone,

PAuLO

EmaiI:

(21 ) 3777-8897

cor,ierc.al@escalaabestecimento com

FtS 128,33

GFNEsyrr,C,m.,lmci^i iTr)A- MF

l,viL)(=`.fiTAoo

Fabricante: "í)ORTA=,c

Modelo JNco
Degc'lçao. V[sT\iAIK) I SPf r,.iAL / ÁL.LSS(inic,s r.,.AcÀÍ_-À(; NÀo - F`:l,c)

()ÀRa=iRA F,À(,i i niÀNA : ooÓ,. :o_imL=No (Tyv[K) ou

, ooc6 poJpRc,piL[No ís

rJS'; B=,;ric,J -À.v1 >,xc,, ,:[)r,/ P[=i.EiaA F,\B :"JPOr`T iFvurJ[ PRoTDEsC, NT=RpRc,- MACArJÃO EM i,AO TEC,IDc, mATÀMENT.3 ANIESTmCO ABERTuFI
A [=Ür`-A

422A

+M ZI=E]

EL4.``lli;i-/Ní.:S Pl,Nm(_-,=T(\F\NVLi i;S ,)APJ/r:(;.yi E_ASIIí:0

JUpÜ"-,-NT-C,0, JNL"E -mOT cLEAN, PaO-DEsc

- iF-t.:iC`Ms

í,,i)B

3fiANCA -À,vlANm

NT=RPRCT coNDiÇÃO-=spEcIAL

XXí: HtarJvCIÀS CC)MERi,,lAIS

-TWEK 1

NC,ATo :.A ENm=CA DESTE MÀTERIALEOBRIC-

ATí\m-) o =,,.,"F(="EN l Ü :)F CopiA Ai/ l rNT ic.ÀDA DrJ (.L=[,lFI(.ADi- ÍiE APr`r)vÁÇAo /,í,A't viGENT=-, r+miDc\ pELC) í\ÁNisTÉRiO DO TF\AaA_HO E E\,,PRF_GO (

r"[) -\ic,DHO
E tNr[`EGA

,Ncr, pRAZc DF\/mJ,..D[r;Apqcpos-Ar cApAN" Dc ppoDiITc

íJ5rJIAS

Estódo

\,,ALiDÀüL DOFi,vlS

Cidsde.

RJ

õO vESES

r`i",Jit_rtrJ l):) Rr,,lt)

Endereço.

[i c c;e Jar""

ll O99.425/OOO1-16

i,= MFsES pRAzo DEvAuDADFDO mDLTO

À=F( \,N:`J,, - vA <CA/FAaf)

Teleíone.

Í} BAPRElíi:)S 95(-,

24MEsF_s PRAZoD

iMPOlrrÀ:o

Emil:

:,2l ) 2i_,(>(\-.)C35

.Jenesyscomerc ÔI@t,mail c()n`

F\S 135,00

ALTERNATIVA COMEFICIAL CIENTIFICA LTDA

Marca: TYVEK® 5OO

Fabrlcante, DuipoNTh
Modelo:CHF5AL
Descrlçdo. \,lACACÃO ,E SEGURANÇA DuPONT~ TWEK® 500 REF C+=5 AL DISPONÍVEL NO TA_MANHO XXXG CONTRA RISCOS Bmi_OGICOS E CWÍ"COS P
ApA uSO CCMo EPI MANlpu.AçÃO DE oBJETC,S cc)NTAMINADos DA AREA TÉCr\lCA ccMpC.SlÇAc. coNFECcioNADO EM NÃO TECIDO FABRICADO COM FI
NAS FIBRAS CONTNuAS COMPC)STAS I OOOa DE POuETILENO DE ALTA DENSIDA:)E (PELL` MÉTODO FLASHSPUN DE PRESSÂO A OuENTE) COM GRAMATuRA 4
1,5G,,M2 E PONTO DE FUSÃO AC` REDOR DE 1 35.C PRCTEÇÃO QUIMICA`,'BIOLOGICA COMPROVADA E PRCTEçÂO CONTRA PAR"CuLAS SECAS MAIORES QuE

O 5McRAs TOXICAs cu ALEriGÊNcAS NÃo soLTAM FiApos NÃO DELAMiNAM \cAMADA uMcA) coMBINANDo DuRAB"iDA_DE CONFORTO TÉRMICO E PPO
TFçÃO, RESISTE a ÀBRASA3 NÃO TECIDO LEVE E RESPIRÁVEL MODEI O rECHAMENTO FRCmAL COM ZIPER E SOBREPOSlçAO COM PALA ELAS"CO NAS C

os-AS, PApÀ MAloR MosiLiDADE E ccNFop=o cApuz cc)MposTo poR TRÊs pEÇAs. pARA MAioR McaiuDADE ELÁsTlco Nos puNHOS coM APOIO PoLEC
AR TORNOZEIOS E CAPuZ CAPUZ APROPRIADO PARÀ O uSO DE MÁSCARA OE PROTEÇÃO COSTURA "PO SIMPLES EM LOCAIS ESTRATÉ?ICOS, PAPA MAIC)R
C,ONFC)RTC, E PROTEçÃC) COR BRANCA QUE PE"lTE \"SUAUZAR MANCHAS OCASIONADAS POR POSSÍ\,EIS TENTATIVAS DE_DENETRAÇOES, O QUE AUMENT
A A PBCTEçÃ(; DO uSuAPIC/ EMBALÀGEM MACACÓES EMBALADOS INDIVIDuALMENTE, EM SACOS PLASTl_COS, COM INDICAçAO DO TAMANHO DO MANEQUI
M E NC)M[ DC FABRICANT: :,E FO/RMA LEGIVEL E EM LOCAL DE FACIL IDENTIFICAçÀO ALEM 9A MARCAçAC. DO CERTIFICADO DE APRC\,'AÇÃO_(CA) E REFER

ENc,iàs às Nof"As DE moTEção i\uMcÀ ApLicA,/Eis NA EMBALAGEM pLAsTicA DEvERA AiNDA coNsTAR. uM MANuÀL coM As iNsTRuçC)Es NEcESSA
RIAS DE LSO EM LíNGuA PORTIJGuESA DOCuMENTOS DE hABILITAçÃC/ -ÍCNIC,A

CONFORME RELAÇÃ.O ABAIXO, O EPI POSSul OS !OCUMENTOS ATENDEN

Do C)S DEsEMPENHos EspEciFicA9os Do DEscRm\,o Do ppoDuTo JuNTAMENTE ci" A AMosTRA QuE coMpRovAM A PRoTEçAo DA MATÉF\iA-P"A Q
uE COMPõ" C/ M,\(,ÀCÃO C/S DCC,JMENTOS Á PODEM SER ÀPRESENT^DOS DEVE[\AM SEF( C.PIGINAIS Ou CÓPlÀ AuTENTIC,A.DA, EM CASO DE DOCuMENT_O

S C" LÍNGuA ESTRANGEIPA SEa.ÃO AC"DANHAD()S OÀ -fiA[)JÇÁO Juf]AMENTADA Of)lGINAIS O.J ÁuTENTICADAS A) CA - CEfnlFICÁDO DE AP[lOVAçAO

F_MI"C) PEiO MTE - MMSTEPIO 3C) "BALHO E :MPF!EGC CC)M ESí)ECIFICAçÃO DE PROTEçÃO QUÍWCA DOS TIPOS 5 E 6 B) TESTE DE RESISTENCIA A P

ENmAçÂ. `,1RAL Ou PATÓGENcs POR FLuíDeS SANGJíNEO3 coNFORME NoRMA AS" F i 67O E Fi67i - PRoTEçÀO CONTRA AGENTES INFECcIOSOS (
EN -4i26'/, lNCLui"cpEslsiÉN3iAÀPENETpAçÃO por sÀNGuE EFLuDOS"poRAls uTiLrzANDosANGuESINTÉTICO(lSo i66O3)

C) TESTEDEGRA

MATuRA AS" O3TE76 D) LAuDO CARTA - RESIS"DADE SUPERFICIAL ANT(-ESTA"CA - AS" D257 E) TESTE DE PERMEAçÃO QuMCA CC)NFORME NOR
MAEN ISO6530

F) LAUDC)TECMCO ISO 13892TYPE5 -TESTETIPO 5

C) LÀUDOTÉCNICC)- IPT -TYPE6lSO 166O2

H)GUIADO USUÁRlO -C,UIDADOSE ll

MTEs DE uso i) coMmovAçàc DE oEcAiMENTo EsTA"o (TRATAMENTo ANTi[sT:TicxJi EN i i 4gi J\ coMpRcvAÇÃo DE BAixo DEspRENoiMENTo DE
pARTi"LÀs K'/ -EsTE DE pERMEAção QJÍw";A coNFOnrviE NoRMA As" F73(J L,, c"PRi os REou.isITos DA Bs EN iso i 3g82-i, (MÊTODO DE ENSAIO pA
RA A DETERMINAçÃO DE PENETRAçÃO DE ÀEROSSÓIS DE PAF\llC,lllAS FINAS'/ COM APRESENTAçÃO DE [1ELATO[llO COMPROBATC[ilC)

Estado:
.J

Cidade:
Go,ã"a

Endereço:
^V ITAuA. 1 876

Nome deContato:
Ycaro Rayn..r Que"oz do Cam,,

Quantldsde

Descrição

26 Umc]ados

AVENTAI DESC,AflTÁ\/EI P^COTF C."/ l O uN

Preço (Compras Govemmentsis) 1: Mediem das Propogtas mais

Telefane:
í62) 3278-6005

Ermll:
altEmaiivago@terra com br

Observação

R$ 138,78

4/21

Órgõo:

MINISTEFiIO

Data:

DA DEFES4

Cr)Tylaiido da ALy()nciutiCa

Modslidade:

cLNmo DE Aí)uislçÓFs FspE(,,Ii-ic^s

lderitificação:

(coml)ate CO,v/lT)- 1 9,)

AVENTAL-^\/rNTAi

Pre(Jào EletrÔ"co

SRP'

Objeto: ,^`qi"siçào de matei l,tis pí" o cenm) (k, terarJ"i "m.c",(i de camp"\lia

Descriçõo:

01/04/2020 [)90O

SIM
NOPregào 5620?0 / lJASG 1201()5

Lote/ltem:
l.'t^.lLIllAi

lyvti\ MODFi o i"SSF>

Cori BRANG^

/57

Ata:

LinkAta

càrtACT"Í91 lCASÀ(\lCI()NAISIIPO PÀ()[iAO/COM r`JUSl r NO PrS(`OCf) l

Adjudicação:

NA CINTiJRÀ, AF,i ic^(i,Ão moTEcào r sFi-,uR^Ne,,i TAiyiAM io l,,i

Fonte:

i6/OJ/2o,2o i6 is
www compias(Joveinameniais cJov br

Quantidade:?_ 7Í)Í)
Unidade:

Unldriil{.

UF:

HJ

VALOR DA P[lOPOSTA FINAL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

27,756 232/oooi-2o

EscAiA SOLucoEs EM ABAsTECIMENro EIRFii -EPP

RS 85,00

Marce:3_Jport

Fabricante: Duport
Modelo: Macacão Ty`,ek Tam M
Descriçao: VEsTuÁFlo ESPECiAL ,, ÀCESsopios MAcAcão hão -EciDo, BARFiEiF(A BAcTE[iiANA - ooo~ poLIETiLENc. \TY,/EK\ cu i ooo^ POLIPROPILENo (s

M,s) MAcAcão EM rÀO TEciDo TpATAMENTo ANTiEsTÉTic,o. ABEFiTuRÁ FFicNTAL EM zipER ELÁsTic,o Nos puM(Js E TofiNozELos, CAPUZ COM ELÁSTI
C(; CCR

BF\ANCA, TAMAMO

M MocieloOf,.rtaco

Endereço

Nome de Conteto:

R LIBEFIO BADAPO 1 54

Telefone:

F,A.JLO

i8 2//88,i)/oooi-o3
Mai.ca

C A41 2?3/34 1S7 Prc,dil,.o não i-onslderadocorrelato

i]egulado pelo MTE

Email:

rLl) 3777-8897

comercial@..scalaabas'iec,mento com

F]S l38,77

BiJeARicAAuMENTlciosuDA-ME

r`,\,,K

Fabrlcente,[,vK
Modelo- DV.

:,y/(i i-,Á4?J44

Descriçao, :,7.,,EST JARIO [SC,=CIAL / ^C =€,soRiC,S r/,.C,ÀCÂC, r`,`,J T=ClOC
•Srv,S,

P,=ArJr-:)

TAM h.,

Fàtj r,JPrNL ,JNu-JE

=L,("l)r(i;/?

INTFL,l,h,,)l

ílp[R [LASTIC,) "()SPJf\"JsE-,)1,v:=[iOS

:...pu= ,:ot,/ =LAsrICC,{:CR

r`lí)L, UNl` lNt

-iP-õu S\,lC., NTEH-'Pí\1

- PaC'

CLEi'J

=Íií,\LJ=SC

3AnF\El3A aAc-E[iiMÁ 1 0096 DC,LlmLEI`O.TWE<) ,JU l OO% BCLIPPOPl_ENC

MÀ(,Àí;ÀO Fry, ,JÀ,,`

:.rv.r,c^ T,\\i,,NLiO

Ci',N[,IÇÁC E._-,i,'E/JAL

TECll)O -RÀTAMEN-CÁNllESTÉTl(,O

M =EFEF.ÉN,:iAS CCJME[iciAiS

ABEFlluf?A FRONTAL EM

- TW[h( ,422A

DuPCNT

-

r\íJAlu DÀENTRf=CA :1E,',T= MÁTEF)lA` f \JP,qlCATóRIOO FOflN=

:r.i=N-c DE cópIA ÀiI-Et\"cÁDÀ Dc. cER-iFlcADci DE Àppcv^( /L" ,,cA), \/IGENTE EMiiD3 pELo MMsTERlc, :.c TRABAHo = =r/m=co (M-E) MARcA D,v
r`.,,iOOE_rJ.WK 2CCO CA 4:444. CÀ5í\I(=.Al.TE D,v,`, uNi3ADE ,=IN OuAr`TIDAJE 27co 3R-JC=DÍr`CIA r`ACIONAL P=AZO DE \ 4_lDADE DA P[`CPCSTA DE õO DIA

Q pqAZO r\r [NTçi+=CA \.,5 DiAs =[iA_7n :,= GAR4NIA / ,`,AI lrJAn= J= Aí,(1Rn[i c.." n FA3[iiiir.NTE. n,os ns iMPOS-C;S ENCAF\CCS, -AXAS, F[iETES SEC,U
l?Í_)ç,, PEC,FtSAS INCLuSOS

[)E,:C[]=ENTÉs DÀ ExECJ:,,áÜ : í_` i)B_=-íJ

CÀFAi.,Il)A:)E DE Fc?=,NEc"Er`-O SuPERica Ao LICrÁDC

CFNTO F T.ir,TA [OiToCiF4iS F sFTf=NT/\ = ií`ETF(-=NTAv()<:,, vàic/R TiTAi

VALCC< uNITÁtiIO

.,74Í,79ii() ( TF,FZENTOSr 3FTF.NTAE QuATçiC MII=

- 3377 (

SEiSCENTOS E SETEN`A

ENO\/t_Ii=ÀIS;

Estado.

Cidade

r

Endereço

l,clo i

24 O22 700/0Ü01-45

o"íoi_,,

Nome de Conteto.

ç.' lZABEi BJE.vO

l=,:O

Telefone.

Fli=\,ci FL.d Jso 3,.",

Email
(31/ 3081-'9Ó3

bocar _,s,>h@giT,allcol,\

EMEC 5OOO COME[lCIO E [\EPFIESENTACOES LTDA- ME

[\S 138,78

Marc8.DuPONT

Fabricante: Du PONT
Modelo: NÁC SEAPLiCÀ
Descriçao: VESTUAf!lO ESPECIÀL / 4CESSÓRlOS MACACÀO NÂC) TEClr,O, BAFIPEIPA BAcTEPIANA 10Oe. P(JUETILENCi íTWEK) Ou l OOa4 POLIPF(OPILENO (S

MS), BRANCo TAM M MACACÃO Et.,. NÃo TEclDO "ATÀMENTo AlmESTÉTICQ ABEf\TimA =RoNTAL EM ZIPER ELAsTICO NC)S PUNHOS E TORNC)ZELOS CA
PuZ COM ELÀ,,STICO CC\R BiANCA TAMANuO M CONDlçÃO ESPECIAL NO ATC DA ENT=EGA DESTE MATE[ilAL É OBRIGATOfilO O FOF"EC"ENTO DE CÓPIA
AJTENICÁDÀ DO CEFtTIFICA:'Ü DE AP[lOVAçÃC, íCA) VISENTE =Ml'IDO PELO MMSTÉ[llO DO Ti]ABALHO E EMPFtEGO (MTE) MARCÀ DU PONT FAB[iICANT

E Du PON- vAuOADE DA pRoposTA 6o (SEsc.Ei'Ü-A) DiAs REGISTRii ArivisA i c,o8857oo8Ó

Telefone:

Endeieço:
A\,EMDA JuLIO DE SÀ BIEÍiFiENBACLI ALM

23 i3c)8c)i/oooi-Ó7

Ó5

Ema",

\:1 ) 2558-S7t)2

gevisacontabil@giT\all com

F]S 2()Ú.00

BTGc()rviERcIALeiriuRi-,icO[lR[U-EPP

Marca.JuPiNT
Fabricante. í),/PONi
Modelo

vEsTiIÁRic,

Degcriçgo. VESTJ4=IÜ ESF=CiAi / Àí,f=:,:,"1=li; ,yi4c`Ai-,Ão NÀO I FC")Ü
S;

B:AN:\) TAM

\,1 F;,B

JJF )NT

ÀS`TIC(/ N(/_ PUNH(,5 E Ti-J[ir.O=ELCS C,Á:iJZ C\1r,, ÉLASTIC,:/ CC:,

F

F,ÀhRt mA BA,, l =RiAh4 i oiy?., -ÍJJETI_Err_ ,\TyvE<'/ OU l oi\.,, DGUPaOP" FNo isM

Jr,ILI`i=, F=C,-D[S,:, NT:rt[r,Cr \1^,=^ÇÁC-. EMTECIDCi",.TAV[NTO ANTIESTÉTU:O
Br=AN(,À

_ÀM4NriO

ABERTiIF\A Fç`CN'AL EM ZÍPEF( EL

M =!EFE[,ENCIAs CCW.r+CIAIS - TWE< l 4220, DUF'CNT

NT-6C l,NIJN

p[inT n\TRE`iA r;FcT MAT=RiAi= r= OBRicÁT:-,F,in o Co"=Cl\.,FNTÍ` :,E rór.iA firF=r\Ti(,Ar\/,_ no Í)EFmFICAT/o DE APPOVAÇ,'ÀO (CA\ \,lr3FiJTE =MITIDC P

E`:, MNit`,T:_Ri.3 :)Ü -F\ÁEi_Llc, E EMpí]Ecc ír.,ITE)

Nome de Contato

Endereço
À\/ENl=,A 'vlAliE.:l -AL LC.NTENELLt

483i1

CL;l,_)Iíl

Telefone.
'2l \ 23,')` -1 S35

Email
bt,J@l):g< O",el :laIClrUq,C a C,OJT` ll,

Obsew8çao

DeScriçEo

Quantidsde

mOPESOLDÀDo DEscÀ[nAvEL TAMANHO \_,iEDio pAcoTE C/ 100 uN

l2 Unldacles

R$ 29,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Órgao:

Data:

MINISTF[iio DÀ DFFEsA
(`

)maric1() do I

^\.r\-iio

i9,o3/,_Jo2o os i7

Modalidiade:

('bman(lc) f.^lltai do f,ul

Pií,gao EletÍÓnic()

SRP:

SIM

30 Regiào Mllliâr

ldentific8ç8o:

NOPregào 52019/ UASG l604,23

llospit(-il de GIJai nlção de Santlaqo

Lote/ltem:
Objeto:

,,2Í)9

íqi"siçao demedicamenlose n-,aterial hospitalar

Ata:

hnkAta

Descriçao: SAPATILHA- SAPATllHA. MATmlAI TNT C,0[i B[i4NCA, APuCAçÀO ur,O

Fonte:

LABOriATORIO, i-ARAcTEfiisTicÀ:, ADicloNÀlS eOr,,1 ELASTICO, NÃO

EsTfRii ,ÀpucAÇA.o Df RFsINA ,.,N-TIPo uso DEsc,.m-Á\.,+i

Quantidade:

TÀi,,i^NLlo

ÚNICO

CatMat:

www comprasqc)veriiamelitais qov br

500

Unidsde:

341g35-SÀPA" llÀ,MÁTERIAL

TNT.

I^MANllOIJNleO,cÜIiBRANcÁ

Calxa ioo.oo uN

UF:

F\t:

.Pi IC^çâo uso I=ABo[]ATmI(), cAFiACTr [ilsTicàs ÁDlcI()NAls cOM
ELArmc,Q NÂo l=f"mii ,APi lCAçáo DF F)FsINÁ AN-

l IL,O uSo

DESCARTA\/EL

CNPJ

VALO[\ DA Pf\OPOSTA FINAL

RAZÃO SOCIAL DO FO[lNECEDOR

1 1 877 124/OOO1-76

FiS 22,g8

PREVIX EOuIPAMENTOS DESEGu[\ANCA PFIOFISSIONAL LTDA- ME

* VENCEDOR ,
Marc8, Foiiclean

Fsbricante: Fc,rtclean
Modelo: í>rcpe hospi..alar
DescriçEo: SAPATILLiA MATEaiAL TNT COFi BRANCA ÀPUcAçÂO uSc` LÀBOnATÓRIC, CARAC"ISTICAS ÁDICIONAIS COM ELASTICO, NÂO ESTÉFllL APLICA
çÀO DE [iESINA AN-.TIPO USO DESC4fiTAVEI TAMANHC UNICO

Estado:

Cldede:

SC

Endereço.

Châoeco

Teletone:

Fi COFiC)NEL MANOEL DOS CANTOS r,1,A.F)INHO eO

27 8o6 7H/oOo1-2C)

Email:

(49) 3323-Ó274

previx@prevlxepis cc,m br

FiS 22,99

PfiOl,iEDi r)isTfiIBuir)o[iA Dr PRODuTOS HOSf,lTALAriÍ-S LTDA- M

Marca: 1)E ,A,.,l4Ho

Fobricarite, DEJA.M/\i=ic,
Modelo:

,=)±

OeSCriçãO.

IÀMAii()

:`a[,atIII\C.:Iru.t,L-c\

TNT ,JeSC=

=a."1,O

15".r-,

CrUg"_-a

Endereço:

Nome de Conteto_

A\,, CAD,\S JIJNIClr` L5C

FaANCl=_LE

21

ll2 395/OOO1-94

Dr,]I C<\

Lil',a

-?.Sr,rerICa?Og

Pari`l,:

lOO l.nCI

Telefone

Ema"-

(54) 21 0I:,-l :70

licltGi.ôc["c Tiea,@cJmail cc,T.

RS 25,00

CIRuflGICALAJEADENSELTDA-ME

Marca: DESCA[lPACK

Fabrícante: DESCÁRpàt,,K
Modelo: DE:-.;cARi,AcK

Descrlç8o: Sapatilha c" urç,ca, TNT desca,la./el, 0,1 5mm

Endereço:
R ÀfniiuR 3EÍiNARDES, 32l

ii-. 3io 873,,,0()Oi-54
Marca

Oesc"çgo.

WETON

r,S

30g. pai-ote 1 00 und

Emeil:

(5l ) 3729-5ô4l

llcltac¢es@ciruigicalajeadense com br

RS 33,00

McMED coM[riclo [)[ MAT[nlAL ME[)Ico HospITALÀR LTDA - ME

E-Ar_

L:LCÀN
S£PA l lLHA

rv,4' EqlAi= TN T CCR 5FIANCA

:,,iJDE R[SiÍ\ÀAN-TIPo u:.oÜEsc.,.[rAvL

Estsdo

akô.esls,ténc,a

Teleíone:

(,_EÀr,

Fabi.icante: \,i

Modelo

c"i-rg":a b,anca

Nome de Contato:

Cidade:

Endereço

D,;rto Ak.Jro

32,t)i2 587/oooi-s6

ÀÍ-.U(=.ACÁr) i,S(J i ÀE,:/l4Ti"(,_:

CALtái:-EPISmí.3 Am,lilLJAIS Ci"vl El=ASTICO, NÃO ESTERIL APLICA

TAMÀN.,: Jr,ico

Telefone:

AV"l[ ,. C F"ST`l /AG ,:OLOr,,'tíC, o74

írJ- ) 3225-CÓ6-,.

Email,
latla@Ikcontõli)illdaJe i-om bl

RS 34.00

cM EoulpAMENTos pARA LABo[(AT()["os EmELI

Marca: DESCÀRPACi<

Fabíicai`te, OESCARPACK

Modelo: DESCAiPACK
De§c,ição: Sapa(Ilha i-" urç ca

TNT descartavel, O l 5IT,m, ( "u"Jli-3 bíaíica, alta í[,srstenc la

3Og, pacc)',e l OO und

6/21

CNPJ
Endereço:

Nome de Contato:

EST ::ÀNTA(,ALC OO384

io76i

VÀLOR DA PROPOSTA FINAL

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

/3b/oÍ)oi-9i

Emall:

Telefone:

.lUNICR

cm,guensequlpuJi)gmail com

l2l ) 3305-991 3

RS5l,20

BfiDÀNrAI DlsT[iiBui[ioriATAcADisiáiTDA-ME

Marca. F,t,_A[i Fiy

Fabricante. oCi=;\R =IÀ
Modelo:

=,f\lAL{ Fix

Descrlçgo. '.:,=,3a_hac"u i; ca

TrU desca,.,a\,el ÜC,rnn."riJlca bím_,,t altç r.=,s6.,énca

Endereço

Nome de Contato:

/..V C,r;^CA AF=^r\L À C,,,\

iOç pcr=iite lO()uid '

Telefone

_^l\,1=

Em"

(62\ 3280-r_.l 52

comc.,clal@',brda i.a con br

Observaç8o

Quantidsde

Descrição

1 1() Umdades

LENçOI DESCARTÁVEL TNT COM ELÁS"CO

RS 7,85

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das PÍopostss Finais
Órgao:

Dsta:

s[c[]ErA[\i,À MiJNiClpAL DE cARuA[" p[

Modalidsde:

Objeto. Àqi"slçao (le Produtos para Saude
Descrição:

LENçOL l)ESCARTÁVEL- lENçÍ)I

tiFt;C^r"ÀvLi. M^1 E[iiAi

SRP:

I NL

GRÀ"iATu[iA cERcAf)F 5o G/M2, Àpi icAÇÀo c("vi I-] ÁsTlco, r)iMENsÕEs

Identificação:

cERcA DE io(\ x 2or)c,i,.,i. EsTERiuD,à,DE uso uNlco

Ca"at: 4§229g- I [Nçoi r)rSCA[HAv[ l, MAT"^i

Lote/ltem:

ÍNT C,fwviArmA cERcA i)E 5O

Ata:

G/M2 APLICAçAO COM ELASTICO DII.,1ENSÍJ[SCERCA DE 100 X 2OO CM

04/11/201909OO

Pregáo Ele[rô"co
Slt,1

NOPiegào322O19 / UASG9268O9

/335
LinkAta

Adjudicação:

04/l2/2019 15 1 1

Homologação:

06/12/2019 1 1 32

ESTEF"uDADE USO UNICO

Fonte:

Quentidade:
Unidade:
UF:

CNPJ

6 00o
Unic]ade
PE

VALO[l DA P[lOPOSTA FINAL

RAZÃO SOCIAL DO FO[\NECEDOR

24 g94 g90/()001-g9

www,compiasgo./etr\amemais gov bi

RS 4,33

FOXMED MEDICAMENTOS E P[iODUTOS l10SPITALARES LTDA-

tVENCEDOR*
Marca:ECOLlvE

Fabrlcante: ECOL iVE

Modelo: ECOU\/E
Doscriç8o: LENÇOL HOSPITALAR DESCARTAVEL - DE PAPEL, MÀClO l OO% DE FIBRÀS CELuLÓSICAS, MEDINDO O 50 CM X 5O M EMBALAGEM COM DADOS DE
IDENTIFICAçÃO E PFIOCEDÍNCIA. DATA DE FAB[\lCAçÃO E TEMPO DE \/ALIDADE

Endereço:

Telefone.

A\,' TENENTE FEuPE BANDEIRA DE `vlELO, 270

?8 i45 J96/OOoi-OO
Morca

Ema":
foxmeahc)spitalar@outlook com

FtS 4,55

INJFMED nlSmIBulr)o[iA HOSpiTAi A[] i TDA

r\I.\M.`NT=

Fsbricarite

Modelo

(8l ) 9897-022l

DIAl,,lAN-=

3,iÀ,viANTF

Descriçao. IN;3L I C,SPIT^L4P J=S,J/\aTAvEL - DE PAF,=L MA(:", - CI:i.+, DE FIBRf.S ,:=LULOSICAS lv,EDNDC) O 5O C\1 x 50 \.1

:n::oeu'TeoçRO GLsT^" çiNc 34i
28 325 46O/0001-09

í:l)e:::ge_'3osi / (rJ ) 3"3'3333

EFICIENTE COMERClO ESERVICOS EIFIEu - EPP

:a:àIII:,emd i-om b
R$ 5,49

Marco:Eccpel

Fabricante: Ecopei
Modelo. Ecop=l
Desc"çao, LENçOL HOSPITALAR DESCARI AV[L - DE pAPEL MAClo i OOO,a DE FIBRAS CELuLÓsicAS, MEDINDo O,5O CM X 50 M EMBALÀGEM COM DÀDeS DE
IDEN"+lCAçÃC\ E PROCEDÊNCIA DATA DE FABRIC'AçÃO E TEMPO DE \/AuDADE

CNPJ

VALOR DA PROFlOSTA FINAL

FIAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Endereço:

Nome de Contato,

[i DOS QulMICOS. 255

0() 1 ó8 34!?/0001-Ol

Marca,

EmBil:

Telefone,

MÀTEuS

efic,entecomercio@hotma il com

(8' ) 98437-4J;93

F\S 5,53

[)[]OGAflIA BF_NOSSI EIRFl l

s.iL.,:l

Fabricante

,s<ii,\el

Modelo: tamanrr, çox5í\
De§criç8o: LEr`çilL hCSPITÁLÀR rESC^R-.wL - [:E F,,\PL M/..CiC, 1 :)0.,/. DE rIP,riAS CELuLCSICAS MEJNJC, 0 5C " X 5,) M EMSAiAGEM CCl.1 DADCS DE
iDFNHir,ÀÇÀ`i F i,au(,,E:)E\icIA

r\ATA JF =¢BRlr,4,:Á`\ :

-FMpJ i,+ \/4uDÀ(\r

Endereço.

Telefo":

AViNII:4 Pr-=<nE.lT= Cl lJ.=kJ.,,,Ah:.Á(. CT

33.398 83i/oooi-i 2

Em8":

,l7, :,ZL,t,-o4+T, / íl

'. `!?'_i3-rJ'el

crc.(b,®uí)l cc,rr bÍ

RS 6,98

FEMx coMmclo DE pF(oDuTos HospiTALAREs LTDA

Morca:ORTOFEN

Fabricante: ORTOFEN

Modelo: NÃOSEApuCA
DeserlçEo: LENÇOI HOSPITALA[i DESCA[mVEL - DE PAPEL, MACIO l OOO/. DE Fl3RÀS CELuLÚSICÁS MEDINDO O 5O CM X 50 M EM!)ALAGEM C,OM DADOS DE

iDENTIFlcAÇÃO E mocEDÍNciA, DA-A DE FAB[ilcAçÃC. E TEtv,,ipo DE vALIDADÉ

Endereço:

Nome de Contato:

À\/ 21 DE ABÍ)lL 27JÍ

o5 8í)4 66.J/00o 1-45
Marc8:

Telefone:

AMANDA

Emo":

(54'i 3523-1 477

fenizba,ao@gmail eom

F3S 7,Or)

DlsMAp- Pn(:,DuT(-)S PARA ^ sAuD[ LT[,A - EPP

Sl`cvn [,.\íT-,[R

Fi]bricante: s.JítwpApEi<
Modelo;UNIC,ADE

Descriç8o

_fr,çOI

LJCSPl"Ap :ESCA[rAVEi -DErAr)E_

ID[N"=l,:AÇÂC, E F=C{,E=:NGIA

Estodo

Cidade-

rf

MA(`Io i,,ir\?a,.r)r. FI:)RÀ,ç cELuii-;sicAs

Endereço

Pc-cIÍ(

Nome de Contsto.

RUA WA_:,çM/\f] NFRYCAPr`rIRr, r,,,,)NT=lF(,1

o7 946'534/oooi-54

ME",Oo5c c,vi y 50 M

EMBAI.À(," cc)M DA[)C/S DE

C,À-A D= FABRlr,Aç/,C, [ T\i>ODE VAuDÁ,j=

3(,,7

Telefone

Jcyc,e Falccic)dc OIly"a

Emil:

(8-) 3134-9109

d.smap@bc,l cctm r),

RS 7.30

MTcoMEr]CIAL MEDicA LTDA-ML

Marca: DESCAF(BCX

Fabricsnte: DES(.ÀRBox
Modelo. DESCAF)Box
Descriç8o: LENCOL DESCA[mVELDE PÀpEL EM RoLc 5omX SO,,,l Pi}EMluM cXC/1OfiEGISmCNO MiNISTE[ilO DÀSAUDE N

Estado:

Cidade:

PE

Endereço:

Rec fe

O3 968 c):,6/oooi-f)3

Marca

Telefone.

[( NICA[1ACUA, l l 2

Ema":

\,81 ) 323l-35l ()

r.,iAsiF A[]Ti(,()S r`,1FI)lC(1S F HOSr,lTÀlARiS i

SO937630015

mtcomer@hotmall com

RS758

l r)A

)L<(;A8í,\

Fabricsnte: Vlv,...:i( x LTD4

Modelo

\iàt) -,r A,,ui-,4

Descilçao. , n\çui

LC,Sr)m,i AP r;F=3i-;ARl,.,,F_ - DF F,;rr

ii,E m-iràç£r=) E [,i!ocE:)E\iciA

Estsdo.

i)firA :/= FA[,Ric,Aç4o E

Cidade.

Pl?

Telefone'

Endeíeço

r i"t I

30 o34 749/oooi-io

r.,^ÁL,lO 1,i:n,. DF FI3FiAscri\ILCic`irâs, MF?N:.oÚ,5rJ ,:...,i x 5o \i

EMD,AiA[,E,Ji :oM.Àr)Gs DE

Erv'Í):'. r,E \4ul,Í\DE

Email

/ 4 l ', 322:-3oÍ)t)

= ALr,INíl í.,JANÀB4r;A _.=r)Í]

kg@,caÍ)med i-cr-, l)i

RS 7,85

MA[tCELAcARc)LINE BAsTossALDANHA Elr.ELI

Marca: SAPPofio
Fsbrleante: SAPPOF(C)

Modelo:

Degcrlç8o:

Telefone:

Endeíeço.
fiSuEu LuNí\ MENELAU

11

87/

Merca

117

124/OOO1-76

(8i ) 9g77-041 6

môrcomoura ascessona@gmell.com

P[\FVIXEOUIPAr\,1LNlOSl)F SLGuRANcApROFISSlONAi

FIS 7,99

I TDA-i,.,iE

c:or:clpan

Fabricante: F.\riclea,i
MOdelO

Lei¢-,l Ue=rartá..,cI

Descnçao.
I E,<l`l[:ADE

Estado.

Er\;:i

C=.;r;A=T4\+-.

l :-`('J

=lNI(',C

Cidade
•:h`+;> :()

24.338 436/OOO1-53

\,tA.-EaIAL TNT

r,fiA\imm cEp`1/\ r)r 5() rJ_M?

Endereço.
I? C('`,I;rN=L r,,lAr`ilEI D(JS SAr\ 1 (.i: r/A:iN

Ár" I(?AÇÃr, cÚ\,i LÁsTirf,

Telefone
(,=\ dil

,.=9\ 33ítÚ-Õ274

FIEVANIL COME[tC'ICt E [(EPRESENTACOES DE P[(ODuTOSCIF\u[tGICO

Dit,,,ENSÔEsCFPi-;A=.E iOOx,:OO CM

Emoil
previx®i)I cvixepls.:()ryi !)i

=S

CNPJ

VALO[l DA PROPOSTA FINAL

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marce:KAM

Fabricante: SAPORo
Modelo:LENÇ()L

De§cíiç6o: LENCOL DESCAR",=L.viATEalÀL TNT cR,"ATuRA cER:A DE 50 G/M2, ApucAçào coM ELAsTico, DIMENSõEs CERCA DE 100 x 2Oo CM. ES
TEf)lLIDADE uSO ÚNICO

Estado:

Cidade:

PE

Endereço:

[ieüfe

73 6SOO34/Í)OO1-70
Maroa:

Telefone:

R ALFi]EDC BECKE[i, 44

D^R^UJC)Cí)MF[\C,IAI

Ema":

(8 !) 3227-751 9

revanll recife@velox"Il com

FtS 8,22

EIRFl l

:`i`fimcir..e

Fabricarite- r"i,,\ente
Modelo: _e i.; )I 1,ilx5i)

DescriçEo

i Fr,:,C\l= LCSr,iTAi AR DF,`-,C^pTÀ\/Fi - Dr PAPF,i w,(.i,-J l i)O% r)r FI3RA,.-; c,r] ui i-üi(,À(; ME:)NDo o ,ç(i c\i x 5O I.^ FMRA_AGE\i (:i,M DADos DE

ID[NTI=ii-,AÇÃc E p=iic EjtNcIÀ

D/\TA J= =ABriicAçãc, [ Tr/F,, D[ \,,ÀuD,À\DE

Endereço:

Telefone.

Á\,ENO,^..` JlÓ5

Ema",

\8- i 3O20-Ol33

()8.576285/0001-15

L

O

oolocoitabll c,.icleíõ\c.mail com

F\S 9,20

SOARESDEMOFIAES-ME

Marca: MAGNATA

Fsbricante: DO BRASIL

Modelo.50X50
Descriç8o

LENçOL DESCAHTÁVEL MATERlÀL TNT, GRAMA"A CERC,A DE 50 C",M2 ÁPuCAçÃO COM ELASTICO. DIMENSÕES CERCA DE IOO X 200 CM. ES

TERiiiDAr)E uso uNico

Estado:

Cidsde

PE

Endereço:

Olmca

Telefone:

RuA CLIOl:/ DE LIMA NGi]r\ 5g

o5 4i8 (J/2/oooi-i4

Email:

(81) 349 l-49Ó4

mc,resotavlo@terra com Dr

F!S 9.65

[t[_GiLA["A cor,,iEÍ!cio L i)isT["BucAo DE MLi)icArviENTos

Marca- íJ,FSi-;AF\í,,(-Jx

Fabrlcsnte. DÉS(,,Áí?r()X
Modelo,\,NIDADF

Descrlçao _EI\;OI LCSPmLAF DES,:^R-ÀvE_- DEPAFL M/\CDICC..DE"RÀS CEL"ÓSICÀS MEC"N"CÚO Cv Á 5C M Et./BALAr.EM C" DÀDOSDE
lr,FN TIFICAí,.À\-; F= PP.,?ítím,i-,lA

DA ÍA OE FÀaFili-,AC,ÃO E TE.vt`(,, l.,E VALI:,AD+

\/allcôda da ,,ronosta

l 20ícerto e vlnte'/ dlas - Prazo dê Entrega dos Prodi.to

s C/Jni3rm o =di-_ôl - DeclamiÚ=- ciie ii` p, eeo ,)ícre,; do i,stào ",clusos tucl,J,_s os cJstL.s "=cessar us pa.a aqum,ão do oroau,.o - [)_.c,lâ ams Q,Je eslamcú de
acc"clo r,om os te",c\s (,o eo,tal e seus ar¢xc,s - DeclaJams cIJe assu.n" cmc,s "i.,e" a resronsahJl clade Dela €ri"e¢a aos pmautos e cue seràc) exeÍ" tados co
\fom\_ ixi(Jé,"ia do ecl têl e col.t a-iJel, c. a,Je selào lr ,- r"ii.s a pci

E9tado:

Cidsde-

- da /Ja..a ,.=e "ci,=,."",i.,o da O-cery, de Comoia

Endereço:

Fo,.,ale7F,

Telefone.

P DFSçMgA=GÀJnF. C,AR\,,Ài HC,,

02 668752/OOO1-50

ll,/.A 5()

Emall:

,85) 3275-8377

,eçíarm l-cla@L,ol coIT, b-

RS 10,50

ftEDLINE COME[iCIO DE PRODUTOSCIRUf\GICOS LTDA-ME

Maroa:KAMi

Fabricante: c)uALyT
Modelo-5ox5C
Descriç8o;

Estsdo,

Ler`ç()l l.ospitalar descartável cle papel

Cidade:

PE

l OOO. celulose

SO x 50,

Endereço:

Pi"fc

Nomede Contato:

AV PRC)F JOAQIJIM C.AVALCANTE, 533

:,g 4o34i[),,oOoi-2(,

F.a"çco

Telefone:

Email:

(81) 3454-27g3

redlinepe@veloxmail com bi

iNTmJETc("ERciÀLLT[)AME

[?S li,99

Maro8,Do_ARnx
Fsbricante

P,`,I=A[i Fix

Modelo, FPoc,;,J

Desc"çgo

Fr,ç,nLm.:Pll"FU_.ES:ÁPlÁ,,L_i

[;F PA[,F

rvL"lC l"./r DE=lRP4.1(,LL_,_-;r,li-,Àç \1Em`r/cÍ?SO " X bil lv,

"BAiA3EM CCr."À,OSJEI

D[ \TiFic;À[ÀÜ E pF{o:EJÍ"ciA í);TÀ :,E :ABRic4Ç.iÍ) rT=Mpc, -JF vAi iT)ADF

Estado:

Cidade:

<r,

Endereço:

c,,à.o í)cJI,)

24 373,478/00oi-25

R sr.BF).`LI4 4??

Telefone:
i i -

Email:
C,Í) l.--43Úí)

c,on,,atc,@ir,te- et com bl

RS 12,00

AC R BARÀTTo- iNDUSmiA E COME[icio DE PApEis- ME

Morca:SAMuEL
Fabricante: SÀMUEL
Modelo: SAMUEL
Descriçao

LENçCL DESCAaTÁVEL MATERIAL TNT GRAMATuRA CERCA DE 5O i-./M2 ÁPLICAÇÁO COM ELÁSTICO, Dll"SÕES CERCA DE I OO X 2OO CM, ES

TEÍilLIDADE uSO uNCO

Endereço.
A\/JAMILSCAFF

'79C

Nome de Contato:

Telefone:

EMERSON

(43'I 30ó6-3Ó28

Emall:
vendas2@,acrpapeis coni br

9/21

F\S 2,60

PÍeço (Compras Governamentais) 2: Mediam das Propostas Finais
Órgso:

Dat8:

t.,"NISTÉflIO ÜÀ f,ÀUDE
rsFCF\FTAÍ+lÁ

FSL)LCIAI

()E

S.^+UDE

r)Isi r"() s^NIT^Rio INDiGHJ^ Ai

objeto

INDIGFNA

Modalidiade;

I^Mm/, pA

SRP:

,.\iiuismão mt®"al mc"co hosp"al:" p" 5el U"l7()du naS aCõ(':. (lS';btém(]C,

LENçOL DESCA[lTÁVEl- i LNÇoI
(`)HAMATU[\/i 30 C,,'M2

DFsc^R1 +,`/ri

l/\[tCU[lÀ ()C)O M

TNr

At8:

28761O- l[NCOi DLSCARTAVEl , w.JEF\l,`.l

IM

Qusntidade:

i,,f\AMATuH^ 3O G/M2

Unidsde:

,`pR[ si NIAçào c/L_i /\SllCO

uiidade
PÀ

VALOR DA P[lOPOSTA FINAL

FIAZÃO SOCIAL DO FO[NECEDOR

l7 035 133/000l-04

w.,w comprasgc)\_,ernanientals gov br

25()

UF:

CNPJ

LinkAta

COMP["AÍ NIO L' M

Fonte:

LA[](,ufiA O9o i.,i, cnr.,lr,RiMENTí) ,, M

Nop"qã()28"ig / UASC2m42

Lote/ltem: /3J

M,,,lERiAi

+\PRE.C`,Í NI ACÀÜ C'/U_ÁSTICO

CatMat:

SIM

identificação.

prc,stad(is pc]as i.qulpi.c i"ltlclisclpl"iaps tla sciiKle inílicii,n<.I

Descriç8o;

11/l2/2019O902

Piegão Eleiromc()

RS 1,80

ALMEIDA&AIMEIDA DISTF"BUIDO[tA ITDA - ME

+VENCEDORI
Marca: ÁNADONÀ
Fabricante: ANADOr,A
Modelo:uNiD
l)eSCriçao. Lençol deSi-artavel mater al tnt grômatLra 30 g,m2 largura O CJLl m. comprmerlto 2 m, apresentação c,elás(Ico

Estedo.

Cidade:

PA

?/

Endereço:

Altarr"a

P A, 755

iOt, -t5(,/000i7?

Nome de Conteto:

Telefone:

rJllCHEl

Emil:

\93'/ 351 5-2788

nmasleíem@grT\all com

FiS

Mrl)iCFNT[]o C,OMFf;cio DF r..iFDICM,iENTos,- +IriFii - Er,r

1,82

Marca: F-JP,.-Lf=A-J

FSbrici.nte, FC,DTCLEAN
Modelo:

`Jr_ii)Ar/F

De§criçao.

f-,iç,,I =es.-aita..,(,I

rrç(,"a[h,.

Endereço:

g,,m.atLfi 3(:)t_"i2

l(Fí,u é,-Jmr,,

Nome de Contato.

P PâsCOJiL r.OME_: _lB=`=LOTTO 2G

18.7O2.558/0001-84

c",.,I

i 6r"2 ,T,

Telefone,

PA ml1À

ap asci.,açãoc,,elas&#I()18g91,cr,'vlARCÁFO=TCL=Al.

Email.

.'.Jl.) -±O25-OC) t3

rred":il.t,od -:t, :)uldola@l,Úma l :m

A FAVA[\IN DIS"lBuDO[\A LTD^- EPP

RS 2,60

Marca:ana[iona

Fabricante, anado-a
Modelo:ui,i:

De§criç8o. _eiçol aescanavel, ma:erlal " grerna"ra 3O g/m2

Estodo.

Cidade:

RS

San:aMaT,a

i? 828 o3c//oooi-8o

Iargura. O,CJO m comprmer"o 2 m apresentação c/¢Ias&#104S99l,co

Endereço:

Nome de Contsto:

A\/ENIDÁOSVALDO (,[tJZ l42e.

Ác:rmc)Favôr,n

Telefone:

Em":

í55) 3226-33O4

afavanr, d,strlbuidora@gma,l coni

HS :3()0

pREMiF[\ c,or..iLRcio DE pRoDuros HospiTAi ARES EI[iEi l

Ml]rc8:c.hr_

Febricante._.,.c
Modelo:.Jr.(!

Descrição

r" i¢=o lEN+:,?rSLÀ"Av=i \iaTE=làl i\T LRÀMâ"A3' W,, i_AFvjJRA O90 v c:MpPw"c2 \i APRF>E"A¢ÃO C/EI AsTm

Efidereço.

Telefone:

Áv ,3riàt.À A(iA\iÍ I; f:I.

23

l l9087/000ll6

Emil:

Ír32\ 3(,,`,,+,,O7l

[ireielrie(llcar,p,it.:.sfi.gn\-ill ,:()r

RS 5,l6

NEOMEDMATEFllAISHOSPITALA[(ESLTDA-ME

Marca:polaríiy

Fabricante

L,olar íix

Modelo: lençol
DeSCrlçaO. Lençol descai\avel, matenel tn'., gramatLra 3O g/m2

Iargura C/,9O m

Endereço:

Nome de Contato:

f] BENJAMIN COr`STÁNT 4- 3

Elcá r,obreçô Dutra

ccmpmento 2 m. apre-mtação c/elás&#41 5.co

Telefone.
(21'; 273g-0893

Emil:
r,eomed hosp.talar@gmail c.,m

Observaç5o

Quantidade

Descrição

2O unidacles

MÁSCARA DESCA[\TAVEL TNT COM ELASTIC'O PACOTE C/ 5O uN

RS 249.g4

Preço (Compras Goveríiamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Órgão:

Data:

Í-uND() MUNICIP/,i DE SAÚDE DE /"."Nl)EUÀ

Objeto.

Modslidade:

Slstenia de [\eg"stro dc. Preco para aqwsicáo dc "tcn,iis tecnicos
hospltalares,, eq"painc,ntoc, de i"oteçào lndMrhlal

io"i)ai i.i

l"r)e=a, h"Ji""

\

Pn?gão Eletro"cÍ)

SRP:

•Ji.scai távt.is, r)arzi o enflc.ntíimmto (lo CO,v,ll)-1 q

SIM

ldentificaç8o:

Descriç8o; MÁ§CAFIA DESCAflTÁVEL USO GERAL- MÀSG^fi^ DESCAHWEL USO
i3E[iAL. MÀTEf"^L poupRopiLENc)

l7/OJ/2020 0802

NOPreçiào 22020 ,/ UASG 927248

Lote/ltem:
Ata:

COSTIJRA R[FO[\CADA LAT[fWS

UnkAta

C,ARAC'T[["STICAS ÁDIClONAIS COM

Adjudicaçdo:?,_J/04/1!0?o l702

FliTPo ABsoRção BACTERiAs/ Ii,,ir,uREZAS

Fonte:

www ccJmprasqovtm,)mentals gov br

Qusntidade:

io ooo

Unldade:

Caixa 5O,00 uN

UF:

CNPJ

P;\

VALOR DA P[lOPOSTA FINAl

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDO[l

o4 234.i79,,oooi-oo

,,8

TiL,o Fix,.(,Ào cor.,i ci ipr r= EiásTic,o/

RS 24,46

DisTRiBEN DisT["BuiDo[iADE m()DuTos FA["AcEuncos Hospi

*VENCEDO[t *
Marca: DESCARPACK
Fabriosnte: XIANTAO FuSHI PROrECTIVE PRODuCTS - CHINA

Modelo: DESCARPAcK

Descriçao: Mascaía desca"ável c/5O mldades - Não Estér,l
descôrtáyel edeusc.Jn,co

EStado:

Cldsde:

PA

Feb"aaa em P("iproplleio. ""la camada com Fll"o EIás"os revestüos atoxica e Ep"ogê",

CAIXA C/50 UMDADES

Endereço:

Belem

Telefone:

AVENIDA iiODOLFO ChERMONT 4C

32 O12 58/'/00O1-86

Emsil:

(gl) 3285-841 8

dis:"befiltda@gmall com

F\S 140,00

C" EOUIPAMENTOS PA[)A LABORATOHll)S El[tLU

Marc8: TO[]EG

Fabrícsnte: -C)fiEG
Modelo. TÍ\[\Ei-,

Desc"çgo

'\,lasca.-=i d`.scaft"l c," Lr"ades - rriãJ [swl FGb iidud c.,r, Po"i"."ileio "la ca"da i-om F"o =l{istK"s r.,\,estrdo:. amx,ca e Eo"çêr ca

dpscar,.a./el e ce uço únlcr,

::::rAeNçTO;,iái Ú \"_`*

ruONT:Rde COntatO:

63.822 5g7/000l-70

:;eiI):::,::_'{)8i 3

:mm:\ijl:,seq"@gma,i c.m
FtS 150.OO

PONTES HOSPITALAR LTDA - EPP

Marc8:MEIDX

Fabricante: MEDix

Modelo:Cx
De§criçao

Mascara descana\,el Cam c/ 5O ,Jnidades - Não rsti"l, Fabr,caí,a e,n PoliprJp"±nu, "ipla camada com F"lro Elaslicos revestK,os, etóxlca e Ep"o

gê,ilca, Clescailavel e (le us() Lnic()

Estodo,

Cidade:

PA

Endereço:

Belem

()5 Üo3 4o8/oooi-3o
Marco:

Teleíone:

TR DE BREVES, 842

Email:

(9l \ 3252-l 373

i)ontesllcitacao@uol com br

RS 349,88

cRisT^LFA["A coMEricio REp[i[:muAc^o IMpo[iTAcAo E Expo[\T

L,Eí_-,(,,ARpAcK

Fsbricante

Modelo:

DF=ScÁR.,AGK

DEscA=pAci\

Descriçgo

Ma3ca-a desca""I :," unlcadeç NaoFster l, Lab,"-ala eli P("r"i`r"em, ,Jlpla carrada com Fl:ro

esca,.,ayel e ce Jso Jr co

i.nlcades Nêo Es.,enl

=Ias,.cos -eves,.idos atoxica e Ep"gêi"a

cieu.c,^,ui.Icc,

Estadc"
PA

Cldacle

Endereço.

Anar raeua

lg O85 g81/0001-45

cJ

=ab lcaca em Pol"y,J;Ilero t, ,plí-, i,a iiaca ccm Filtlo, =Ias"os.eves..Idos, a-_oxlcê e Ep"oge"a, descartavel e

LICr,BR 3lõ<.vi CÊ =,=lÀ LEi.JT,OD\; l±lXiiRA ü

MLX CONFECCOES INDuS"IA ECC)MERCIO ElfiEu - ME

Telefone:
íçl; -í255-561€

EmiI:
llcltacc¢s@crBtalfôrmaeoii,br

RS 350,00

Morca: MLX CONFECÇÕES

Fabricante: MLX CONFF_CCÕES

Modelo: M,_x CONFEcçÕES
Descrlçgo; MÁSCARA DESCAPTÁ\,Ei uSO GERAL MATERIAL POUPRop"_ENO, Tlpo FixAçÃO coM cLIPE E ELAs"O/ CosTupA REFoRçADA LA"AiS. CAR
Ac-ERlsTlcAs ADicioNAis coM FiL"o ABsoFição aAcTERiAs/ iMpuf\EZAs

CNPJ

VALOR DA PROPOSTA FINAL

flAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOFI

Endereço:

Telcfone:

Nome de Contsto:

ROD B[t 316KM O3,PASS SÀO F,ED[lO,SN

2207784J/0001-07

Email:

/gl ) 3242-l 597

Pr s(,,la\/elra

mlx@a"zone.. com br

RS3500O

,IOSEDAN_lASDINl/TT[-II HOO9Olsb(t(),lOO

Maíca: í)íJ<,-Í,I ,,ack

Fsbricsnte
MOdelO:

ll,,scar,)a,:,

:les,.arI)achí

Oescriç8o:.,M.:.,:ARA DESCÀ:TA../E_ JSC CEaAL \/./`T,=nlrL PC)LI>RCPILENC, TIF", "ÁCÃO ,i-C"/ cuP=_ E =LÀsTiCO/, CCSTiJTíA REFCRÇÀDA _ÀTER,.IS CAR

Ac , F_=ÍS"-,Á< AnICiOr`AI,, i:uM Fi_"i; ÀFSORcÃ(, SAi.,iF!lAs/ Ivl,JF)EZA:

Estedo
i)E

Cídode

Endereço.

:abec.olc.

Telefone:

Nome de Contato:

3[iÀCÁ V±NANCIC) lr_l\,A

77

Email.

r83\ 3o3- -7:)6i

JCJSF

d;,r,tesciiiilz(;/gmall i-om

Ob§erv8ç8o

Quentidade

Descrição

l OO C,aixas

Lu\,,As DE mocEDiMENTo DEscARTAvEL TAM M pAcoTE c,, ioouN

RS 6O,OO

Preço (Comprss Governamentaís) 1: Medlsna das Propostas Finais
Órgao.

uNl\,,iJisID,\DF rFDEi?^i

Objeto:

Data:

ml\,F[iSID,._i)l í rOmAL uA BAiilA
(-,À BAHl^

Modslidsde:

eÍJlitlataçao direta mdlmie clispcÍIs<i (le llcltaçâo p.m aquislçar) cli, bens,

sRP: NÂo

s("."ços (. i"s"iios di. sau(k.. destlriados ao e"írentammto da pander"a da
iloença do cí)ro"wus (COVID-1 g

ldentific8ção:

para a\(,nilpl íis niJi:essi(ladf.s (la

urwersiclade Fe(1ei al da Bahia - UFBA

01,o,5/zo,o oooo
Dispensa de Licitação

Disi)ensô de Licitaçao No i3/2o2o/
Uí\SC'

l53038

c()níorme edital nO2/2020 CHA1.,1ADA

Lote/ltem:

5,,1

PuBl_lCA -UMFESP

At8:

UnkAia

Descriç8o: LuVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CmÚ[iCICO- LwA r,A[\A

Fonte.. www coiiipiasgovemam(.ntais gov br

PÍ]ocEDIMENTo NAo eiFiuRGico, r,,iATERiÀL LATEx NATu[iAi iNTEGFio

Quantidade:

EUNIFO["E, TAMAMIO MÍDIO, C'A[\ACTEIIISll(:/\SÁDIClONAl';

LuB"iFlc^D^ COr,_,i poBioABSÍm./I\,FL Df-c;cAf\ rÀVEI. Ap[iL_stTNTAçào

unidade:

2()
Calxa lOO.00 uN

`.TOXIC,\ Tipo M,,iI!n[SmA, Tipo uso DI SCAf\TA\/Li, i,,lOl)FLo FoRMATo
UF:

BÀ

ÀlMTOI..,lICO, FINàlIDADE [iESISTENTE A "AçÀO

Catlulgt:

26g893- Lu\,,A pàRA pr«)c[oIMFNTo rJAo cirimGlco
rIATuRAl lNTEC,Ro E uMFO["ylE, TiPO AMBID[STRA

r,iATmi^i= i ÁTEx
TIPO uSO

DESCA[HÀVEL MODELO FORMATO ANATÔMll,`O, FINÀllDADE [lESISTENTE A

TR,^.çÃ()

iAM,.\Mio r`iÍDi(), cARAeTF[iisTlcás ÀDlcloN^is LuB[til icADA

co\/i PO BIC\ABsolwIVH. DFSCAFHA\.,,EL A.mFSENT^cÀ() ATOXlcA

?9 o6g ô33/oooi-38

VALO[l DA PROPOSTA FINAL

RAZÃO SOCIAL DO FOflNECEDOR

CNPJ

DENTAL MED pFiiME coME[icio DE moDuTos oDoNToLoGICOs LTD

FiS 60,00

` VENCEDO[( *
Merca: DES3ARPACK

Fabricante: Fabíicante não ir`iormado
De§criçSo. LuVÀ PAr{A PRCCEOl'vlENTC) NÃC\ CIRuRGICi), WA-Er`lÀL LA-EX MTJF\AL INTEGRO EuMFORME, TAMANrlO MEDIO, CÀRÀCTERISTICAS ADIClO!

AIS LuBalFICADA COM PÓBIOA:)SORWEL DES[,ÀRTÁVEL APRESENTAçÃO ATOXIC,A, TIPO AMBIDES"A, TIPO USO DESCA[lTÁVEL. MODELO FO"ATO ANATO
MICO, FINALIDAD= RESISTEN_E A TRAçÀO

Endereço:
AV SANTC)S DuMONT. 4487

Telefone:
.,7l) 3901-.]688

Preço (Compras Governamentsis) 2: Mediem das Propostas Finais

Email:
dent,alp"me@dentalp"memed.com br

RS 4õ,50

Órgão:

Dat8:

GovEÍiNo Do DisTmO FEDE[iài - GDF
sfc[i[T^RiA, i)r +slADO DF sFi-uftAric^ Pi IBl i(`A l)O GOvmNo DO

Modalidsde:

I)lSI Rl lí) FFl)H)^l

Objeto:

sflp: NÀc)

,.q,="slçà,Jdr t"ns\le cor"un`í)
.m íii,l, Mascara cles.:alt<i\,(,l

r)Isr)ensel pc"i alco()l em gel
l was dc, l,)t(,^

Rc" de álcoc)l

Í (,mic)iTi(,lr() l)Icilt,il

ldentificaç8o:

)i\\.Í'\o

vic,an(lo íJ[i"d(,r ü

Se(Jurança Publlc.a clo Distl ii() Federal

Ata;

no (:oml)ate a r]anclema clo Cc"ona\,irus

Ouantidade:

descôrtavel.

Unidsde:

<)pli.scnt.içao oto, ica, lipo ambldcs"a, tipo uso i1(,sc.irta\,el, ITloilelo fo"Ti,ii()
tlnalid<a(lt, Ict:isteiit(, ci tiacã()

CNPJ

LinkAta

Fonte: Mvw coniprasgc)vernamentais cJov br

material latex "ati"al ínleiJro e uniÍ()"Tie, IaiT\anho cJrande,

calacteristlcas adlclonals lubiificada com po bioabsor.",el

rinatomit?o

/Ó

ni:""ia cla Í;(,ciei.im íí , l sia(lode

Descrição: LATEX DE BO[lFIACHA- l U\/ÀS DFf)("lÁ.V[ l:: l irva r,r"i i"(/ "lmer"o
lião clrurgico

NOPregão222020 / UASG450107

S<il)ão li(iuluo,

Lote/ltem:
Oculo,sd(-. í)

29/04/2020 1001

Pregão Eletrônico

UF..

3 i92
Uniilacle
DF

(Caixa corn 50 par(,s tamanhc, ,G,1

VALOR DA P[lOPOSTA FINAL

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOFl

i54-t9 5i8/oooi-8Li

FiS 2õ,6g

AAzcoMmcIALLTDA-Epi,

tVENCEDOR*
Marce.M=Dix

Fabricante: MEDix
Modelo:MEDiX

l)escriçgo: iWAS DESCARTÁVEIS

uJ\,a para p-ocedlmentc não c"urgi(D

lub lf cada ccm pc, :IoaDso" vel, descarta..,el

ção

aprese itaçã,) 6,,óxica

rT\ate"al latex natural lntegro e un!íorme, tamanho grande. carac,,erlstüas adic,onais

tlpo arr,b des.,Ia, tlpo uso descartá,"I, "`odelo formato anatómico, flnaliclace resistente a ti a

(C,a,xe ccn. 50 parestamamo 'G-)

Estedo.

Cidade.

DF

Endereço:

Bras,ila

:cRJFAAl:,:SEIWuVIMENTOECONOMKmQUADRAOI CONJUNmDIOTEOÓ

3t-) 546 1?1 /0001-8o
Morc8

Telefone:

Emeil:

(56615)63458_

,r""ontascontab"ade@gma"com

IMpAcTO DiSTrilBuIDr)nA F cOMEFiC,lr) r)F uNIFoRMES E EOulPAM

[iS 26.6g

./r_)_<

Fabricante:./í,

K

Modelo _4-=x
l)eSCriçaO,

:)es,T i-àc,

-:i(lii.ior,aI<', lul)i

s,prie a :r(-.,;_àr,

l lJ.vAr, [\F,:,(-,+:TÁ.,,FIS

'icacla i.o " r,o I"_ttl)s,Jr.i,\,?I

des`-€

I J,.,a.)ai d.Ic"c-:,. ,..nt,,,.ià,) (, " rqlc,-,, I,-rii\.-.il látex ratJraI ",

(i,,cl

cip

tli)o uso ue`JL-aI1="el

=sc-r

:,(;ro f Jr /cm,`e

rr,oi!¢Ic, fo

lariarho (Jrmde

rrato r. ic) om co

caraclei islica

íinallc:Ôde íesi

\/Ca xa ,:,-,m " pa.oc, ,amar`lir, ,íi,i

Endeíeço:

Emoll,

Telefone:

F, c,cN(-,Fir,An 36

r-iari-u 3i,cclm,Ome cc)n,

í:/i c)c,9i-i"u

o8 973 252/OOOi-09

F!S 28,00

LIMpsAFE coMmclo DE EoupAMENTos Ei[iELi

Marca:v()_r.'
Fabricante:VO_K

Modelo:vOLK
Descriçao: _WAS DESCARTAVEIS

Lwa para procedlmemo não i-".irgI(:o, iT,ater@l latex ratural íntegro e un fome, tamanho grônde, carecterístlces adlcionais

lubrlf cacla com pó bloêosor."el, descertavel apresei.,açã() ôt()xice, tipü.mb clesti a, tlpo uso descaitavel, modelo f("mato anatônimo, finalidade resistente à tra
ção

íCalxaccrn 50oares tamanho 'G')

Endereço.

Telefone:

A\,, DAS AME[iICAS l 3685

13q866(,6/000l-?7
Morc8

CuMFflCIAI

dlnen2[\04@hotmail,com

F\S 38.()0

MAHFu YI TDA-MF

3FSi-,Aç<PAi-,rí

Fabricante
Modelo

DESCÁR=Àcr`

_,',=(_iÍ:A-P4.C,,,

Degcrição. JJvAS =,ESC,\r,-Á\./Eli:,
li hrit \^adó c.m iii` ,)(oal)_-.rw veI

çãc,

Emoil:

(2 l) 9999-CJ999

_"g para D i,c=d",anic me ,= "ig!i`e

Ílpscàr:a\,el

aiyese i.atar, a:óÁI,-,-]

IT,oií_" al l.)t.,x r?'itu, al "eçlo e Jr l,ol me

1Ii,o amb ílos:ra

tir/,: usí, rJ,.mrtá..,el

tamanho cJrarde, caracte,is"cas adlcmels

modólo fomato ana,tómc,o

f.nal,claCe resISter,te à tra

,[,a xa r,,Jr Ee 3aiesta.ram,\i 't;')

Estado
r,,'C,

Cidade

Endereço.

B,-`l[) L.\,ri7,,nt(-

O4 732 836/0003-OI

Telefone-

= J ,AC SAr/Am 3 1 :

Ema"
1.jJ47-34J.il

c,),-I,,tr= i,corta= lldâ\-e,+`üyanoo coTl br

FiS 55,OO

TEK TfiADE INTERNATIONAL LTDA

Marca: EAR-H FI["vi
Fabricaiite: EAR ri-I FIí:,M

Modelo: ^JÀO CiPuFiGiCA

Descriçlo: LUVAS DESCAfmVEIS

Lu\,a para proced"Tiemo não c"ui qico, matenal latex nalural mtegro e uI`itorme, tamanho grande, calaclerístlcas adlclonais

lub"Í,cada coni pó bioabsorwel descartavel, apresentaçâc atoxma tlpo ambldestra. tlpo uso descartevel, modelo fomto ar,atômlco, finalldade resistente a trô
çào (Caixci com 50 pares tarT,anhc) 'G?

Endeíeço.
R SANTOS MACCA[ilNl, 650

Telefone.

EmalI:

• 47t 3267-8COO

contatouJf)tektíaae com br

13/21

CNPJ
08

VALOf\ DA PROPOSTA FINAL

RAZÃO SOCIAL DO FOflNECEDOfl

,,'ÓÍ-,9(j)2/OOOl-r4

RS ÍJO OO

MLTHABIOFA[lMACEUllCADOBRA:=',lL LTDA-LPl.

Marca. Nu.i^Rr`
Fabricante, KEVENOL_ sA - ur-,J\-,uii
Modelo: ü4IX/\ -i.Ü uN
DesCriçEo.
ILD
¢,io

LVA3 3EfLAr1-AVElr`

t ,_aai. rt.,i D/)."p,)sÔ,., ,,,,=l
(Càlxa ,=-Jr., 5il pô

Estsdo.

Lu\,a iJc"`i Drccec"rer")r,ã{, c"JI,Jlcc
,lp3r_a.',íÍ"l

-_,c. tciiT.ar,,ic ':'

Cidsde:

Dr

R\1S/Al\\.'ISA

,TT3tel

,3I I.-]tex ratI=irel ""groe Jn,íome

"r,c, ôínlJ ,J.,,,',i =

t"ia"ho(_i ai-de

i-ala.:!e

lstii-es.id"(mals

1IF.L. usc/ c]e_-,caIla..,el, n,oilelc trJl matc am.t("cc), f rLIl dac.c rcSISlÁ.nle a "

8[)T4891 0C\:,3

Telefone:

Endereço.

Brasl.i

27,2C)4 689/0001-22

(\ryes("-acã,, a',r,"a

Email:

(51 ) 3C/52-2525

S[TO[i Sl,+TPECiO :J S.,"

.:ury.C.Jiy,ethtiblii co yi b

F\S 80,00

ARIÀDNER DA SILVA MESSIAS 1322()380743

Marca: r,L,ESCAf!PACK

Fabrlcante: DÉsC4riPAcK

Modelo: D=scAí]PAc,<
DescriçEo: LWÁS DESCAfiTÁVEIC- Lwa pai a profedment`, nào c"rg"-o, matei lal létex natural irtegro e unifoime tamanho grande, carac,,erBcas adlcmals l

Jbr"ada cc,m pó bioaD3orwel. d€scaTtável apresentação a[óx,ca

po ambidesTra, r)c usr, descarTavel, modelo formato anatómco, nalldade resismTe à tração (

Caixa com 50 peres ter'`anho 'G)

Endoreço:

Nome de Contato.

T\/ LILA FACllETTI, 49'

AF\lADNE[\

0,1 599 727,0001-25

Mo'ca

Tolofone:

Em":

(2T) 3721 -55g3

coiierclôl,sa messlas@bol com br

F\S 150.00

l rI D[ SOUZA rr.[lTÁS

S3\iF4.:i,

Fabricante

B/)i.,trJÀ,_-r,_

Modelo: BC,\J=,/,.cK

DeScriçõc"

i_vcS ]=S\:AÍ+- AVFIS "a para pr,"etlmerto nãi- r "ir.-Jicr rrater el latcx ratural lrteçro e m íormi tamerho q-ancJ€ i-arac:e"ticas adu:Ionais

ll.tJ ", cada cr,! i pç 3i`ajçiy,, ,/i,l
çao

\,`?ÀIxa r-,,Ti " pa'.Ôs taii,ar,m

Ji.sca,.,a"l ap,egL.i, a\`ài` a.,Ó"a

UL,o arib d`.sua tlp,J uso d€sc;="1a..,el, r"dito for natc. õn=tomco, f"al daCa resislente a lra

[- /

Endereço:

Telefone:

(-,r ,li r

,=1 P.ç,L\L; `,"t l)g

ír;

Email:

; Í;Í-,T5-4l r,()

c3merr o pw5(a-.Íin,ail com

Observ8ção

Quantldade

Descrição

4 Unidades

MEDIDoR DE pfiEssão AmE[iiAi ANEfioiDE c/ EsTEToscópio

R$ 1G2,33

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana da3 Propostas Finais
Dola:

Órgao: Go\,ERNo Do FsT..,Do Di RoND("A
Supí"nten(leni-I(i Estad\i<il de Comi)ras e l ii,itricões

Objeto:

Modalidade:

Àqu",icão (Je maiena6 dp consumo e equipamentos de proteçíio i"l""liial l:Pl i)ara atendf" (,s ser,/Içc)s cle imuniz.`çoÍ,`-, Iir, rstd(Io de Ron(l("ia. por um

Pregão Eletrômco

sRP: NÀo
ldentificação:

pe"'o(lo cle 1 (ilml aí\o

Descriçao:

28/02/?o20 10oo

Lote/ltem:

NOPiegão 52220l t) / UAsG 925373

/19

PEçA MOBILIA- Kitco"i [:;ti.toscopio a7ul,.i)m"Ihotle Pressáo A"ÓidiAtia:

LinkAta

Adulto com Braçadelta em Velcro Pre""in, (JarIÍ)te adillto, termomi.tío Cli'mco

l)olsa

Gara"a mlnma deO3 mesescot\tla deíeltos de tabiica\=ão

Adjudicaç8o:
Fonte:

Quantidade:
Unidade:
UF:

CNPJ
02 475 985/OOO1-37

RAZÃO SOCIAL DO FOflNECEDOR

COVAN - COMERCIO VA[iEJISTA E ATACADISTA DO NOFITE LTDA-

l7/04/2020

12 00

www compiasgoveinamemaiscJovbr

lo
Unida[Ie
RO

VALO[l DA PROPOSTA FINAL
F\S 182.33

+ VENCEDOR1

Marca:P[iEMluM
Fabricsnte: PF,FMiiJM
Modelo: DF<EMIUM

Descriç8o: < t com Estetoscóplc, azul

apaíelho de Pressão áneróidc Adullo cc/m Braçade"a €m Vêli-ro Premum garrole adulto. termônietro C.Ihlco, oolsô

an., c mln,me de O3 meses i-or.t.a de-re,tos de íabrlc,eçào

Gar

CNPJ

VALOfl DA PROPOSTA FINAL

flAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOFl

Estedo.

Cidade:

FtO

Endereço:

_aru

AV DC,M PEDRO I,.1678

Telefone.

Emall:

(ógH521-51Sl

co,/e n-@hitm a,l , com

F\S l4O.00

Preço (Outros Entes Públicos) 1. Mediana dss Propostas Flnsis
Órgilo:

Data:

MUNli-lPlO DE pÀFirIAMIFilM / í2) StSÀD - i.,iuMcIPIO DC PÀRNAr,iiF" [\N

ObJeto:

Moclalidsde:

Àqiilsiçáo iie equpainf>Iii()s me(ji(?os lio:,I)ití)hrf`,, r,íIÍfi esti utui.tç,io dos

ser,/iços de fislo\erapia do mi"ciplo de Parliômli ini/FtN, atrai,é,s do Sislema de

APAflELHO

ldentificação:

l)E PflESSAO - APARELrlO DE PRES_ç,ÁC\-,./ELC[iO CC)Ivl

ESTETOSCÓPlO

DÀDOSTÍC"COS Gaiantia nl

Pregão

SRP:

Íieglsilode Pieços íSRP)

Descrição:

SIM
NOl icitaç!io 7Ü3o55

iote/item:

4/i

ôno RegistioAn,/Isa
Ata:

sO27531002l

Dirm,ris\)esdo ,^.parelho 7\lT\l l cni

estet()r,i,,o))i() ,.,x?()x1 0 cm

^pal i`Iho api ova(1o p(:lo lNME I RO

Adjudicação:

Manômetio ile

lTENS lllL`LUSOl-) NÍJ MINlr,,10

i8,i2/2oig ii 48

Homologaç8o.

18,,12,,?oig i i 48

Fonte

qualidade siipenoL Braçadeira em nylor\\ou alcJo(1ao\ com recho de velcrc c)u
Acomp.mha im Estetoscopio

LinkAta

Tamanhoda (,nil)alagrm

alta preclsã() c.oni \c,cnoloqla jai)onc,Ísa. l\,laii\Julio com pplz) em la\ey tIÍ,

metal

22/ii/2oigosoo

01

www licitac()t,:-,-e\:om br

Quantidade_

3

Esflqmomanómetio e OI Estetoscopio

UF

nN

VALOf\ DA P[lOPOSTA FINAL

CNPJ

flAZÃO SOCIAL DO FO["ECEDOR

23.oi5.239/OoO1-3o

sAo BEf"ARDO COME[tcio DE p[\ODuTOS pAF\A sAuDE EmELI

RS 140,00

+VENCEDO[i *

Marca: Marc,a não iníom\ada
Fabricante: Fabri,:ante rào ir,foimcicio
Descriçgo: APARELHO DE =PESSÀCLVELCRO COM ESTETOSCOPIO DADOS TECNICOS Garantla O1 ôno fleglstro A"sa 8027531 OO2l , Dlmensões do aparelh

o

7x17yl l cm

Tamanho da embalacem

es.,e.\oscópÍ.i 2x20^l Ccm

Aparelho aprov.I(lo pelo lNME"C, Manômetro ce alta píecisão com tecnologia Japonesa,

Mangu,to cc,m pela em latex de qual dade supei lor. Braçade ra en nylor (ou algodão) coiTi techo de velcro ou metal. Acompanha um estetoscopio

lTENS INCL

uSOS NO l,/iÍMMO OI Esfigmc\manômet.o e OI Estetoscopio MARCA-FAB[ll(,ANTE PREMIUM- MODELO ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE

Endereço

Nome de Contato:

Telefone:
(45) 323l-80-C

Email:

l,c,tacac,@ispsau[le com br

Ob§erv8ç8o

Qusntid@de

Descriçõo

2 Unldades

MoMToR DE mESSÃoARTmiAI_ DE PULso

RS 458.00

Preço (Compras Covermmentsis) 1: Medisna das Propostas Finais
Órgão:
Objeto:

Dato:

\.,Iir"térlo PuIJhco do Esiiido do Para
Aqulslçàc) iie eqi"pammtos me(jlco,s e otlur\ti)loglcos, (x)m instalação cJo
e(iuipamento oclc)ntc)lo(Jlco conipleto e d() aparelho de raio à odoiitologlco, para
uso nc) Departamento í.,lédico e Oclontoloqico do Mr)-rJA

àuTOMATICO, DE BRÀçO Relelemlíis

A

meiJulaies. Detect(" (l(, mo.miento c("I)oral

At8:

Gt..I,-"s

Dete(,,tor\1(, l)<)tlment`)s

lndli-adol d(, aplicaçào co" eizl cla

braçadeira, Indlcaclor do nr`,.el clô pressáo arterlal, Vlsor de lL`D

BÍaçadeli @

ergonomlcaa)iisla\,el (paLi braços cJe22crTi a 32cm cle i"cuiilelencia)

clesmtla auüma(Icamente
autom.3tleo)

B

Acpssonos

i pllhí):; AÀ alcalinas

Maniial di. ios"\Jç()es, 1

Lr,\ojo(li.

l

l

lnfla e

uniclacle p"nclpôl (monltor

l)i ,içad(ilr.i rJara t-,i ,)ço adult() (2'J-.i,;(,-m). l

"iio

C

Ouiro,,

(`,arrin\iil m"n`a

íle l2 (do=e) mese±\ [iegistí() iia ANVI,,r)A e ",,1E"0, Assií;te"a tecnica na
reglào metropolitana da eitlôde cle Belem i'r)A), ou naaonal acI(mada poi
teleíoiie/e-mail

Lote/ltem:

17/12/20190000

PiecJáo Ele"ó"co
NAO

NOPregõo692oi9 / uAsGtJ2598o

/8

(AcorclãoT(,U na l l3/2Ol6\

- i.(iui,,ali.mc, aos modek)s Eli(e+ (OMRON) ou MA 1()0(GTFi,,ll)
CARACTff\ISrlCAS - fCNl(',^S MINIMAS

sRP:

ldentiíicação:

Desc*ição: CÉLULA OE FORçA E ACESSÓRIOS- APAR[iHo i.,iEDIDoR D[ pREssáo
ARTmlAl

Modslidode:

Fonte:

Quantidade:
Unidode:
UF:

linkAta

www comprascJo\,ernamentais go\, br

7
Unid,)(le
f)/`\

CatMat: 21679-CÉLuLA DE FORÇA EAeESC:oriloL: , L-ELuLA DE Fc)ricÀ E
ÀCF=SSORlOS NOMF

CNPJ

VALO[l DA PROPOSTA FINAL

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

23493764/000l-61

F\S 219,14

PGLIMACOM-ME

*VFNCEDO[l ,
Marca: GTECH -MAioo
Fabrlcante: ONBO ELEC"CNIC (SH=NZHEN) CC, LTD - CHINA REPUBL
Modelo: UNIDADE

Desc"içao: APARELHO MEDIDOR DE PRESSÁC ARTERIAL AIJCMÁTICC DE BRAçO RiJterC.ncias (Acordão TCu nO 1 1 3/-" 6) - eq.Jivalenze aos modelos Elite+
íOt,,lRON) ou MA l OO (G1-ECH) C'ARACTERÍSTICAS TÉCNICÀS rv1Ír"AS A Gerals Detec..or de bat"i.entos lrregulares, Dete¢tor de movimento corporal, lnd,cad

c,r de aphcação coríeta da braçade,ra. lndlcador do rwel da pressão ar.\e"al
Jnferêm,a\ ln.Ia e desinfla aJ,.oma(,camente

B

Acessor os

l

Wsor de LCD, Braçadelra ergonón"a aiuslavel ioara üraços de 22cm a 32cm de clrc

"Ü:lade pi lncipaI (mon tor automático). 4 pllhas AA alcallr,as, l

brôçadeTa para braço adulto (22-

42cm\ 1 \;anual de mst"çõês, 1 EstoJo de amazenarT"nto C Ouiros Garaiitia mínma d(. l 2 (dozc) rreses. &#õl 623, Fleglstro na AMSA e lNME"O. Assist
C""i:t ,,.ecmca na rcgl.r(o metropohtana da cmade cle Belém (PA) oil nac,onal acior.ada por teli.íone,,eiT`ail MARCA GTECH - MAl OO. FABRICANTE ONBO ELECTR
í)Nlc (sHENZr,EN) co, LTD - CLiNA, FiEpúBLICA popuLAFi. f!EGlsTF]o AN\,,IsA eo2753i oo4Ji, pRocEDÊNcIA EsTRAGEmA. GARANTIA i 2 MESES

Endereço.

Telefo":

AL DAS MANC.UEIRAS 33

27 3Ü2 Oó9/oO()l-26
Marca

Emsll:

(91'i 372, -303T

soulmedgglobo com

RS 458,00

RAFALL SOAf\Es coriNU TA 3722460182g

G-Tcch

Fabricsnte. \-7-Tec-,
Modelo: \,,lo\ii.lo

5p^,,iA, oii

Descriç8o: Moclelo

3p,viÁ, oii

Telefone'

Endeíeço
r.i,â (:(,rcr,eI

02 605 66g,/0001-32

Email:

i ` \ 85?:-i I )^

Joai:, ,vi.t,i,:,ÊI.=i3

ra,'ael cc r ietta(aT)ri.e(!(iet i-()m bi

RS 600,00

F(OSANGELA SOAflESSAf(DINllACORNETTA ME

Merca,GTECH

Fabricante. G-ECH
Modelo: BpMAioc
Desoriçao: 7 ,Jm, ÀPAPELHO ME3IDOR DE PRESSÀO ARTERIAl , AIJTOMA rICO DE BRAçO Reteréncias (Acordão TCu nO l 1 3/2Oi 6', - equ",alente aos modelo

s Elrie+ (OMPCN) ou MA 1 00 (GTECrI)

CARAC"lSTICÁS TECNICAS M"MAS

A

CÜ=rais.&#6l A72,Detector de batmertos "regulares,.&#61 +72.Detector oe

movlmento col poral..&Jíôl 472,lnd"-ador de aphcaçào cc"eta da oraçacle"a,.&#61 472,lndlcador do mvel da pressào artenal,.&#ôl 472,Vlsoi de LCD..&#61 472

BraçadeHa e"onomca a.us\avd ,para braços ae 22cm a 32cm de c"un-riTC."a,.&*õl 47^4Wla e aesmfla automatK.amente B Accssorios.&#61 47? 1 unida
de pi ,"pal (monitor auto"t,co,i,.&#61472.4 pilhas AA elcallnas..&#61 472,l
1 472 1

EstoJo de armazenamento

C

Outr,.s.&#61 472.Garan"a mm.ma ae

braçaaeira para braçc. adulto (2:-42cm),.&#Ó1 4T2.1

Manual de lnstruções,.&#6

l 2 (doze) meses..&#õl 472.Registro na ANVISA e lNMETRO..&#61 472.AssistênciÔ

tecr"a na i€(J,âo me"opolr.ena da cidade ae Bêlem (PA'. ou nacoral e("i`ada por telefone/e-ma l MARCA GTECH MODELO BPMAl OO GARANTIA l2 MESES VA
LO[l UMTA[)lO fiS60O OC

Estado:
SP

Cidade:

Endereço..

MonTe Azul Paullsia

[iUA CEI JOAO MANOEL 44

Quontidsde

Descriç8o

7 unidades

OX"ET[lO DE DEDO POf\TÁTIL

Preço (Compras Govemamentsis) 1. Mediam das Propostas Fimis

Telefone.
\,l7) 336l -1 31 5

Email:
vrcomercia(hospitôlar@gmail,com

Observação

RS g30.OO

Data;

Órgão: Goverlio do Estcido cle Sáo Paulo
Prefeitiira do Mu"ciplo dc Osasco
Objeto:

Descrição:

Modslidade:

sRP: NÂo

ÂquisI?àode Equpamentos Me,]icose Moblllaiios

OX"ETRO DIGITÀl-Oxi'metrode Piilr"

ldentificoçõo:

Medee mo<_;tia vaI()res confiaveis

da SpO2 e da frequêív:i."eidiaca hdicaclor cle pulsc) Botào "co (le liqacàc)
p(."a Lacili(í)r a orJ".]çao

aJ")xmadamer\(e l iO, h("as

SpO '

Ata:

/1
LmkAta

Car)arJdíi(liJ Ílas r)ilh ) i i)a"i u>-,o 6(mür ") cle
AdjudiC8çãO:

AIlmentaçáo atra,Ü,s; d\. íluôs r)ilhas ahíil"Ô., A/iA

r)isposit".o clesliga auiomatlcar"±r\te apos s se(Ji"idcts c,em awlcJaÍJe
pilhasAÀÁ

NOPregào63?O19 / UÀsG 450573

Lote/ltem:

'v'isor 6ic""1e clL. füeil visuallzclç:irJ Ü ED vcrm.ll")

Compacto, r,ortatil (. ili"iiinado

11,/l2/,20191000

[)regão Eleirõnico

Faixa cle Mecllçâc) da Oymetria (SpO2)

70,L [)().,Ú com desvlo de_?0/c

35.',Ó-10OO,.

lÇ)/l2/2019

Fonte:

Utlllza 2

Quantidade:

r)recisãodô

r.iixa cle rreq"eneia Cc"dlac<i (Pulsc))

30

Unidade:

10L)ó

wwwcompiasgovelnainentaisgovbr

i
ur\I\iüc]e

)50 b["T\ (bai"T""\()s p(" mmuto) Pulr,açài) 30 - 250 l)pm ,`,om (1(,svlo ,lc, J
UF;

bpm

Alualizíicãodp(lados

pulsaçao

"ienosd(,? s(,iJ\indos - Meílla

4 paia f;pO2

SP

8 para

- Produtoscom Cer(ificaçãoda AMSA - Possu" as Exigéncles da

AFE emltI(la i)ela ArMSA e ucença Se"ta"a, em cumpliniento cic) dlsposto na
Lei s t\óó/1 CJ93 e Dec)reto 5 450/20O5, )i"itamente com o regramento clesci ito
FiI)C O1ó,/201J

VALOR DA PROPOSTA FINAL

flAZÃO SOCIAL DO FO[lNECEDOR

CNPJ
il o89 732/00oi-i6

RS 467,00

STOKMED mODuTos HOsPITALAfiEs LTDA- Epp

`VENCEDO[i *
Marca.CONTEc

Fsbricante: CCN,-Ec
Modelo. CMS 5oDL

DeSC"çgo. Oxh\e"o de Pulso Me(Je e mostra valores cor"á\,eis Ga SpO2 e da íri.qué"a cardíaca

lndlcador de pulso

Botão ú"co de ligação para facllilar a o

peraçào \,mr Gi ande de fac l \"al,zação (L=D vei melho) Ccm.)ai" potatil e luminaclo Capacidade das p,"ias para uso continuo de aproximadamente 1 8 h
oras

Almertação a.,ravés de di.as pihas alr_allnas 'AAA'

OispcSltyo desllga automatK:amente apos s segundos sem atlvldade

Utlllza 2 pilhas AAÀ

Faixa de M

ecução ca oxime\" (Spo:) 35.~ -1 Ooc,. Precisào aa SpO2 70Oo - gg./. ccm desvio de ±2C,. Faixa de Frequê"a Côrdiaca (Pulso) eO - '-5O bpm (batmemos por

m,nLto)

Pulsação

30í5Obpm com desv,ode=3 bpm Atuallzaçãodedaoos

"ti" de2 segundos- Med,a

4paraSpO2,8para pulsaçâo

-Proautoscom C

e"if,cação da AWISA - Possu" as Exigencms da AFE e",da Dela ANWSA e Ucença Samá"o em c"mp"mento ao disposto na Lei s eÕÕ/lgg3 e Decíeto 5 450/
^=OOS, ,urtarnente com c regrômento desci ito FIDC Ol 6/2C1 4 ANVISA 801 53030- 04 VAllDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

Estsdo;

Cidade:

PR

Endereço:

P,il.at;

Nome de Contsto.

A,/ \,lAFllNGA + 228

3o 323 6i6/oooi-6d

Telefone:

LEANDF)0

Emil:

í41; 3O1 4-OOI O

Ilcltacoes@c"upar com br

RS 472,00

Quic,KBuM E-coMMEr,c,F - FiÍ?ELi

Marc6: Oylnf.Ü(> c:e [Jiil.,,) S

Fabrioante
Modelo:

í1xÍ":ry) í:e Pill,,r, STBI C,j T,uo r\t.d,, c`,m V(.c,Í

i)xlI--,ei.o.]Ê pJl.{

fl,El o(\ Tlpc l)e(i() i.oli vI`c,i

Descriçgo. nC{mp",,`,e Puso
)e a[ào
ras

G,<`.,ií]

-.!:i ii=

`."=ec iios", al,J,es ,,ort2ve ç di r,30,' e rzi "equenr a cardlar£

hc,cedc"e pJlso

3otào unico ce "çaçãopala íac"i..arao

\,IscrCÚü`ce,Jc f,acl vlsJalz(ii,i:o (L=:, vc-rmll-o)

àlln,ertai-a(, a,raves r+e ,-ji as nIlr,ac, al,-al r`as "ÀAA'-

l/edlcao cu Ox" icti a (3rJO2)

35.,.,-lOOa/o

,=omLaL-..o p,i,.,át)I c lum" :,do C:ti)acim,Jcde.s pll`asoala isocon""ocle aploxlriaclamente 18h
,je -,l qô a"r"yiatlcamnte apos B Çaç\ndos sem aI"..,,da(ft, Ut lI=ô 2 oilhas AAA Faixa de
Í)`,.;Itrvr,
-,i-

Fre/_,sã`,da, Ss(:):

7OO/.-9CJ.~c,Jri ilesvo de =2O/.

Fa xa de rrecJercha Cardlaca (Fulso\

3Ü-25C_bpm (bamientos oo

• m ",-') _Ll--,ação 3.,- _`5Ú l)pm coIT desvode -_3 b" ÀtLallzação dç"a(los ,"erm ae2 secJrdos- Medla 4 para SI)ii2 e 3ala p"lsaçao

CÊrtlf";ai-ãoda A"SA - FoLisu" ac[\igcr üasde AFE er,iI[da ;i,la AN\")A (. Llcença Sar"+ra
)L`íJJ1,

intarici:e,:c"i, í,(¢<:irômrto d¢sento [iD\1 0'ó/"201 1

Endereço.

'

Nome de Contato:

r,lJÀ CAr\filt,C\ lA-l)C.-MÀTCL,3f\OSSO

32.519 34Ó/000l-97

1-1`)

- P-odutosi-:/rT`

en\cumormertoaoillsDosto ia Lei S óó6/"j3 e Decreto 545

Telefone:

VALCIR

Em8"

.,1`-,\.^,252-?897

v¢?k"@gr"rov,_ic,osta com Dr

F\S 547.25

GASKAM COMEFtCIO E CONSTRUCAO CML EIF)ELI

Marca::ioss\Mx
Fabricsnte: FiOssMAX
Modelo.

FINGE[]TIPSBIOt)

Degcriçao: Oxmet-o de Püso Mede e "s"a velores conf,ave€ da SpO2 e aa frequê",a cardiaca

lric"ador de pulso 3otão.Jr"o de "gação pare fac"tar a o

per3ç3o Visor Giaide di` ÍJcJ vBilal,z3ção (LED vermlho) Compac,_o, poriatil e lumraclc Capacidad.. das pllhas para uso cmtlnuo de apro^imadamenie 1 8 h
oras, AIlmertaçâo a,,i avés de aua5 pllhas alcalmas 'AÁA' Dispos"."o desl,ga autoriatcanmte apos s segundos sem ôtMdede utlliza 2 pilhas AAA_ Falxa de Me

dição da Oxme.`na (SpO?_) 35O4 -"O% Pl eLisão aa Sp[t: 70.ó - g9O~ com des"o de _2Ó/¢ Fôlxa de Fiequer¢ia Ca".acô (Dulso) 30 - 25O bpm (batimentos por m

iru.,o) "saçao 30{50 bpm (x)mdesw) oe_3=pm A."llzaçaÍ"Je daaos rnenos de 2 seguii(los-Medla 4pare SpO2,8para pulsôção

-Produtoscon"en

"Icação de AN."A - PossuH as Ex[ge"as cla AFE e"":e pela AWISA e 'Lcençe Sa"ta"a, em cumprlmento ao d)sposto na Lei 8 66õ/l 993 e Di"eto 5 450/20
O5

,un:ameite como ,egrarrentodesc,tof]DC OlÓ./2(ll4

Endereça:

Telefone:

R FERNANDES DE BA[l[lCS, 525

29 7oo f,,87,oooi-?3

(.") 3026-3l B2

pFiioniTTA F,[ioDiJTos rio,spiT^i ^nFs- EIRFi i

Ema":
atendimento giiitop@g"Il com

R$ 55O.00

VALOR DA P[lOPOSTA FINAL

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CNPJ
Marca:F)OSS\JAX

Fabricante: RC,€.S.viAx
Modelo: Úx.nie"o de Pi-lso
l)eSCriçaO: Otmet,ii de DLI`,`-, ',,lccc. ±

),p,açar)
ic

\/Ir," i-Jpnaa clp íáe l

y\c,_.- ra\,alc"s coríiô..,els, ua SuCC ede lrecLertciaeaidldca

," ,al?a,çao u E=, ,,,ermlI\-,j

AIln t,r ta+-_%a-rô.,\.:(ír-,l")> r)mês 3l-allras -Az\r._

É,Jlc-_ic

ca í='"\Dtla \'iT\Y2)

j5'/.-1t-,,1Ó/.

i-,c)r-.irarJc)

I"r:átil e

lmlraí]o

lrdicador cle pulso

Botàcur"o de lgação sarataclltâi a o

(,,p:)a,"ac]f, flas i),lhaf, :)aia i f,o.i:",tlnJc) c,e ai"xmac.ameite 1 8 h

r)Ic,/r,sl., ví, dt-slla<: ,"t(Jn ctI(.,= nei e apcr,S sec,un:ioc ci,,n atlvcla:e

Pleclcã,) cô S,>l1:

7i1(y.-(J(,',, c,Ün ,:Ie:,,,o cle +:'/.

lJl llza :

Lai,`-, de rrac,i,?r.,:"i /`erdla(a /Pulsc"

pilhas AAA

3C- 2:`[\ b[)n,

FzI^adaM

,batlrie,`(os po

\, to\ Pulsaçãi. 3', - 25Í rp,ii -rTr d,...,., i, de ±,l r)í.r.\ Áti,ah/(";f" d,. t.í!d,.,s iier.,.,5 í:e? segJrd(,s - r/ccla :r,,=Ía Sp(/2 Sí)ara p,Jlsa¢ã,. - PloÍ.,i.,()s (,orT, Ce
•1c,a:ãi}c.a Ar`\,ISA- F)<.-"" as E,I(,ér (.)as clâ AFE e nltcla ,)cla AN /l:`Ae J(.,€n(,a ,''ar":aria eii cumpr"T,ento ao dlsoos..() r`a Le 8 Óôc),,,lg93 e3ec et()5 45O/2
•lt/f,

umc",\(i,ilE í\-,rr,. ,(i(uõmenlcc"si,,

Endereço

l,`, R,C i'1(,,:i)1d

Nome de Contato:

hUÀ SAlf(A \,lli " À[` C] -,;

Telefone:

I[iE-Jr

27 302 069/OOOl-26

Email:

ÍJ3)

, I fi í,()í;,/

Jr orI:te ç,ai.(t€((r,íIÍi,ail cc`I,i

F\S 890,OO

RAFAEI_ SOA[iES CO["ETTA 37224601829

Mi]rca: í]os;max

Fabíicante: Rossma^
Modelo.

Oximetro de Pulso SBI UO Tlpc) Dedo corr VlsoI

C..aii\-Je

Descriç8o: Oxímelro de P,Jlso SBl OÜ Tipo Dedo ccrr \/isc,r Gran_,e

Endereço:

Telefone:

[(uA Coroni-IuoaoManoeI 46

23 236 ió7/(\ooi-5i
Morca

Email:

1 l) 8532-1 194

rafael cornella@ry\edgetcom br

RS g30,00

NoRTH MLi) DlsmiBuii)oRÀ DE p[\oDuTos MLDlcos E Hosi,iTALA

í,(;SsW.\x

Fsbricante, Íiofi_t`JAx
Modelo,`:B\()ii

l)eSCriçgo
e,açãi`
•J

,"

,Jxmetrc ilé [)i,Is()

\/r,r/,

l,,l¢(ie e "Jstia \/aliyc:- c,"f`tJes ,:l,:, ::c,()2 e " íI±u.Jenca cardia\.

Graicf, ílFfa,-l."s,JaI 7ecão íl`F=,velmelro1.moa\-:c/

AIlmi,rtt).;ã`i a.,raves ilerJias p.hcls alcallr.a(. ',W.,'

pí1Iç3r)ca ,Jx"-.ietrLa (Sp-J2)

n.,Lto)

=i,l,.eção

-J5O.-1i1:J..

Endereço

li nlrad,,

"JC',c - !)t"/, col.i ílesvÍ,df, -_ZC,

+`li,+Jlzs\-ào clc,deco_c

Ut liza 2 ollhasAAA

Faixa de M

3(' - 25C b,?m i/batlmen:os po,

4para Sp(i:, S pala oulsaçào

Email:

l , -tF,ó2- - eSil

1 1.619.992/OOO1-56

Sotão urci` ae li,:iatão p.3-a.acllltarao

Falxade FrecuércLa Carc]Iacô (Pulso)

" i"e_< ,]e 2 LTegundos- Med a

Telefone

ri I -ÁeAI4N` 78i`,

I "cadc".Je L"Iso

,T,â3aclc.ade da3 plhas 3ara i.->o ccntlr,io rJc anrc.xlmaaamente ls r

DlcJÚsi_ vo clestcJd`iu\r,ry.t)ucLi,y,c,.i,,e aDcs 3 se[;uncossem ôt" da:e

[)rc,cisãoca ,S,,Ü?

3O-:SC bpTi can"lesvode +_3 bpi`i

ry)r:atil e

nc,,,tlr,.f=d 5`:"cle@.=irTia l cc,n

RS l.20O.00

PRIOM TECNOLOGIA EM EQuIPAMENTOS El[\ELI - ME

Wlarca: GENERAL MEDTECH

Fabricante: GENEFtAL MEDTEcH
Modelo. OXIMETRoGiB
Descríção: Oxlmetro de Pulso

peraçào
oras

Mede e mc,sira./alores cor\f,av€?Is da Sí)02 e cia frequênc a cardíaca

\/isc)r Gl anc:e de fac l ws,ial zação íLEO veímlho)

AIlmertação a:ravés de di,as pilhes elcallras 'AAA'

Compac:o, pc" ia" e ,li,rmado

lnc,cadc)r ce pulso

sotão único de llgação para fac.litar a o

CapacI(l.ade das p,lI-as para uso ccntíniio de apro^imadameme l s h

Disoc,si: vc, desllga autorr,aticamente apc,s s segunclc,s sem alw da(!e

utlliza 2 pllhas MA

Faixa de M

..dição cô Oxlmetíiõ (SpO2) 350n, -1 0'C6 Precisàc (]a SDO2 7O... - g9,,. com desvlo de =2Ca Falxa de Frequência Cardiaca (Pulso) 3O - 25O bpm (batimen,.os por

m íii.to)

Dulsaçâo

30-25O bL.m cor,desv,ode-+3 bpir,

Atualizaçãodedac,os

mer,os de2 segLn[los- Mécl,a

4para SpO2,Spala pulsação.

- Produ'.oscom C

ertif,cação da ANVISA - Possur es Exiaencias cla AFE emtlda pela ANWSA e Liccmçe Sanllal ,a em cuiiipímento ao dispc,sto na Lei 8 666/1gg3 e Decreto 5 450/
20O5, Iurlamerite com o regiameritc descrltc RDC O` õ/2O' 4

Estodo.

Cidade.

SP

Endereço:

Sõo Paulo

iR?,:,8?o.)/oooi-i 5

Nome de Contato:

fluÁ TACIJAfiUCu, 465

Telefone:

OiOD[ilGO

Email:

U l) 5O1 1-2Ô50

ater.dlmento@prlom com br

.iRiiFtGi(iAs cEfioN FQup/.MENTo,s "ospIT^i ABEs E vFTmINA[ii

FiS 1 675,oo

Marca: Gei£ al r.,iect:ct,
Fabricante

Ce.ie,al Meditecr.

Modelo:i.iB

Descrlç8o, Oxlmt,u-1e.I.l3.
Jt a,,-ã`i
oras

ÀI,r,-Ü.(a\-ãc, atra\,€ç ,-le i.uas T)Ilha-: alcahr\as 'A£À

dlçao d.i Cx

r":o':

ne rffi

P"lsàcãc,

SpC2)

i

Estado:
SC

35(,c-'CCb.

Orecr.áo da :,[,02

3il-?_5`1 borr r:m lps\,i- :]é_:..>IyTi

IÍ,cai.<=o /J:J AIWIC-,Á
llF,

l\1ede e ric,s"a "Ic, e-, i-r/-favF r, Ja _SJO,,= ec,a ficquénca cardlace

\,,I.,cr Gr(-icerJe f(--cl vlsJalz.i+.co (lE:, yc" ielr.c,)

Palr()ça

i3 704 S44/0001-65

lur."€:do

:Ie.;i:

t(

h(*adorc"ilso

,!r,tãc,

70OL gf.,'/a `.o,r des\"_t u,_,_:.0/.

4,ual zacãiida\lô(.os

i"-c)cellgaçãopara fac,Iltar ao

Cç:;".Ica/Jediis plhas para i soconür,u()aeôprc,ximadanieite 18 r

r\isr)osI: vo iler,h-ja aulí)i-,iatlc6merte ar)os s segJr,dos sem at,v (]ad€

lJtll,za 2 pilhas AAA

Falxa ci- Frecieni`,a Card,=ce tPulsc,)

ryüic,s cla2 s€,=iimrJ`: - r,,lé(la

- F,\ssulr ac, E":.rTrlas üa ÁFF = T\Ü-Ja i,ela AWISÁ (. _ c(-.iça Sarii.,ai la

Tamerltc (:c)IT (? recJali`cr,l()

Cldade:

Com=ric.,o.o.,,atll c.

4para SpO2

Fe xa de rv,e

3t\- 250bpm (:bamientos porm

S i)aia piJlsação

- Proautos com Cert

e,n ciiniprmer\l{/ c,7 disr,ost,, na Le) 8 665/l gg3 e Decre,,7 5 45C/r`O

[1D(` í,lf,/=/?I

Endereço
íi £LõE=l \', LAJ[)EANO r lEr.riI:;+ 5.

Nome de Ccmtoto:
iÀMILA

LiclTAPATOS COME[lCIO E sErwICOS LTDA ME

Telefone:
ííte) 33.,2-,? l 2l

Email
conerc al@clrirgicaceror corii br

RS 1,700,00

VALO[l DA PROPOSTA FINAL

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDO[l

CNPJ
Marci]:ALFAMED

Fabricante: ÁLFAMED

Modelo:senseiO
l)escriç5o: Ox"yii.iro dc- Pulso

Mede e m(,stra."aloles c"r,ave,s da SpÚ2 i. c!a íriquénc.e cardlaca

hc,cadc" de pulso

Botâo ún.co oe hgaçào para fac.Ilitôr a o

peraçào 'v,isor i-"aide de fác,l vlsJal,zaçào (LED vernelho) C,omoacto, I)ortátll e ,luI"nado Cepacldacle des pmas Í,,ara uso colitlnuo de aproxmadamente 1 8 h
oLis AIlmen(açào a:raves di. auas r)(lhas elcelmas 'AÀA r`isposl,, vo desl ga autor"a\Icamente após s segundos sem a."vlctade UIltza 2 pilhas AAA FÔIxa de Me
dlçào da Ox"ietria íSpO!) 35oz. -1 i1í;a,. Precisão aa C,pO2 TOa,o - 9i3o/. ,:cm desvio de _2O4 Falxa de FrequênL.Ia Caíd,.?ce iPulso) 3O - 25O bpm \,batlmentos pc)r m

muJ,o\

Pulsação 3O-Z5Obprr, con-,desvc.c,e_3 bpm

A,,ual,zaçãodedaaos

m.m¢.sde2 segundos. Med,a 4paraSpO2.e para pulsação

-Pro(]uioscomCert

iflcaçâo (la ArWl<Á - Possu" as Exigéncias de AFE emiticra 3ela ANWSA e _ cença Sar"tá"a em cimp"men\o ,qo disposto na Lei 8 666/1 993 e Decieto 5 45C./20
05.

i.n,,amemecomo ,egram€ntodescrito RDC O16/2O14

Endereço.

Telefone:

R BRÀuNA. l gC

()5 o22
Morc8

Emell:

\3¢) 3825-3831 ,,, í34) 3825-3793

i8(.,,,oooi-8?

atendlmento@lifetechc,spitalar com br

FiS 1 800.OO

MAJÍiÍ) i lrE IMPORiADo[\À DF pFioDuTos MLDICoS- Flri[=I i - F

`.,\

Fabricante, uTE,:-i ct.

_-[

-.:hIN,`

Modelo,ui-io:i
DeSCriçaO
=te.açã(,
olas

i:Ixlmet.rJ Je >ulsi,

W-dc ii.icsüa./aliyec- cirtaÜ: s cl_-i S:.02 "o ÍIe.ailenca cL\,dia`-ê

\"sc)r Glari(:e de fac l ,.,i:`Ial zaç,_io íLE, velmelrol

AIlrrertaçã,, ri:Iõves de d,Jas r"Ihas alcallr.ar. 'ÀAÁn

rc r,i,)a,=,Ü

r)o.:atiI F

li n"d(,

ha cador d£. Dulso

3Jtílc, Jn cc\ce ligaçãc\pe a /aclltal ao

í:aoaci(:ôcle das r, lhas Dara u-,o cotitln`Ic, í]e a["om`ailamen:e l s h

Dis,,,, ,i, "/r, cleslI()a autorraticamcr\,,e apr,s S :e.ç,incos se,n aW,dac,e

Ut lI7a 2 r).lhas ÀAÀ

Falxa de M

ecl"à,) clíi `)x""t"? (SI)1:\ 35..10:r. P,ecisa() ca SoO2
í;ti"e,/. i.om (l-svc"1p -2,,o raixa de Freaiêrcla Caldlaca (Pulsc) `,C- :50 bJm (batlr,entos i",r
•ml,\\i\.I,l-,aç,3c) `m-.'5() l.,p,Ti ".idosvo (je-j t,["i A",r,lI7=çá"jecl€.í,Í`s n\-m< c]._.2 <ê(" r"Jí" - Med a 4 para Sp[2 8pala 3i.lsaçào - Pro(,Jtos ccrn C
c :Itc:.çár, da AWISA
:CÍ,5

- Pos€,L" as Ex"Jerclascla ÀFE eÍ., t ila 3ela àrM>Ar U,:€r,,;a Sa",al a

i"rlary,ar`tp c:,m r, regramerltC,\1eS-i-Iltí, Hl?('

Endereço:

Uõ/, ()

Nome de Conteto

P ;`f,N r F lr`(,Lí`l E, 5Sl

27 6o2 i34/oooi-3g

em cini,"Ierto ai` dlspc)stcma LeiSoC6/l3g3 e Decieto 5 450/

4

Telefone,

r=./m a

Ema":

, 4 1 ';.i:j:- ,--qq,2Ó

"`-rt,I,faOmacrollté c\`,rr bi

RS 2 0OO,00

HEALTH sANTA LuzIA LTr)A

Marca:,,1D

Fabricante:MD
Modela:MD
Descrição. Oxmet-o de Cilso Mede i, moslra valoriT3 i-oif av`.Is ,]a SpO2 i. (Ja t"qucÍ"ia cardiaca lnd cador de pulso Botão ún"-o de ligaçâo para facilitar a o
3e-atão

oras

VBor Gre ioe de fac l vlsJal zaçào \LED verm!lho)

Almentaçào atraves de duas pllI-,as alcalinas 'AAÀ'

C()ir,oact,o

i)or,titil e ,li"r"nad()

Capacmade das pJhas paia uso colitln.Jo de aproximaoamente 1 8 h

Dispos", vo di,sl,ga auto"iaticamente após s segundos sem a,wL]ade

Utiliza 2 pllhas AAA

Falxa de Me

dlçao da Oxm"tria tSpO2) 35O6 -1 co% Preclsão da SpO2 ToO,a - 9ga/. ccit. desvio de _2o~ Falxa de Frequencia Card ai-a (Pulso) 3rJ - 25O bpm toatlmentos pcr m

inuto)

"sação

3O-2SObpm c,c"iideswc,üe_3 bpm

A,.ualizaçáodedaaos

m"osde2 segundc/s h Medla

4para SpO^< S para pulsação

-ProdutoscomCert

ificação da A"SA - Possu" as Exlgõnclas da AFE e,iiilic.a pela ANVISA e L,cença Sani,.c1", em cimprimento ao disposlo na Lei 8 666/1 g93 e Dec"to 5 450/:0
05, Juntamente com o regramentc) d€scr,to [tDC O1 6/:01 á

Endereço.

l'elefone:

A\,ENIDA F]AUL Tr=IXEIFIA JA COSTA SOBRINLIO, ç/+O

Emall:
cor,tato@healthsantaluzia com br

(31 'l 3642- 'l 2C5

RS 80g,33

Preço (Compras Coveínamentais) 2: Mediana das Propostss Finais
Órgão:

Dota:

CC)MANDO DO EXEF)CITC)
1 ESOuÁDÍ]AO [)E CÀ\/ALARIA IEVE

Objeto:

Oescrição:

Modelidade:

Acii"slçã() (1e i"À\e"al operação eovi(l-1 `)

sRP: N4O

OX"E"O DIGITAL- r\XÍME"J DICHAL TiPo PÍ)FHATIL FAlxA

ldentiíicação:

MEDlÇÃO OXICÊM() O A lq9 PE[l,TOLERANCIA MAXIMA E[lFIO ME[)lÇAO T/.

pánA o,i

i,.iG,,,L

FAlyA TEMpEriATunA-5 A 45C,. TipocoRrtEçÁÜ píiESSÀO

ÀIMosrrlii(`,^. MÀNu^I

01/OJ/2020 00 00
Dispensa dt, I_ic,Iteçáo

Pispimsa de Licitaçáo No 5i/2o2o/
UASG 1í)0338

Lote/ltem:

2,i

cAÍiàc,i [-iiis "(,,^s ÀDlciítNAis Ei u BoiJo

Ata:

LinlAta

oxicr-Nii) i Br)i sà mANspo[\TE

Fonte: www compiasgovemamemais gov br
Ca"at.

2248O6- Oxll\,1E"O DIGITÁi.TIPC) r,ORIA"

Í ^lXA Í.vlEDlcÁ/J oxlGFM() i)

À igc) pFfi, ToLEFtÂNcIA i\,iAxIMÀ m[to MEDlÇÀO r,, PA[t^ (),l

rEMpE[iATiJ[iA -5A 4t, --(,,
MANuAL

r.,1C,,,L rAIX^

Quantidade:

Tipo co[iRFcào r,f)r=,.:sAo ÀTMosFmic^

CAFW:TERir,TIC,ASADIClONAls ELETRODO C)Xlr,ENio E B\iLSÀ

Unidade..

UF:

3
Uni(1a(le

FtJ

T[iArJSPOÍiTE

CNPJ
34 280 7g7/oooiJo
+ VENCEDOFl 1

flAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

ABBAsE[ivlcoS DE MANuTENcAO E COME[\cio EM GmAL EmELI

VALOf\ DA PROPOSTA FINAL
FiS 809,33

VALOR DA P[lOPOSTA FINAL

RAZÃO SOCIAL DO FO[lNECEDOR

CNPJ
Msrca:xxxx

Fabricsnte: Fabl lcante nàu ll,tormacjo
Degctiçao: oxlME"c\ Dici-AL, Tipo pr,RTA"_. FAlxA MEDiÇÃí\ oxiGÍMc, 3 A i 99 pED,TOL=RÀNciA MÁxIMA ERRo MEÍ)lçÀO 10. PARA O.1 MG/L FAIXA TEM
PERATuRA-5 A +5C, "PO ,.ORREçÃC PRESSÃO ATMC)SFÍRICA MANuAL l:^FIACTEf1ÍSTICAS ADICICNAIS ELE"ODC\ OXIGÍNIO E BOLSA"ANSPORTE

Endereço:

Telefone:

EmaH:

[tiÁ VISC,JNDF DrJ l,RucuAi 53l

,,'?_1 / 3247-3373

ten nyego@gmô,I cc,m

RS 2.800,OO

Preço (Compras Governsmentais) 3: Mediom das Propostss Finais
Órgão:

HosPiTÁi NA\,AL
Ot)jeto:

Descrição.
C8"at:

Data:

(,,OMANDO DA MARINHA

DE sÁLvADOn

Modalidade:

AQulsição cle üó (seis) C)xímetros por.,.ilels

Dispensa de Licitação

sFIP:

OXÍME"O DIGITAl- Oxlr.,i["O DIGITAL oxlr.,1E"o DiGiTAi
1 5O685- ÚxIMl

01,,04/2020 OO OO

l R() r)iGiTAi= , oxÍMEi r" Dii;iTAi

ldentificaç8o:

NÂÍ)

Dispensa clc, hcliaçàf) NO 8/2O20 /
UASG 7827OO

Nol,,i[

Lote/ltem:

i/i

At8:

unk^ta

Fonte: www comprasgovemamentais gov br

Quantidsde:

6

Unidade:

Umdade

UF:

BÀ

VALOR DA Pf\OPOSTA FINAL

[lAZÃO SOCIAL DO FO[lNECEDO[i

CNPJ
i7 25g 267/oo()i-og

F\S 2 800,00

vENzAMED coME[icic) DE MATmiAL MEDlco E i+ospiTALAR LTDA

+VENCEDO[\ t
Marca: MORiYA MD3oii

Fabrlcante: Fabricante nãc mformado
Descriçlo: OXIMETRO DIGITAL OXIME"O DiGITAL

Telefone:

Endereço:

/21) 3177-1069
AVENIDA C,UILHE[lME MAXWELL. 5i1-7

R$ 390,OO

Preço (Compres Covernamentais) 4: Mediana das Propostss Flnais
Órgao:

Data:

EMpR[=sA BRÀsii_f_iRÁ r)F sF[wlços HospliAi AfiLs
HosprT,.i

urJiv Juuo MA[iiA BÁNDfiR^ DÍ

i..,irii()

Modalidade:

Objeto: ,-quislçao L.""JcT\c"al de lmr)(" tância N."on,)l em deco" er"I(i (J(` "iípecão
r ui'i(i" pdono,oL.()ronav"us (COVID-lC))

(l(,claiíi(1a i)elí\ Poitaila I\lsS

deteveieiro cle :O2rt(.om fundamenic) r") ait

(le3

Dispei\sa cle Ucitacão

sRP: NÃ()
ldentmcação:

Dispensa cle Licitação NO ii/2020/

4da Lei "l3 979/,:02() aflm de

a(kii"ir ""mos e equipamer\tos med"-os cle sau(le paia o enlientaniento da

01,,,04/2020 0C)00

uASG

Lote/ltem:

155912

3/i

transmissao comu"tal la clo virils
Ata:

Descriçao:

LmkAta

SENSOR- SENSO[i,ApLlcAçÂO D[ r)xir.,iEmiA. r,,ií)D[Lo DE DEDo,
COMPONENTES C,, CABO, TÀMANHOTAMANHO ÀDULTO, COMPATIBILIDADE
/`/ (-oMpATIBILIDADr

FspFciFicA

rsrFF\ii iD^DE

riEuril

i7A\/[-i

Ca"ot: 445872- SENso[i ArJLICAção DE oxIME"iÀ MoOELO nE DEDo
cOr,,ip()NrNlrs C/ C^Bo TÁMAiirlO

r^M^Niiii Al)UI TO Cor,,IpAliBii ln^Dr

(-, coMp^iIBiui)/\r)F FspEcíi-ic,\ rsi r[iiuDÀDi

lO 757 876/000l-30

S[] P[\ODUTOS MEDICOS LTD^- ME

Unidsde:
UF:

wvM comprasgovernamentais go\, bÍ
4

unidade
PB

r]rimi i=,,ÀvEL

flAZÃO SOCIAL DO FO[\NECEDO[l

CNPJ

Fonte:
QiJentidÉ]de:

VALOR DA P[lOPOSTA FINAL
FiS 3gO,00

*VENCEDOFi r
Marca: MASTEÍ? MEDIKAL

Fabrlcante: Fabi icante nào mtorma(]o
Oegcriçgo: SENSC`[i, ÀPUCAçÃC. DE OX"EmlA, MODELO DE DEDO, COMPC)NENTES C/ CABO TAMANHOTAMANHO ADuLTQ C.OMPATIBILIDADE C/ COMPA"
tllLIDADE ESPÉCli-lCA. ESTERuDADE PEuTILIZÁVEL

20/21

RAZÃO SOCIAL DO FOflNECEDO[l

CNPJ
Estsdo.

VALO[\ DA P[lOPOSTA FINAL

Cidade

Endereço,

Telefone:

Emall:

JOàO

AVENIDA CENERAL BENTO 9A CAMA

(83J 302--7774/' (83) 8750-338O / (83) 3222-

comercial@stprcdutosmecicos com br

Pes,soa

58 0

C\Á94

PB

MAIS VIDA ORTOPEDIA E HOSPITALAR

CNPJ: 31.286.451/0001-60
TEL: (77) 3421-0053 / (77) 98814-4213

---_--_----.---------'.--------_.------_..--------.------_.----------..--------.--------.---------.--------- _.------------_._-----_..------_.._______

À Prefeitura de Jussiape
PROPOSTA DE PREÇOS

Aquisição de diversos materiais hospitalares, para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados as ações

il

de enfrentamento e combate ao coronavírus (COVID-19).
I)c.s.cI-i+.âi) (l o.s

QmiiiiitI:i(li.

Pr()(Iiitt)s

lliii(1:i{li.

\/iiloi.

Viiloi.

(I(`

Unit:'irío

Total

.\l i.(I i(l:i

Máscara Fac" de

ltS )s,[Ü

ItS.iós5.uo

RS25,OD

RSSuO,uu

proteção Acrilica
FACESHIEID

Touca Sanfomd®

3J

t)C l

3ü

uN

iiSiJíJ.üo

it$2g 7O, oO

2b

PCl

itsiJ8.oo

I!S2548,ÜÜ

l_'

PCl

itS25,iÜ

ItS3uu,uu

ll

L'll

Desca,tável c/10Oun
Dcscarpack

M3cscão de
Protcção

lmpemeáve manga
longa WP CONNECT

Avent®l
Descartável.Ml 20GR

c/10un

Propé Soldado Desc.
Média DEJAMARO
c/1OOun

LenfoI Descartável

RS2/,íJU

l3!3u6.ÍJ:)

TNTHNDESC.

c/10un

Máscara Desc. T"

[,ci

lts3oi),m

i!s3ouo,ou

TAIGE c/100un

RuaGÓesCalmon - n9315, Centro-Vltórla da Conqulsta-BAHIA

Data. O1/05/2020

É.`:...i `;.. ú. `+à`.

¥! à,_:..t.;`.ãêt

MAIS VIDA ORTOPEDIA E HOSPITALAR

CNPJ: 31.286.451/0001-60
TEL: (77) 3421-0053 / (77) 98814-4213

Aparelho de Pressão

u r,

IiS iJ._i,ÜO

R $5._i6

uN

ltSIJÍJ.00

RS148S,00

Ul\

It?Z2íJ,u[l

RSjS8,Ou

UN

ÍiS3SCJ,L)O

RS2/23,OO

PREMIUM
C/E STETOSCÓPIO

M3c.cão de

1S

Segumnça

lmpermeável TAM M
- CA.39734

Monitor De P.A
ONROM PulSO EuTE

HEM6221

Oximetro G-TECH
IED

luvas de

1uÜ

CX

ÍiSJ3.00

R$43OO,OO

Procedimento
ENGRUBERTAM M

C/ 100un

TOTAL:

R$24.141,90

Vitória da Conquista, 01 de Maio de 2020.

\U\
((

J:

-

`

MAIS VIDA ORTOPEDIA E HOSPITAIAR
CNPJ: 31.286_451/OOO1-6O

Rua Góes Calmon - n9315, Centro - Vitórla dÔ ConqulstÔ - BAHIA

Data- 01/05/2020

Certificado da Condição de
Microempreendedor lndividual

.\\

I't

ldentificação
Nome Empresarial
WADSON SILVA LEITE 87828081553

Noiiie do Empresário
WADSON SllVA LEITE

Nome Fantasia
MAIS VIDA PRODUTOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS

Capital Social
20 000.OO

'T4u2: : :08 ild5e7: tl d a de

;:gTãROAENmBl;S O r

UF Emissor

CPF

BA

878 280.S1 5-.c:J3

Condição de mcroempreendedor lndividual

iI=
Situação Cadastral Vigente

Data de lmcio da Situaçào Cadastral Vlgente

ATIVO

2'1 'r)8,'201 8

Números de Registro
CNPJ
3t

NIRE

286 451/00O1-60

29-8+O66921 0`r/

Endereço Comercial
CEP
450C)0-400

Bairro
CEN'TRO

Logradouro

Numero

fiuA GOES CALMON

Municipio

UF

VITORIA DÁ CONOUISTA

BA

Atividades
Data de lnicio de AtMdades
21 ,08/201S

Complemento
lOJA

315

Forma de Atuação
Estabeleclmento i-ixÜ

Ocupaçao Principal
CÍ)"3rLmte inctependente cle

ariigcJs medlcos e o,topeíJ,cos

Atividade mricipal (CNAE)

47 73j,'OO - Comércio vareJft;[a de a"igos nmlcos c ortoÍ,fmi"`

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará
de Licen a e Funcj onamen to
Provisó rio - declaração prestada no
momento
_-- da
-_ inscrição:
'-`--ll\(\^\l.

Declaío sob as penas da Lei. Q" conheço e alendo os reQuis"os legals exuidos pelo Estado e pela P"fe"ia do

Munlci" para emlssão do Alvara de U"nça e Fun"riame".

conip"enddos os asp"hs san"a"s

ambienmisJrhutá"s, de seg"ança púb"ca. uso e ocupaçao do solo, atMdades dm"hares e restr¢Ões ao uso de
es"ços pub"cos O não-alendmer" a "ses req""os aca"etara o can"lamento desle A)vara de Llcença e
FiJ"onamemo Prowsório
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Numero do ldentificador
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Data de Emissão
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C_'omulta ao C'adastro
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Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia
l dentifi caçâo
CNPJ: 31.286.451/OOO1-60

1nscrição EstaduaI; i54.484.941 ME

Razão Soci@l: WADSON SWA LEITE 87828081553

Micro Empreendeclor lndividual - MEI

Nome l:antasia: MAIS VIDA PRODUTOS HOSPrTAl_ARES E ORTOPEDICOS

Natureza Juridica:

EMPRESARIO (lndividual)

unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP SUl_
Uliid@de de Fiscalização: lNFAZ SUDOESIE

Endereço
Logradouro: RuA GOES CALMON

Número: 315

Complemento: LOJA

Bairro/Distrito: CENTRO

CEP: 4SOOO-400

Municipio: VITORIA L)A CC/NQulSTA

UF: BA

Telefone: (77) 34210O53

E-mail: coritabiliclade-marciodecarvalho@hotmail.com

Referência: PROXIMO AO HOSPITAL uNIMEC

Localização: ZONA URBANA

'

Situação do DTE: NÃO C'REDENCIADO

Data do Credenciamento: INEXISTENTE

Situação da Conta: INEXISTENTE

Da.a da Criação da Conta: INEXISTENTE

Data de lnclusão do Contribuinte: O8/Oi/2019

Atividade Econõmica Principal:
47733OO - Comércm vareJlsld de artigos medicos e uriopedluJs

unidade: UNIDADE PRODuTIVA

Forma de Atuação
-

ESTABELEC"ENTO FIXO

Condiçáo: MICROEMPRESA

Formai de pagamento: SIMPLES NACIC)NAL

Situação Cadastral Vigente: ATIVO
I

Endereço: RuA GOES CALMON

Complemento: LOJA

Referência :

Número: 315

Bairro: CENTRO

CEP: 4500O4OO

Município: VITORIA DA CONQuISTA

Classificação CRC:

UF: BA

CRC:

TiPO CRC:

Nome:

Responsável pela orgi-nização contábil
Classificação CRC:

TiPO CRC:

Nome:

E ndereço
Endereço:
Número:

Bairro:

Município:

http ,/www se f'az ba _"v br,,scripts/cadastro/cadastroBa,'rcsult asp

l 7/()4/?_020

II

0 5/0 5/2O20

Consulta ftegularidade d() Empregador

`

t,

-.... ;,.l

;,f,,;t:

Certificado de Regularidade
do FGTS-CRF

Inscrição:

3i.286.45i/oooi_6o

Razão Social:WADSON SILvA LEITE 87828osi553
Endereço:

RGOESCALMON 315 LOJA/CENTRo/vIToRIADAcoNQuisTA/ BA/
45OOO-400

A Calxa Econômica Federal, no uso da atribi"ção que lhe confere o Art.
7, da LeÍ 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identiflcada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O

presente

Certlficado

não

servirá

de

prova

contra

cobrança

de

quaLsquer débitos refer_entes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigaçoes com o FGTS.

Validade:O4/05/2020 a O2/06/2020

Certificação Número: 2020050412335894363606

Informação obtlda em O5/O5/2020 11:26.34

A utillzação
condicionada

deste Certlficado para os fins prevlstos em Lei esta
a
verificação
de
autenticidade
no
site
da
Caixa:

www.caixa.gov.br

h"ps //consu"a-cri caixa gov brft:onsu"acrflpages/consu"aErnpregadorJsf

MINISTERIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Bras"
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATWA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À Dl'VIDA
ATIVA DA UNlÂO

Nome: WADSON SILVA LEITE 87828081553
CNPJ:

31.286.451/00O1-60

[?essalvado

o

dire(tc

,-Je

a

Faze"oa

Nacic"al

cobra,

e

"crever

quaisqiw

resporisabilldade dc) suleilo passtvc) acmia identificac)o que vierf.m a ser apuraoas

dMdaS

de

e cemficac]o Que

náo constam penclé"as eni seu nome relatlvas a creditc,s tnbutarms aclmir"trados pela SecretarLa
da Receit.a Federal c!o Brasil í[?FB) e a ir"crlçoes eni r"da AÜva da Umão (DAIJ') Ii"itc) a

Procuradona-Geral c!a Fazenda NarJc)nal iPGFl`I/

Esta certldão e vallc)a para o estaDeleclr,iento matriz e suas filia,s e no casc de e"e federat"o para
lc)dc)s os orgáos e funcjos publicos c!a aclmmisiracáo c)"eta a ele v"iculados Retere-se à siliiacáo clo

suieito passwo no àmbIÚ da RFB e da PGFN e abíange inclusive as contnbuções socials prevlstas
nasalmeas,a, a ,d
A

acei(açâo clesta

ilc,paragrato utiicodoari

il

cerlidãc) esta condicic,riacla

a

da Lel nO8212
verlficacão

cle

de24clejulhode 1991

sua

au(enticiclacle

na

lnternet

enclereços <"p //rfb gov br> c" -.h.dp //\"rw.pgfn.gcw br`
Certldào emida gratultamenie com base na Pc)rta"a C,oniunta f?FB/PGFN nu i 751
Emitic)a às 10 50 50 do dia O7/02/202O.-hora e data c!e Brasllla,

vàli(!a até 05/08/20,?O
Cocliçio c!e controle da cert,aãc,

B3DC.ECF7.BE2D.A6CS

Qualciuer rasura ,Ju emencia "ivatc)ara esie aocumemo

Zii/

de 2/10/2014

nos

cERTIDÃo NEGATlvA DE DÉBITos TRABALHlsms
.`,J,_"ie :

T.`,zi_DSc_`J

C'erciciào

n

lJ=_- 1',F

t.'l-DT7
9=3si/s,2J__,o

:

Expedição:

S_TL../À

17"4,/.?CQC,

".""5l/""-6"

r

-,\.t,u.

às

:7l:l::afai€j,(mT,,:,;c;;JJí:'
(J.erti±ic.i-se

5 73"t,:i L- _-J

-S:

-i,->

_.;'_.<,s6.i_==/

-`.J--:--,

--l-t-.,ta)

WADSON

d"s,

SILVA

CONSTA

_i.,

ljar-,J

cor.taiF__

LEITE

(mTRlz
__ E
_ FILIAlsL
_iuifii./,
irL--+.,FLt\a,

NÃO

r.-

1:..?"S

:iu`

jàia

87828O815S3

C"rJJ

"c=,J".l

:`a

Í]e

s.L

_

D"pjoL_-€

Ti e.eálrLí;.c`-is
C.c}:.-,_

:cLã,+

r_rr.

,

::1:k::iSrJcJ`Li;ci `2L`:;1`i=iil_::l_j:i:_+` c:ie

`J /i.L _/íu+ J_ `_` :`iJ::::::.si):`+ J+ll- dj:

Os dados c3I.-.taite_i
Jc.s,_.i :t,i.+"a,Ü sii,J de rest,),,rsaJ_i].mu, c(c,-,.
T"bu_iais
do
Tlaoal.h.o escao aL.a'._zadcs
c+Lé
2
aoJ5,
d_as
.=`r.teríores
"
d

.i

i`lSC

à

dar_a

da

Ge _r~c-`+`c-i

=C,ÍiOS

CS

L-i.i3

-J=:,ii.ca,

SrÜS

é;{peJ_çàc

c1_

ierr_i,-iàO

±S'",_+_1+ri:"\L.'ll_lS/

a+_L-.J-r_d

aCIFTiàS

a

`\.

iTPieSd

Pr

[elcl``à.J

rll_,a`_S

.\f_,i,_."ãJ
J,=s:à.-+.-Lia,.
_-.n.aii-_ -.a
sc)
à
verif=,raçà,J
de
:eT`ii`idac'iii
n3 _LL,r=ai
d..
T=_Di._.i-.+
Si.pL-r._r"
jo
TrabaL"

lr+tc.rnet

(!,_i-_p:

L`ercidàc"mii.da

".."",,.isi.-`.s

su,_a
ra

br

j{atJ"me"=i

INPORMÀç.ãO "PORTÀNTE;
fJ

Éc.-,,:,J

i`Jai

.,li_L.=úr=,-t•_-ad+mD_e_i[es
i-Si.=.DL-leC,iias

a,=`)idüs

onà

-2

_i--.

"_-,,.i_i

Pe:i--irtieT

se.:Le,

"dicia,_s

r--

ii/,---

cii+-àc

'.--/-

J.i=

:.]sso,.,--

ci

`TL.-::."."

_':aoa+

:a

--O.rde.1d=...-ia

rraca_h:srias,

.ii`

+

-a-ura_S
_:Ja":

, -.i_".s:r_daa

i"luí",,.e

_=Í,`L-"

r.c

"i

às

ou

."ssac

+_`

_-_-L-=_i.içà_,

rJié,.,+a

e

aado3

.Ldi:aJ

c)brÜ-iccr-Js

JtirJad,_`

L,i

,="terne"LJ

]eCiill1"ie!i"s Prc-.,ide..iCia."os,
a
r_i`ni.rári",
â
em61,imentos " a ipcol,-.irmLos aret_eimnJdi).5 e" l-i,
de t:í.efuÇ.lo c!c- _ic.orcl" =_"iacs perai.e (, "iLc",,iio
r:.ir_,a_.,-c

c_L

L"r

i",ç

cusLaL
d
" ae_r:F+_,s
Pú[l__c do

GOVER`'O DO ES'l'Al)O DA B^lllA

I-:missão

I7,04 :r)20 l l :O

SEl'RETARl^ D+ F^ZF,NI)A

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida pam o§eteitos dosans. 1"e " da Lei 3j)§6de " de dezembro de "81 -Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão NO

2o20iioi655

Fiffi ce"Ificado Q" náo ms(am. até a presente dala, pendé"ias de responsab"ade da pessoa fi'siffi ou "idlffi acma
lden"cada. relatwas aos tributos admimstrados por es(a Secreta"a

Esla ce"idáo engloba todos os se" estabeleamentos quanto à lne"têma de débltos. mdu"e os inscmos na Divüa

MV a. de COmPe\ên Cla d acPo=r=:'oaudà:=_a, S_?r^ar_f.o_fsi\.f_d? _:I_±_;*.€-à::£\:€d :eFDal:OeS;:=ap"úSEíe=â=nESsC\na\dOâ 3= 3:"í=a
cobrar quaisquer déb"os que vlerern a ser apurados postenormenle.

_

Em"idaem"/04/2020, conbrmePonana nO9"/99

sendova"dap"60dias conúdosapa"adatades"

emissáo

A AUTE"lCIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS [NSPETORIAS

FAZENDÁRIAS Ou VIA INTERNET, NO ENDEREçO htlp //www.§elaz.bafiov.b,

Vá"a corn a ap'esentaçáo co"unta do ca"áo ongml de mscr"ão no CPF ou m CNPJ da
Secyetana da Rece"a Fede'al do MtnBléno da Fazenda
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CERTIDÁO NEGATIVA
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Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

CERTIDÃO NEGATIVA
DADOS DO CONTRIBUINTE

Contribuinte: WADSON SILVA LEITE 878280815S3
CNPJ/CPF: 3l.28ó.45l/000lútl
Cod.Contrlbuinte: 1 085003
lnsc.Municipal

50lt23918l

Endereço lmóvel. RUA PERU 94 , JUREMA, VITORIA DA CONQUISTA -BA , CEP: 45o23170

Quadra:

Lote:

A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, conforme o artigo 160 da Lei Municipal no
1259,de 29 de Dezembro de 2004, combinado com c) disposto no Artigo 205 da Lei Federal
Número 5.172,de 25 de Outubro de 1966 - CÓdigo Tnbutário Nacional, CERTIFICA que o
contrlbulnte acima ldentificado, EM fiELAÇÃO AO OBJETO DA CE[mDÃO, encontra-se em
situação regular perante a FAZENDA PuBLICA MuNICIPAL. Esta Certldão.não servirá de

prova contra cobrança de quaisquer débitos que venham a ser apurados pela Fazenda Púb"ca
Municipal, conforme prerrogativa legal prevista no Artigo 149 da Lei federal no 5172, de 25 de
Outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

Emitida Sexta-Feira, 17 de Abril de 2020 as 11.20:45
Validade: 90 dias

CÓdigo de controle da cenidão. 2O200O17935

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção. qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

servlcos. p.Tivc.ba.gov.br/c€rtídaoJmpré}ssao_ p h p? tc= e&t,d = E KFE EE FJ m.lGf=müm= FE&u)cc€rI= c

ESTADO DA BAHIA
pREFEITuRA MuNlcipAL DE JUssmpE
GABINETE I)O PREFEITO

J U S3'iàpE
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DECRETO NO O23, DE O2 DE ABRIL DE 2020.

O PREFEITO MuNICPAL DE JUSSIAPE, Estado da Bahia. no uso de suas
atribuições legais, previstas na Lei Orgânica Municipal, no ah. 65 da Lei

Complementar Federal n.0 101, de O4 de maio de 2000 e no disposto na Lei

Federal n.O 13.979, de O6 de fevereiro de 2020; na condição de representante

legal do Município de Jussiape, Pessoa Jurídica de Direito Público lntemo,
CNPJ no 13.674.148/0001-53; e

CONSIDERANDO a lei Federal nO 13,979, de O6 de fevereiro de 2020, que

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância intemacional decc)rrente do coronavírus (COVID -19), com a§

alterações promovidas pela Medida Provisória nO 926, de 20 de março de 2020,
regulamentada pelo Decreto Federal nO 10.282, de 20 de março de 2020;
CONSIDERANDO a Ponaria Ministério da Saúde nO 356, de 11 de março de

2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do dispc)sto na
Lei nO 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO a Portaria Mnistério da Saúde nO 454, de 20 de março de

2020, que declara, em todo território nacional, o estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID -19);

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de março cle 2020, e

o Senado Federal. em 20 de março de 2O20, reconheceram a existência de
calamidade pública para os fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal nO
101, de 4 de maíc) de 2020, nos termc)s do Decreto Legislativo do Congresso
Nacional nO O6, de 20 de março cle 2020;

Praça O9 de Julho, nOi67, Centro, Jussiape - Bahia, CEP. 46670-000
CNPJ: 13.674.148/0001-53 - Fone Fax: (77) 3414 -211O
E-mail: gabinetejussiape@outlook.com
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GABINETE I)O PREFEITO
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CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 196 da Cc)nstituição Federal, a

saúcle é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua

promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 17O da Constituição Federal, a

ordem econômica tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados, entre outros, os princl'pios da defesa do
consumidor, a função social da propriedade e a proteção do meio ambiente;

CONSIDERANDO que, segundo os relatos da Unidade de Gestão de Governo

e Finanças, em decorrência das ações emergenciais necessárias para conter a
pandemia do coronavi'rus (COVID -19), as finanças públicas e as metas fiscais

estabeleciclas

para

o

presente

exercício

poderão

restar

gravemente

comprometidas no Munici'pio, assim como as metas cle arrecadação de
tributos, pela redução da at!vidade econômica;
CONSIDERANDO a adesão do Município ac)s Decretos da União e do Estado,

que decretaram estado de calamiclade pública e medidas correlatas;

CONSIDERANDO que ac) Mu"ípio cabe a adoção de medidas de prevenção,
controle

e

contenção

de

riscos

à

saúde

pública,

buscando

evitar

a

disseminação da doença em seu território;

CONSIDERANDO,

imprevistas,

para

a

o

necessidade

de

enfrentamento da

adotar

pandemia

medidas

orçamentárias

provocada

pelo

novo

Coronavi'rus no Municípío de Jussíape;

CONSIDERANDO os impactos na economia local e, de consequência, na
arrecadação desta municipalidade;
CONSIDERANDO

a

necessidade

de

adotar

medidas

administratwas

extraordinárias no regular andamento da Administração Pública Municipal,

Praça O9 cle Julho, nO167. Centro. Jusstape - Bahia, CEP: 4667O-OOO
CNPJ. 13.674.148/00O1-63 - Fone Fax. (77) 3414 -211O
E-mail: gabinetejussiape@outlook_com
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DECRETA:

Art. 1' Fica declarada SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA no município

de Jussiape, em razão de pandemia de doença infecciosa viral respiratória
(COVID-19), causada pelo agente novo Coronavírus, até 31 de dezembro de
2020.

Art. 2O Para efeitos do disposto neste Decreto, aplicam-se as suspensões e
dispensas previstas no art. 65 da Lei Complementar Federal n.O IO1, de O4 de

maio de 2000.

Art. 3® Em decorrência dc) disposto neste Decreto, os servidores lotados nc)s
Órgãos

e

entidades

da

Administração

PÚblica

Municipal

poderão

ser

remanejados para a Secretaria Municipal de Saúde para prestar apoio
suplementar.
Art. 4® Fica autorizada a abertura de crédito adicional extraordinário, nos
termos do art. 167, § 30, da Constituiçãc) Fecleral e no art. 41, incisc) lll, da Lei

nO 4.320/64,

parã fazer face às despesas imprevistas e urgentes para

contenção da pandemia do Coronavírus e atendimento imediato à populaçãc),

devendo ser anuladas, total ou parcialmente, dotações orçamentárias de outras

áreas.
Parágrafo único - O Decreto de abertura de crédito extraordinário será dado
conhecimento

imecliato

ao

Poder Legislativo

Estadual

e

Municipal,

para

conhecimento.
Arl. 5O Para efeito do que dispõe o art. 65, da Lei Complementar Federal n O

101/2000,

será

encaminhado

mensagem

do

Poder

Executivo

para

a

Assembleia Legislativa da Bahia, para fins de reconhecimento da calamidade
pública.

Art. 6O A Unidade de Gestão de Govemo e Finanças deverá praticar os
seguintes atos:
Praça O9 de Julho, nO167, Centro, Jussiape - Bahia, CEP: 46670-000
CNPJ: 13.674.148/OOO1-53 - Fone Fax. (77) 3414 -2110

E-mail: gabinetejussiape@outlook.com
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l - suspender até 30 de junho de 2020.

a) os prazos nos processos adminístrativos de cobrança da di'vida ativa do
Munici'pio;

b) o encaminhamento de Certidões de Dívida Ativa para protesto extrajudiciaI;

e
c) a instauração de novos procedimentos de cobrança e respon§abilização de
contribuintes, salvo para evitar prescrição ou decadência do crédito;

lI - prorrogar, por 90 (noventa) dias, os prazos de vencimento dos seguintes
tributos:

a) Imposto sobre Serviço de Qualquer Nat"eza - lSSQN semestral;
b) Taxa de Fiscallzação da Licença para Localização e Funcionamento em
Horário Normal e Especial;

c) Taxa de Licença de Publicidade

d) Taxa de Fiscalização de Licença de Funcionamento da Vig"ância Samárja.

e) Taxa de Fisca"zação da Ocupação e de Permanênci'a em áreas, Was,
Logradouros e Passeios Públicos, Solo e Feiras Livres.

"l - pmoga', por 90 (noventa) dias, os prazos das Ceriidões Negativas ou
Posi'tivas com efeito de Negativa Já expedidas, com prazo de vencjmemo a
partir da data deste Decretc).

lV - prorrogar todos os prazos de validade das "cenças de funcionarnento e
inscrições provisórias emitidas pelo Munjcípio que venceram a panir de lO de

março de 2020 até 30 de junho de 2020.
Art. 7' Fica determinado que a Secretaria Municipal de Saúde adote as

seguintes providências em relação ao transporie coletivo de vans, Ônibus

intemunicipais e interestaduais que ci'"Ie neste temtório, nos §eguhtes
requisitos:
Praça O9 de Julho, nO167, Centro, Jussiapo - Bahia, CEP.. 46670-000
CNPJ. 13.674.148/0001-53 - Fone Fax: (77) 3414 - 21 1O

E_mair gabineteJussiape@outlook.com

ESTADO I)A BAHIA
I.REFEITURA MUNICIPAL I)E JUSSLAPE
GABINETE I)O PREFEITO

l - exigir a limpeza e higienização total dos ônibus e vans, em especial nos

pontos de contato com as mãos dos usuários, e também do ar condicionado
(caso tenha);
ll - exigir a disponibilização cle álcool em gel aos usuários e trabalhadc)res nc)s

veículos;

Ill. orientar os motoristas e cobradores para que higienizem a§ mãos a cada
viagem;

lV - deteminar que os veículos, dentro das possibilidades, reduzam o número

de viagens, para se adequar à demanda ajustada, preservando os trajetos para
garantir o acesso aos serviços essenciais e rotas prioritárias;
V - garantir e facilitar a ampla fiscalização pela Vigilãncia Sanitária de todas a§

medidas previstas neste artigo.
Art. 8® Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em O2 de abril de 2020.

EDEft JAKES SOU

mffiffi <íl

P refeito

Praça O9 de Julho, nO167. Centro, Jussíape - Bama, CEP: 4667ÜOOO
CNPJ 13.674.148/0001-53 - Fone Fax: (77)3414-2110
E-mail: gÊIbinetejussiape@outlook.com
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ESTADO DA BAHIA

Prefeitura MunI-cipal de Jussl'ape
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS {{COVID-19"
MUNICÍPIO DE JUSSIAPE

A Organlzação Mundíal de Saúde (OMS) declarou em 30 de janeiro de 2020, que
o

smo

da

doença

causada

pelo

novo

Coronavírus

(COVID-19)

constitui

uma

Emergência de Saúde Púb"ca de impoftâ"'a internacionaI - o mais alto nívd de alena

\

da orga`nização, conforme previsto no Regulamento Sanitário lnternacional. Em 11de

março de 2020, a COVID-19foi caracterizada peía OMS como uma pandemía. Nesse
coitexto o Brasil é um dos países com transmjssão comunitárja da COVID-19.

Essa decisão buscou aprimorar a coordenação, a cooperação e a soli'dariedade
global para interromper a propagação do vírus.

A Ernergêncla de Saúde Púb"ca de imponâma intemacmaÍ (ESP") é um evento
enraordlnário que pode constftu" um ri'sco de saúde pública para outros países, devido

a dissemmação internacional da doença,

e potencialmente requer uma resposta

intemacl'onal coordenada e ímedjata.

A busca por recursos destlnados para a mplantação das medídas protetivas de
prevenção e combate ao COVID-19 deverão ocorrer a nível Municipal (recursos

próp"s), Estadual e Federal. Estes recursos deverão ser usados para o enfrentamento
de

Emergência

de

Saúde

Púb"ca

de

lmpoftâncla

intemacional

decorrente

do

coronavírus. Essa ação contempla:

- Apoio aos entes federatwos para financmento de seMços de saúde na
Atenção Bási'ca e de média e alta complexldade, aquisição de medicamentos e insumos,

aquisição de equipamentos, rea"zação de pesquisas, contratação de servços de saúde,
contratação temporárla de pessoal, divulgação de informação a população, bem como

outras despesas necessárjas para o enfrentamento do coronavírus.

Rua Eleotérjo José de Souza, s/n - Centro - Jussjape/BA
Telefone: (77) 34"-2201
E-ma" cmjussJape@gma"com
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Prefel'tura Municipal de Jussiape
sEcRETARiA muNiClpAL DE SAÚDE

As ações municipais estarão voltadas e relacíonadas com
1. Prevenção;

2. Controle e combate ao COVID-19;

3. Acolmmento do paciente suspeito ou com confjrmação de COVID 19.

Para isso, serão implantadas as seguíntes medídas:
1.1 Barreiras Sanitárias

As pessoas que transjtem em Jussiape vindas de outras cidades e outros estados
ou países devem passar por ação educativa de conscientização das medjdas protetivas
para conter o aumento dos casos da CIVID-19, doença causada pelo novo coronav"us.

As ações devem acontecer em barrei'ras sanitárias implantadas nas rodovias que
dão acesso ao Municípío e ao Distrito de CaraguataÍ.

A responsab"idade de rea"zação das barrei'ras cabe ao Município, através das

Vig"âncias Mu"ipais que segu"ão a onentação das normativas da SESAB (Secretari'a
de Estado da Saúde).

De caráter educativo, as abordagens nas barreiras samtárias têm como função

identiflcar se as pessoas em deslocamento apresentam sintomas da COVID", caso
sim os profisslonals da Saúde (na barreira) deverão enca"nhar essas pessoas para a
unidade referêncla em nosso Município para ava"ação médica e conduta Os vlaJantes
assintomáticos serão orjentados ao isolamento social por 14 djas.

As barreíras devem acontecer em uma ação conjunta das equipes de Vig"â"a
em Saúde (Sanltána, Epídemiológica, Agentes Comunitános de Saúde, voluntárlos, e
ajnda com apoio da Policia Militar) nas rodovias.

Para os proflssionals envolvidos estamos orientando que a abordagem seJa feita

respeitando-se a distâncla mínima de l metro, e que façam uso de EPl (Equipamento de
Proteção lndividual).

Rua Eleotérío José de Souza, s/n - Centro - Jussjape/BA
Telefone: (77) 3414-2201

E-ma" cmjussiape@gma".com
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1.2 Distribuição de máscaras para a população.
1.3 Confecção , distribuição e djvulgação de material informatjvo a população.

2.1 Higienização e desjnfecção em espaços púb"cos contra a COVID-19

Essa iniciativa leva em consideração as recomendações da Agencia Nacional de
Vig"âncla Sanitária ( ANVISA) para evítar a propagação do novo coronavírus (COVID-

19) É uma medida estratégica que visa reduz" o índice de contaminação.

O entomo, paredes e panes intemas das unjdades alvo, receberão a ap"cação de

solução eficazes na desinfecção de áreas com possívejs contamhações,

serão

"izadas pulverizadores costais para melhor abrangência do local a ser mgiemzado
Esse procedimento será feito obedecendo-se as orjentações contidas na nota técnica NO
34/2020/SEl/COSAN/G HC OS/D I RE3/ANVISA.

2.2 Aquisição de medicamentos.
2.3 Aquisição de insumos.

2.4 Contratação temporáría de pessoal.
2.5 Aqujsição de equjpamentos.
2.6 Aquisição de O2 (dois) automóveis novos ano/modelo 2O20.

3J O acolhimento e atendimento ao paciente com sLcpelta ou conf"mação de CVID"
seguirão as normas contidas na nota técnica da Anvisa de21 de março de2O20 "medjdas

de prevenção que devem ser adotadas na assistênci'a a pacientes com suspelta ou
confirmação de COVID-1 9''.

Rua Eleotérjo José de Souza, s/n - Centro - Jussjape/BA
Telefone. (77) 3414-22OI

E-ma": cmJussiape@gmaiLcom
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3.2

lmplantação

de

ala

de

atendimento

e

isolamento

com

supofte

básico

de

monitorlzação clínica e laboratorial para melhor asslstências destinadas aos pacientes

sintomáticos moderados ou grave a espera de transferência (referenciamento) para a
unídade de referencia em tratamento da COVID-19.

3.2.1 Para a concretjzação do i'tem 3.2 faz-se necessário:

- Construção de O6 salas (DML Dispensa de Materiais, Sala Vermelha, Enfermaria de
lsolamento, Consuftório Médjco com Banheiro, e Ante Sala);

- lmplantação e estruturação da lavandena hospitalar com área de dispersão de
materiaís, depósito, através de revestimento e pintura das paredes, apllcação de pisos e
coberiura do telhado com ap"cação de forro, Instalação de ponas e Janelas de vi.dros,
-Aquisição de lnsumos e EPIS,.

- Aquisíção de Medicamentos;

- Contratação de pessoal com capacjdade técnica;
- Aqulsíção

de

Equipamentos

(bombas

de

lnfusão,

cama

Fowler,

termômetro,

eletrocardiógrafo, oxímetro de pulso, esfignomamômetro, momtor cardíaco, sonda naso-

euteral, sonda vesical, máscara e cateter de oxlgênio, cateter central, tubo orotraqueal,

vent"ador mecãnico,

bomba de aspl'ração,

camnho de emergê"a,

desflbr"ador

cardíaco, ffltro bacteriológico, phmetro poriá" mcro pipetas, centrifuga, balança de
preclsão, mlcroscópio bloIÓglco, ponteiras para micropipetas, estufa para estemlzação,

PH de bancada, agitador dest"ador de água, banho marla digital, reagentes, vidrarla,

homoge"zador de sangue, processador de hematologia, processador bloquímico,

Esses equipamentos írão proporclonar um melhor atendimento, ava"ação e

acompanhamento da evolução c"nica e laboratonal de paci'entes assistídos em nossas

unídades de Saúde.
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- Unidades Básicas de Saúde (UBS Caraguataí, UBS Sede, UBS Espinho, UBS

São José ) e Casa de SaúdeAna Medrado Luz.

Jussíape, 19 de Março de 2020

Secretária Municipal de Saúde
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RELAçÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA
O ENFRENTAMENTO A COVID-19 - PERÍODO O6 MESES

N.O

I

DESCRIÇAO DO PRODUTO

QUANT. UNID

01

Máscara tripla proteção

6.00O

02

Máscara n95

1.500

03

Máscara TNT

6.000

O4

Toucas gorros

6.OOO

05

Ave nta l

6.000

06

Propé

O7

Macacão

O8

Lençol de papel

09

Papel toalha

6.000 pares
1,OOO

200

500 pct

10

Álcool 7OO/o

1.000

11

Áicool gei

1.00O

12

Hipoclorito de sódio

2.00O

13

Rolo de papel

14

Visejra

15

Luvas vinílicas

16

Luvas nitrÍ[icas (30.OOO unidades caixa)

17

Esfigmomanômetro

18

Óculos

200
73
5.000 l

i5.ooo pares l
o6l
10O

l

2.OOO

l

19

Água mineral

20

Bomba de jnfusão

04

21

Monitor cardíaco

04

22

Carrinho de emergência

23

Cama Fawler

24

Respirador automático

l25l26l

O4
18

02

Filtro Bacteriológico p/ respirador

o4l

Desfibrilador cardíaco

01

27

Bomba de aspiração (bomba a vácuo)

28

Oxím etro

29

Cilindro de oxigênio

04
12

l
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RELAÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA UTILIZAÇÃO NAS
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - PERÍODO O6 IVIESES

l

DESCRlÇÃO DO PRODuTO

N.O

o1

Máscara cirúrgica tripla proteção

l

o2

Máscara n95

l

o3

Máscara TNT caseira

o4

Toucas

o5

Avental com manga

l

l
l

l

O6

Propé

o7

Macacão kit para urgência

QUANT. UNID

9.000

600
9.000
9.OOO

9.000

9.00O pares500

08

Lençol de papel

09

Papel toalha

10

Álcool 7oo/.

11

Áicool gei

12

Hipoclorito

13

viseira

14

Botas p/ higienização

15

Oxímetro de pulso

04

16

Termômetro infravermelho corpo humano

04

17

Aparelho de pressão digital

18

Esfigmomanômetro analógico

19

Luva§

20

Quaternário de amõnia (desinfecção) galão 5 ll'tros

21

Óculos

5OO

l

1.OOO

1.5OO

50

08 pares

O4

089,0 0pares10

5Ol

Rua Eleotério José de Souza, s/n - Centro - Jussiape/BA
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RELAçÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA UTILIZAÇÃO NAS
VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - PERÍODO O6 MESES

DESCRlÇÂO DO PRODUTO

N.O

O1

Máscara cirúrgica tripla proteção

02

Toucas

O3

l QUANT.UNIDl2.00OÍ2.OOOÍ2.OOO

l Aventallálcooi7o%

04
05

1.00O

l álcoolgeilHipoclorito

300

O6

O7

50O17

ViseiraLuvas

08
09

2.000 pares17

óculos
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RELAçÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA UTILIZAÇÃO NA
BARREIRA DO DISTRITO DE CARAGUATAÍ

NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - PERÍODO O6 MESES

DESCRlÇÃO DO PRODUTO

N.O

O1

Máscara TNT

02

Toucas

03

QUANT. UNID78078O78O

l Avental com mangalálCOOI70%1LlálcoolgeI5oog

0405

30
30

06

Viseira - permanente

07

Luvas

oslogl

Óculos - permanenteÁguamineral50OmlAlugueltoldoCopodescartável

07 80paresO7

600
10
01
11

O1
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RELAçÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA UTILIZAÇÃO NA

BARREIRA DO DISTRITO DE JUSSIAPE
NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - PERÍODO O6 MESES

N.O

DESCRlÇÂO DO PRODuTOMáscaraTNTToucasAventalcommangaÁlcoOl70%1Llálcooigei5oogViseira-permanenteLuvasÓculos-permanenteÁguamineral500ml

QUANT. UNID

O1

780
0203
78O

780
04O
3O

506
30
O7

0708

78O pares
07

09

6OO

Rua Eleotério José de Souza, s/n - Centro - Jussiape/BA
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RELAÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA SEREM UTILIZADOS
PELOS AGENTES DE SAÚDE (ACS)
NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - PERÍODO O6 MESES

N.OO1

l

DESCRlÇÃO DO PRODuTOMascaraTNTcasejraÓculosViselraL

QUANT. UNID

3.000

02

25

03O4

25
uVaS
O5O6

3.00O pares3.OOOpares

ToucaÁIcool gel 50Og
200
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RELATÓRIO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS Í[COVID-19"
MUNICÍPIO DE JUSSIAPE

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou em 30 de janeiro de 2O20, que
o

surto

da

doença

causada

pelo

novo

Coronavírus

(COVID-19)

constitui

uma

Emergência de Saúde Pública de importância internacional - o mais alto nível de alefta

da organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário lnternacional. Em 11de

março de 2020, a COVID-19foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. Nesse
contexto o Brasil é um dos países com transmissão comunitária da COVID-19.

Essa decisão buscou aprimorar a coordenação, a cooperação e a solidariedade
global para interromper a propagação do vírus.

A Emergência de Saúde Pública de importância internacional (ESPll) é um evento
extraordinárío que pode constituir um risco de saúde pública para outros países, devido

a disseminação

internacional da doença,

e

potencialmente

requer uma

resposta

internacional coordenada e imediata.

A busca por recursos destinados para a implantação das medidas protetivas de
prevenção e combate ao COVID-19 deverão ocorrer a nível Municipal (recursos

próprios), Estadual e Federal. Estes recursos deverão ser usados para o enfrentamento
de

Emergência

de

Saúde

Pública

de

importância

internacional

decorrente

do

coronavirus. Essa ação contempla:

- Apoio aos entes federativos para financiamento de serviços de saúde na
Atenção Básica e de média e alta complexidade, aquisição de medicamentos e insumos,
aquisição de equipamentos, realização de pesquisas, contratação de serviços de saúde,
contratação temporária de pessoal, divulgação de informação a população, bem como

outras despesas necessárias para o enfrentamento do coronavírus.
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As ações municipais estarão voltadas e relacionadas com:
1. Prevenção;
2. Controle e combate ao COVID-19;

3. Acolmmento do paciente suspeito ou com confirmação de COVID 19.

Para isso, serão implantadas as seguintes medidas:
1.1 Barreiras Sanitárias

iIE

As pessoas que transitem em Jussiape vindas de outras cidades e outros estados
ou países devem passar por ação educativa de conscientização das medidas protetivas
para conter o aumento dos casos da CMD-19, doença causada pelo novo coronavírus.

As ações devem acontecer em barreiras sanitárias implantadas nas rodovias que
dão acesso ao Município e ao Distrito de CaraguataÍ.

A responsab"idade de realização das barreiras cabe ao Município, através das
Wgilâncias Municipais que seguirão a orientação das normativas da SESAB (Secretaria

de Estado da Saúde).
De caráter educatjvo, as abordagens nas barreiras sanitárias têm como função
identificar se as pessoas em deslocamento apresentam sintomas da COVID-19, caso
sim os profissionais da Saúde (na barreira) deverão encaminhar essas pessoas para a
unidade referência em nosso Município para avaliação médica e conduta. Os viajantes

assintomáticos serão orientados ao isolamento social por 14 dias.

As barreiras devem acontecer em uma ação conjunta das equipes de Vigilância
em Saúde (Sanitária, Epidemiológica, Agentes Comunitários de Saúde, voluntários, e
ainda com apoio da Policia Militar) nas rodovias.

Para os profissionais envoMdos estamos orientando que a abordagem seja feita
respeitando-se a distância mínima de l metro, e que façam uso de EPl (Equipamento de
Proteção lndMdual).
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1.2 Distribuição de máscaras para a população.
1.3 Confecção , distribuição e divulgação de material informativo a população.

2.1 Higienização e desinfecção em espaços públicos contra a COVID-19

Essa iniciativa leva em consideração as recomendações da Agencia Nacional de
Vigilância Sanitária ( ANVISA) para evitar a propagação do novo coronavírus (COVID-

19). É uma medida estratégica que visa reduzir o índice de contaminação.

O entorno, paredes e partes internas das unidades alvo, receberão a aplicação de

solução eficazes

na desinfecção de áreas com

possíveis contaminações,

serão

utilizadas pulverizadores c()stais para melhor abrangência do local a ser higienizado.

Esse procedímento será feito obedecendo-se as orientações contidas na nota técnica NO
34/2020/SEI/COSAN/GHCOS/D I RE3/ANVI SA.

2.2 Aquisição de medicamentos.
2.3 Aquisição de insumos.

2.4 Contratação temporária de pessoal.
2.5 Aquisição de equipamentos.
2.6 Aquisição de O2 (dois) automóveis novos ano/modelo 2020.

3.1 O acolhimento e atendimento ao paciente com suspeita ou confirmação de CVID-19

seguirão as normas contidas na nota técnica da Anvisa de21 de março de2020 "medidas

de prevenção que devem ser adotadas na assistência a pacientes com suspeita ou
confirmação de COVID-19".
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3.2

lmplantação

de

ala

de

atendimento

e

isolamento

com

supone

básico

de

monitorização clínica e laboratorial para melhor assistências destinadas aos pacientes

sintomáticos moderados ou grave a espera de transferência (referenciamento) para a
unidade de referencia em tratamento da COVID-19.

3.2.1 Para a concretização do item 3.2 faz-se necessário:

-.

- Construção de O6 salas (DML Dispensa de Materiais, Sala Vermelha, Enfermaria de
lsolamento, Consultório Médico com Banheiro, e Ante Sala);

- lmplantação e estruturação da lavanderia hospitalar com área de dispersão de

materiais, depósito, através de revestimento e pintura das paredes, aplicação de pisos e
cobertura do telhado com aplicação de forro, instalação de portas e janelas de vidros:
-Aquisição de lnsumos e EPIS;

- Aquisição de Medicamentos;

- Contratação de pessoal com capacidade técnica;
-

J-

Aquisição

de

Equipamentos

(bombas

de

infusão,

cama

Fowler,

termômetro,

eletrocardiógrafo, oxímetro de pulso, esfignomamômetro, monitor cardíaco, sonda naso-

euteral, sonda vesical, máscara e cateter de oxigênio, cateter central, tubo orotraqueal,
ventilador

mecânico,

bomba

de

aspiração,

carrinho

de

emergência,

desfibrilador

cardíaco, filtro bacteriológico, phmetro portát", micro pipetas, centrifuga, balança de

precisão, microscópio biológico, ponteiras para micropipetas, estufa para esterilização,
PH de bancada, agitador destilador de água, banho maria digital, reagentes, v'idraria,

homogenizador de sangue, processador de hematologia. processador bioquímico;

Esses equipamentos irão proporcionar um melhor atendimento, avaliação e
acompanhamento da evolução clínica e laboratorial de pacientes assistidos em nossas

Unidades de Saúde.
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- unidades Básicas de Saúde (UBS CaraguataÍ, UBS Sede, UBS Espinho, UBS

São José ) e Casa de SaúdeAna Medrado Luz.

Jussiape, 19 de Março de 2020

Secretária Municipal de Saúde
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Prefeitura Munic'ipal de Jussiape
SECRETARIA MUNIC'lPAL DE SAÚDE.

RELAÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA
O ENFRENTAMENTO A COVID-19 - PERiODO O6 MESES

NO

DESCRlÇÂO DO PRODUTOMáscaratriplaproteçãoMáscaran95MáscaraTNTToucasgorrosAvental

QuANT. UNID
6.000

01
1.50O

02O3
6.OOO
6.OOO

04
6.OOO

05
0607

6.OOO pares

PropéMacacãoLençolde papelPapeltoalhaÁlcool7O%ÁlcoolgelHipocloritodesódioRolodepapelViseira

1.OOO

20O
O80910

500 pct
1.OOO

1.000
11

2.000
121314

200

73
15161718

5.OOO

Luvas vinílicasLuvasnitrílicas (3O.0 0 unidades caixa)EsfigmomanômetroÓculosÁguamineralBombadeinfusãoMonitorcardíacoCar inhode mergênciaCamaFawlerRespiradorautomáticoFiltroBacteriológicop/respiradorDesfibriladorcardíacoBombadeaspiração(bomba vácuo)Oxímetro

15.00O pares

06
10O

2.00O

192O212 23242526272829

O4

04
04
18

02

04
01

04
12
O1

Cilindro de oxigênio
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RELAçÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA UTILIZAÇÃO NAS
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - PERÍODO O6 MESES

DESCRlçÃO DO PRODUTOMáscaracirúrgicatriplaproteçãoIviá§caran95MáscaraTNTcaseira

NO

QUANT. UNID
9.00O

O1

600
O203

9.000
O405

ToucasAvental com mangaPropéMacacãokitparaurgênciaLençoldepapelPapeltoalhaÁlcool7O%ÁlcoolgeiHipocloritoViseiraBotasp/higienizaçãoOximetrodepulsoTermômetroinfravemelho corpo humanoAparelhodepres ãodigitalEsfigmomanômetroanalógicoLuvasQuaternáriodeamônia(desinfecção)galão 5 litros

9.OOO

9.00O

9.OOO pares

O60708

5OO
5OO

30O pct

O9101 12131415161718192021

600
1.000

1.500

50

08 pares
04

04
04
O8

9.000 pares
10

50

Óculos
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RELAÇÂO DE MATEF"AL NECESSARIO PARA UTILIZAÇÃO NAS
VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - PERÍODO O6 MESES

DESCRlÇÃO DO PRODUTOMáscaracirúrgicatriplaproteçãoToucasAventalÁlcool70%ÁicooigeiHipoclorlto

NO

QUANT. UNID
2.OOO

O1

2.000
O20304O50607

2.000
1.00O

300
5OO

172.000pares

Viseira
0809

Luvas
17

Óculos
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RELAçÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA UTILIZAçÃO NA
BARREIRA DO DISTRITO DE CARAGUATAi
NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - PERÍODO O6 MESES

DESCRlÇÂO DO PRODUTO

N.O

01

Má§cara TNT

02030405O607O8091O1

ToucasAvental com mangaÁlCOol70%1LÁico igeI5oOgViseira-permanenteLuvasÓculos-permanenteÁguamineral50 mlAlugueltoldoCopodescartável

QUANT. UNID780

780
780
3O

í- ili

30
07

780 pares
07
600
01

01

-- r\

Rua Eleotério José de Souza, s/n - Centro - Jussiape/BA
Telefone: (77) 3414-2201

E-mail: cmjussiape@gmail.com

' ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Jussiape
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELAÇÂO DE MATERIAL NECESSARIO PARA UTILIZAÇÃO NA

BARREIRA DO DISTRITO DE JUSSIAPE
NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - PERiODO O6 MESES

DESCRlÇÃO DO PRODUTO

N.0

010203040506

QUANT. UNID78O

Máscara TNTToucasAventalcom mangaÁlcool70%1LÁicooigei5oOg
78O

780
30

- ili

30

07780pares

Viseira - permanente
07

Luvas

08O9

Óculos - permanenteÁguaminerai50omt

07
600

`- Í-l

Rua Eleotério José de Souza, s/n - Centro - Jussiape/BA
Telefone: (77) 3414-22OI

E-mail: cmjussiape@gmail.com
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' ESTADO DA BAHIA
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i Prefeitura IVlunicipal de Jussiape
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELAÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA SEREM UTILIZADOS

PELOS AGENTES DE SAÚDE (ACS)
NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - PERÍODO O6 MESES

DESCRlÇÃO DO PRODUTO

N.o

O1O203

QUANT. UNID

3.000

Mascara TNT caseiraÓculos

25
253.OOOpares

Viseira

`- Í-\

040506

LuvasTouca
3.000 pares
200

Áicooi gei 5oog

í-lil

Rua Eleotério José de Souza, s/n - Centro - Jussiape/BA
Telefone: (77) 3414-2201

E-maiI: cmjussiape@gmail.com
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Prefeitura Municipal de Jussiape
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Quinla-Íe ra.19deMorçodo2O20.Ano.NO 1387

lsta e çao encontra-so no sito oiiciai dosto onlo

Prefeitura Munici

.

Resolução nO O3/2020 - Aprova o plano de contingência para
enfrentamento do Coronavírus - "COVID - 19" do município de Jussiape Bahia 2020.

lmprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.
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Resol u ções

%J W,§Tsj,ÃpE

[iTADo oA BAmÀ
pm'eltim Miir'lcli.al de Jus!lepe
®NSELllO MUNICIPAI D\+ SAÚDE

RESOLuçÃO NO O3/2O2O

_Apr"a

o

"ano

de

ContblgGmla paro

enf'entamenlO 4O Co'ot.t'\ú\In - ®COIOl)- I9h
do M.Iúcq,lo de J.Ü.iaJ,e- Bohtt' 2O2 0`.

O Pmidcnte do l'onscü,o Municipal de Saúde dc liisstape, no t.so de suas atril)uiçõcs legal.s. c

considemndu t) dccid!do em Rcuniào P]mám do Consi.qio Munícbal dc Sridc. rcalizadiTio dia

lg do M.rço de 202ll.

RESOl.V E :
Art l.' --^pmvar o Plano dc Coniingêncía paia enJ'rcmimcnto dci Comnavhis - COVID - 19
do Municlpio dcJus`-iapc -Búia 202O,"
^rt 2.® - A Pre,scJitc Rcííoluçào entíam em vigoi "a da[a desüa public8ção

Ju=slape, 19 de M.r'o de 2020.

PmsideJ'tc dn CoTisclho Mutiicq)al dc Saúde
Everton óos Sanlos lJova6

__ ~±-P-i.neoC".ibLi_I

IIOMOLmO a Resolução d o Consenio MuTiicipal dc Saúúc dc Jussiaíx5/BA n.. 03aO20. no
iiso dc.çui.i compeiênciüs lcguis

qnlcbd de S8

RuaEleotériolosédeSouzo

-Ju=slapc-BA

Teft,fax:l77)3414 Z2Ol / -Fax: (771 3414Z2 01 - E-man:

CERTI FICAçÃO DIGITAL: lA2JY7XARGQIZSPPOOMN MG

Esta edição encontra-s® no sito oficial deste ente.

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde ng 87, em 19 de
março de 2O20.

Aos (19) dezenove dias do mês de março de dois mil e vinte, às O9 horas e 15 minutos
na sala de reunlões, Iocalizada na Praça O9 de Julho S/N9 Centro Jussiape- Bahia,

reuniu- se o Conselho. Municipal de Saúde - CMS, com o objetivo de apresentar,

discutir e votar a

seguinte

pauta: Aprovação do

Plano de Contingência

para

enfrentamento do Corona vírus''COVID 19" no município de Jussiape 2O2O e o que
ocorrer.

Estiveram

Presentes os

Conselheiros

Representante da Associação comunitária

de

Saúde:

Cruz e Confins,

Osvaldo
Luzinete

Alves
Pires

SantosFreitas-

Representantes da lgreja Batista, Hermi'nio Leite de Carvalho - Representante da lgreja
Assembleia de Deus, Paulo Roberto Gomes Freitas - Representantes dos ACS, Adelina
Luz Chaves- Representante da Paróquia Nossa Senhora da Saúde, 'João BarbosaRepresentante da Associação Comunitária Cruz e Confins, Jussamara Batista Silva
Novais, Alcione Pires de Carvalho, Alba Souza Carvalho - Representantes Prestadores

de Serviço, Everton dos Santos Novais- Representantes do Poder Executivo. Também
fizeram presentes, Simone Aguiar Novais- Secretária Municipal de Saúde, Dulcemária

r`

de Fátima Assunção Tanajura- Coordenadora da Atenção Básica e Marlucio de Souza
caires - Coordenador de Vigilância Epidemiologica. A sessão foi aberta pelo Sr. Everton

dos Santos Novais- Presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS), que dá

boas

vindas e agradece a presença de todos e apresenta a Pauta. Em seguida pede a Sra
Alba Souza Carvalho- Secretária do Conselho Municipal de Saúde, para fazer a leitura

da ata da reunião anterior. Dando continuidade a Sra Simone Aguiar Novais- Secretária
Municipal de Saúde, falou sobre a reunião realizado pelo prefeito Municipal íder Jakes

Souza Aguiar onde explanou a importância do Enfrentamento do Corona vírus COVID

19, ressaltando também sobre as medidas preventivas e os cuidados que devemos ter
com o mesmo. Dando prosseguimento, o Sr. Marlucio explanou sobre a pauta acima
citada de forma a contemplar medidas de prevenção, vigilância e assistência para lidar

com possível caso do novo COVID 19. O Srg Presidente colocou a pauta em votação.

Depois de discutida, votada e aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes,

o Sr. Everton Novais ressalta sobre as falas durante a reunião e ao mesmo tempo

encerrou a sessão agradecendo a presença e participação de todos. Por fim não

^

havendo nada a sertratado e a Pauta cumprida, lavrei a presente ata que depois de
lida, discutida e achada conforme, vai assinada por mim, Alba Souza Carvalho, na

condição de secretária do Conselho Municipal de Saúde e todos os conselheiros

presentes. Jussiape, 19 de março de 2020.
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EST^DO D^ B^HIA

JUSslAPE
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PREFEITuRA MuNICIPAL DE JuSSIAPE
Praça O9 de Julho, fi O 167, Cenlro, Jusslape - Bahla

li"

CNPJ: 13_674_148/0001 - 53, Fone Fax: (77) 3414- 21O3

Jussiape - BA, 05 de maio de 2020.

A Secretaria Municipal de Administração
llmo.Sr. Everton dos Santos Novaes

Determino seja autuado e registrado a presente solicitação para que se
inicie o processo de dispensa de licitação para aquisição de Equipamentos de
Proteção

lndividuaI-EPl

e

diversos

materiais

hospitalares,

destinados

as

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-

19), visando atender às necessidades da Secretaria de Saúde, para fins de
enfrentamento da emergência de saúde púb"ca decorrente do COVID-19,
neste município.

Atenciosamente,

Eder Jakes So
Prefei

EST^DO DA B^HIA

JU?§'lApE

PFIEFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
Praça O9de Julho, n O 167. Cemro. Jussiape- Bahia
CNPJ

13 674 148 /OOO1 - 53, Fone Fex: (77) 3414- 21O3

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Praça O9 de Julho, n O 167, Centro, Jussiape - Bahia

PROTOCOIO

Jussiape - BA, 05 de maio de 2020.
Data

OS-

/-_5

Gabinete

Exmo Sr. ÉderJakes Souza Aguiar
D D. Prefeito de Jussiape

Conforme solicitação, registro o processo de djspensa de "citação para
aquisição de Equjpamentos de Proteção lndividuaI-EPl e diversos materiais

hospitalares, destinados as AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO

CORONAVÍRUS (COVID-19), visando atender às necessidades da Secretaria

de Saúde, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do COVID-19, neste municípjo, que fica regjstrado sob o número
O40/2020.

ÇLÍ*~
_Á Íu;/, /jfiík4q
Everton dos Santos Novaes
Secretário Municipal de Administração

/Jc,J=,

ESTADO D^ B^HIA

\ JUS§1ApE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JuSSIAPE
Praça O9 de Julho. n O 167, Cenlro, Jussiape - Bahia
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C"PJ

13_674_148/0001 - 53, Fone Fax: (77) 3414- 2103

PROTOCOLO

Jussiape - BA, 06 de maio de 2020.

Dd+a íKI C)Sil ,}3±LJ49

Sec, Mun_ de Finanças

Ao Secretário Municipal de Finanças
llmo. Sr. Edimilson Novais

Visando atender a Secretaria Municipal de Saúde, determino que este

depahamento informe quanto à existência de recursos orçamentários e a

respectiva dotação capazes de atender as despesas relativas à aqujsição de
Equipamentos de Proteção lndividual-EPl e djversos materiais hospitalares,

destinados

as

AÇÕES

DE

ENFRENTAMENTO

E

COMBATE

AO

CORONAVÍRUS (COVID-19), visando atender às necessidades da Secretaria

de Saúde, para fins de enfrentamento da emergêncja de saúde púb"ca
decorrente do COVID-19, neste munícípjo.

Atenciosamente,

i

P

.

f t

-..,

.

EST^DO DA B^HIA

. JUS§1ÀpE
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P[tEFEITuRA MUNICIPAL DE JuSSIAPE
Praça O9 de Julho, n O 167, Cemro, Jussiape - Baha

l(

CNPJ_ 13674.148/OOO1 - 53, Fone Fax: (77) 3414-21O3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROTOCOLO

Jussiape - BA, 06 de maio de 2020.

Data ú/-/JÍGabinete

Ao Gabinete do Prefeito

iii=
Em atendimento à so"citação de V.Exa , jnformo a seguir que existe

disponibilidade de recursos orçamentários para atender ao objeto fomulado
pela Secretaria Municipal de Saúde para a aquisição de Equipamentos de
Proteção

lndividuaI-EPl

e

diversos

materiais

hospitalares,

destjnados

as

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-

19), visando atender às necessi'dades da Secretaria de Saúde, para fjns de
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19.

lnformamos

que

existe

a

respectiva

dotação

orçamentária

assegurar o pagamento das despesas, decorrente da seguinte dotação:

Poder: O1 - Poder Executivo

Órgão: 0309 - Secretaria Municipal de Saúde

unidade: 01 - Secretaria de Saúde
Função: 10-Saúde
Subfunção: 122 -Administração Geral

Programa: 0074- Saúde com Acesso Amplo e Seguro
Ação: 2.072 Enfrentamento da Emergência COVID19

339030000OO - Material de Consumo

cé dã~%L:z: ,

ft,D-,,í.j-J -

Secretário Municipal de Finanças

para

EST^DO DA BAHIA

J UiiIÀpE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
Praça O9deJulho, n O 167, Centro, Jusslape- Bahla

l,

CNPJ: 13_674.148/OOO1 - 53, Fono Fax- (77) 3414- 21O3

PROTOCOLO

Da+a JJíl ÍEl i±h

Jussiape - BA, 06 de maio de 2020.

Assessoria Jurldlca

A Assessoria Jurídica

Ref.: Solicitação de parecer jurídico.

Solicito a manifestação desta Assessoria Jurídica sobre o processo
admini'strativo, tombado sob o número O40/2020, com vistas a elaboração de
parecer, a despeito da possibilidade legal em se proceder aquisição de
Equlpamentos de Proteção lndividual-EPl e diversos materiais hospitalares,

destinados

as

AÇÕES

DE

ENFRENTAMENTO

E

COMBATE

AO

CORONAVÍRUS (COVID-19), visando atender às necessídades da Secretaria

de Saúde, para fins de enfrentamento da emergêncja de saúde púb"ca

^\

decorrente do COVID-19, de forma direta, por dispensa de "citação, em razão
do estado de emergência decretado pelo munjcípio.

Atencjosamente,

Eder Jakes So
PrefeitE±H ffiE

EST^DO D^ BAHIA

PREFEITURA MuNICIPAL DE JuSSIAPE

w JUSSlàp[
lr"(,

IJI

I

,,i

Praça O9 de Julho. n O 167, Centro, Jusslape - Bahla

,,l,,lr

CNPJ: 13_674_148/0001 - 53, Fone Fax: (77)3414-2103

PROTOCOLO

JUSSIAPE - BA, 07 de maio de 2020

A Presidente da Comissão de Licitação

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

ressalva quanto aos atos até então praticados, determino a Presidente da
Comissão de Licitação, Sra. Zoraide Maria Souza Pereira, que proceda, com

base neste processo, os atos subsequentes necessários à contratação através
da moda"dade indicada pela assessoria jurídica deste município.

Éder Jakeps,eSfo.:£FÜ -4

EstADO DA BAHlÀ

m£FEnuR^ wu'Iicii.M DE Jissi^pE

#J U£SjágE

Pmça Og do Julm. n,. 1S,, C®mío. JuoSisp® - Bahb

cNPJ: is.e7..i4e/oOot - Õ3.

Fo" Fm m 3.i+2to3

PARECER JURIDICO

Versa o presem3 pa'ece' acerca da solicitação de manifestaçao romiulada pelo Sr.
Prefeito Municipal a despeito da possib"idade legal em se proceder aquisiçao de

Equipalmtos de Proteção hdividml-EPl e diversos "te'iais hospitalares. destimdos a§
AçÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBA" AO CORONAVíRUS (COVID-l9),
neste mmici,pio. por meio de dispensa de licitfiçao. em razão do estado de ernergéncia
decretado pelo munici'p;o.

Importante consignar que Q Lei de Liciuições e Contmtos, Lei nO. 8.ÓÓ6/93. em seu

ar[igo 24, estabelece en` rol taxa(ivo. as mp)teses eTn que o prc€esso lic'itatório poderá ser
dispen sado.

"ta-se de um exeeção a regm do artigo do arl. 37, XXl. ds Constituição Fcderal.

razão pela qual a comtaçao com fundamento m d*nsa de "cimção requer prudência e
cautela por pane do admhistrador, a fm de se eyimr condutas qu# comomem as exigências
legais e os Princtpios da lsonomia, Finalidade e da Moralidade.

Pois bem, o artigo 24, inciso lV, da Lei 8.666/93, possui a seguinte redaçâo:

qArt. 24, da Lti Fed€ral nO. 8.ó66/l993 - É dispeDsável a
licitação:
(...)

IV - tio§ casos de emergência ou de calaJniúde pública,

qündo caracterizada urgência de atendimento de situação qtie

possa ocasiomr prejuízo ou comprometer a segimnça de

p_ ohs, serviços, equipamentos e oums tkns, públicos
ou particulares, e soinente para os b€ns "essários ao
atepdimcnto da sit"çao emergeficial ou calamíiosa e pars as
parce]as de obms e serviços que po§satn ser concluídas no
lmLzo tnáximo de l80 (cento e oitenta) dia§ consecutivos e

inintemptos, contados da a®orrencia da emergêmia ou
h
qlalnidade, vedada a pmimogação dos nespe€tivo§ colitmtos

ESTADO OA BAtlA

pREFEmJR^ kfuNicipAL DE JiBsi^pE

3ü ViiBiÜ[

Pmça O9 do Jumo. n.O IO7. Centm, Ju..lap. - Bahia.

ctpJ: i3.e7..i« / oooi. a Fo" Fd m 3+i+ 2103

I)esta form, a cOntratação por emergência ocorre em situações impreyisíveis que
devem ser prontamente atendidas pela Adminisuação Pública, sob pena de causar prejuízo

ao imeresse pú"co primário, qual seja. o interessc socialmente protegido.

hqu¢stionayelmenw, verifta-se que a contrata?ão por emergência. se destim a
evitar danos à saúde. referindo-se,

sobretudo, à efetivaçao de direito assegurado

constitucionalmeI`te.

Em sendo assim. sob o aspecto juridico-formal, isto porque foge as atribuiçõcs desta
assessoria amlisar questões orçamentárias e de mérito. opina-se, pela possibilidade jurídica

da administração pública optar pela dispen§a de licitação, de modo justificada, pm

aquisiçm bens e insumos de saúde destimdos ao enfbntamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decomntg do coronavíms, com fúndamento no art. 24.
inciso lV, da l*i Federal "O 8_666. dc 2l dejunho de l993. cumulado com o art. 4O da Lei
no I 3.979#020.

RessaM-se que este parecer não vincula a decisão da autoridade compemte.
podendo ser acatado ou nao, pois panec€rjurídico não tem caráter vinculatório e nem obriga

a autoridade.

E o parecer,
S.M.J.

Jussiape, 07 de maio de 2020.

AmÔNIO

...\ i;tíj) RIBEIRO DE AZEVEDO
ÓABmA no i63o4

ESTAOO DA BAHIA
PftEFEITuRA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
Praça O9 deJulho, n a 167, Centro, Jussiape- Bama
CNPJ: 13.674.148/OOO1 - 53, Fono Fax: (77) 3414-21O3

PARECER DA COMISSÃO DE LICITAçÃO
DISPENSA NO OO8/2O20

OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção lndividual-EPl e diversos materiais
hospitalares, destinados as AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO
CORONAVIRuS (COVID-19), visando atender às necessidades da Secretaria de

Saúde, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
COVID-19.

Exmo. Senhor Prefeito Municipal,

Cuida o presente processo da aquisição do material descrito no objeto supracitado.
Seguidos os trâmites legais, observamos que foram cumpridas fiel e legalmente todas

as

etapas deste

processo

licitatório,

recaindo

a

escolha

na

empresa

abaixo

referenciada por apresentar menores preços, conforme se infere das cotações
realizadas.

CONTRATADA:
WADSON SILVA LEITE 87828081553 - MAIS VIDA PRODUTOS HOSPITALARES E
ORTOPEDICOS, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF nO 31.286.451/0001-60,
estabelecida à R GOES CALMON nO 315, Centro, Vitoria da Conquista - Bahia,
através de seu representante legal, WADSON SILVA LEITE, inscrito no RG Sob o NO
O4271181578 - DETRAN/BA e no CPF Sob o NO 878.280.815-53.
Valor Global da contratação: R$ 24.141,90 (Vinte e quatro mil, cento e quarenta e um

reais e noventa centavos).

Diante do exposto, submetemos este parecer a superior decisão de V.Exa, para que o
mesmo siga em seus tramites legais.
Jussiape - Bahia, 08 de maio de 2020.

#k;5Effi-A%lA #ÍffiRrEk,# ÁZ L,++
Presidente da Comissão

O^lJn ;t _ ,i_iflr,4,._ _(frà_ :xy"G_

ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Membro

ET%s*'go ÍÍ R ,#S.ó-fR:ts ' r.z
Membro

ESTADO DA BAHIA
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ir-(i

ii,"iiiij

ri

l(

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
Praça O9 deJiilho, n O 167. Cemro, Jussiape- Bahla

,

CNPJ, 13.674.148/0001 -53. Fone Fax: (77) 3414-2103

PROJETO BÁSICO
DISPENSA NO OO8/2O20

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 040/2O20

1. DO OBJETO
1.1.

de Equipamentos de Proteção lndividual-EPl
e diversos materiais
destinados as AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO

AquiSiçãO

hospitalare:,

CORONAVIRUS

(COVID-19),

visando atender às

necessidades da

Secretaria

de

Saúde. para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
COVID-19.
l) ESC RlçÂO/

VALOR

lTEM

UNID

QUANT

VALOR TOTAL

ESPECIFICAçÃO

UNIT

MÀS,CARA FACIAL DE PROTEÇÂ0ACRILICA
UND
1

133

R$
TOUCA SANFONADA DESCA[tTÁVELPACOTEC/100MACACÃODEPROTEÇÃOIMPERMEAVELMANGALONGA

PACT

R$

465500

32

=_23

R$

UND

35,00

25,00Ft$99,OO

R$

8OO,00

45
R$

4.455,00R$2548,00

AVENTAL DESCARTÀVEL PACOTE C/ 10UNpRopésoLDADoDEscA[návELTAMANHOMÍDIOPACOTEC/1OOUN

4

5

26

R$

98,00

12

R$

25,00

R$

300,00

PACT

11

R$

27,90

F]$

306,90

PACT

10

R$

300,00

R$

3.000,00

R$

4.300,OO

PACT

LENÇOL DESCARTÁVEL TNT COMELÁTICOPACOTEC/10UND

6

MÁscARA DEscA[mvEi TNT coMELÁSTICOPACOTEC/100UN
7

LUVAS DE PROCEDIMENTODESCARTÁVELTAMMPACOTE C/ 100UN

8

CX

100

R$

43,00R$149

APARELHO DE PRESSÃO - MEDIDOR DEPRESSÃOA[iTERIALANERÓIDEC/ESTETOSCÓPIOMONITORDEPRESSÃOARTEfiIALDEPULSO
9

UND

00R$229,00

R$

389.00TOTAL

R$

596,00R$458,00

10

UND

OXIME"O DE DEDO PO[HATIL

2
7

1.2. O quantitativo é o discriminado na tabela acima.

I R$

2.723,00R$24.141,9O
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1.3. O contrato terá vigência até 31 de maio de 2020, prorrogável por períodos
sucessivo:, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da sltuação
de emergencia de saúde pública de imponância internacional, declarada por meio da
Portarla nO 188, de O3 de fevereiro de 2020, do Sr. Ministro de Estado da Saúde.

2. JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO
2.1. Justifica-se que a aquisição de EPl é de suma impõFância para garamr a saúde
dos profissionais de saúde dentro das unidades, b;m como nos seus trabalhos
externos.

2.2. Justifica-se a escolha da empresa contratada ejs que apresentara melhores preços.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUçÃO
3 1 A descrição da solução como um todo, abrange a aquisição
de Equipamentos de
Proteção lndividual-EPI, visando atender às necessidades da Secretaria de Saúde, para

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

4. DA CLASSIFICAçÃO DOS BENS E FORMA DE
SELEÇÃo DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de bem comum a ser contratado diretamente,
por dispensa de licitação,
com fulcro no art. 4O da Lei no i3.979/2o2o.

4.2. A execução do contrato será iniciada após a sua assinatura.

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBjÉTõ
5.1. A contratada obriga-se a entregar o objeto
desta dispensa no prazo
_ _-de--até
-`-24
- ` (vinte
\`"l\\r
e quatro) horas, que deverão ser fornecidos confo'rme so"c'itação, a contar do
recebimento da Autorização do responsável, emitido pela Secretaria Munjcipal de Saúde

5.2. Por ocasião da entrega casa seja detectado que o produto não atende as

especificações co"das na proposta de preços, poderá a Administração Municipal
recusar o recebimento integralmente, obrigando-se a empresa a providenciar a
substituição no prazo de O2 (dois) até 05 (cinco) dias.

6. OBRIGAÇÕES DA CO NTRATANTE

6.1. O CONTRATANTET_alêLi_Faé obrigações_ co_ntldas _né=te_contrato poiFiFinação
legal, obriga-se a:

a) Efetuar os pagamentos devidos, conforme estlpulado no comrato.
b) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando
inexatas ou incorretas.

OBRIGAçÕES DA CONTRATADA
7.1. A CONTRATADA, além das determinações
contidas no anexo l do instrumento
convocatórjo e daquelas decorrentes de Lei, o'bríga-se a:
a)
Executar o fornecimento objeto deste contrato de acordo com as especmcações
ou recomendações efetuadas pelo CONTRATANTE,
b)
Manter, sob sua excluslva responsabilidade, toda a supervisão, direção e
recursos humanos para execuçao completa e eficiente no fomecimento / serviços do
objeto deste contrato:
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c)
Zelar pela boa e completa execução do fornecimento contratado e facilitar, por
todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos deslgnados

pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe
forem solicitadas;

d)
Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE e terceiros, por.sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia

pró?ria ou de auxiliares que esteJam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o
equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços /
fornecimento, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por
caso fonuito ou força maior, circunstãncias que deverão ser comunicadas no prazo de
48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência,.

e)
Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente
contrato, bem coTio observar.e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal,
relativas aos serviços / fornecimento prestados;
O

Adim.plir os fornecimentos exlgidos pelo instrumento convocatório e pelos quais

se obriga, visando à perfeita execução deste contrato;
g)

Substituir, no prazo de 24 (vlnte e quatro) horas, após notificação da Prefeitura,
mercadoria/produtos fornecidos fora das especificações e da proposta adjudicada ou
com defeito que impossibilite a sua regular utilização.

h)

O?bjeto deste instrumento contratual deverá ser entregue na em local definido

pela Autorização de Compra.

i)
O objeto deste instrumento contratual deverá ser entregue em embalagens
lacradas vindas de fabrica,. constando o prazo de fabricação e de validade dos produtos.
8. DO PAGAIVIENTO
8.1.

0 CONTRATANTE

pagará à CONTRATADA o valor estimável de Ft$ 24.141,90
(Vinte e quatro mil, cento e quarenta e um reais e noventa centavos), estando incluso
todos os custos diretos e indiretos na entrega do objeto deste contrato.
8.2. O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado através de ordem bancária ou
crédito em conta corrente, no ato da entrega e atesto da Nota Fiscal.
8.3. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a pariir da

sua regularização por parte da CONTRATADA

9. REAJUSTE
9.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

10. DAS SANçÕES ADIVIINISTRATIVAS
10.1. O contratante que ensejar o retardamento da
execução do certame, não mantiver
a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, componar-se de modo inidôneo,
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal garantida o direjto prévio da cjtação e da

ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Admhistração, pelo prazo de

até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
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10.2 O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato

sujeitará o Contratado às sanções previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
10.3. A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de

JUSSIAPE, de acordo com a gravidade da infração.
10.4. A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes
limites máximos:

l - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa do adjudicatário

em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos contados da data de sua

convocação;
ll - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dja de atraso da entrega do
objeto;

"l - O,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia
subsequente ao trigésimo.

11.

REQUISITOS

DE

CONTRATAçÃO

E

HABILITAçÃO

DO

FORNECEDOR

(CONTRATAÇÃO DIRETA)
11.1. HABILITAÇÃO JURÍDIC

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) No caso de Micro empreendedor individual apresentar a Cenificado da Condjção de

Mcro empreendedor lndMdual - CCMEI
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, ou outro ato constitutivo de

empresa registrado em órgão competente;
11.2. REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ);
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais e a dívida ativa da
União.

c) Cenidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante,

expedida pelo órgão competente;
d) Cenidão de regularidade de débito para com o Município da sede da licitante,

expedida pelo órgão competente;
e) Cehidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);
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O Prova de inexistência de débitos inadjmplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de cenidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de lo de maio de 1943."

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
12.1. A os recursos orçamentários que fará face
à despesa decorrente deste contrato
será a abaixo discriminada:
Poder O1 - Poder Executivo

Órgão. 0309 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 01 - Secretaria de Saúde
Função: 1O - Saúde

Subfunção 122 - Administração Geral

Programa, 0074 - Saúde com Acesso Amplo e Seguro
Ação. 2 072 Enfrentamento da Emergêncla COVID19

3390300000O - Material de Consumo

Jussiape - Bahia, 08 de maio de 2020.

/
P/('l t c-t'/
Zoraide Maria So

Presidente da Comissão Permanente de

6
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ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N9 008/2020.

Acolho

o

Parecer

RATIFICO o

Jurídlco

da

presente termo

Procuradorla

para

do

que surtam

Munlci'plo,

tornando-o

os seus juríd"os e

parte

integrante

legais efeitos,

para

deste

ato

e

autorizar a

contratação da empresa abaixo identiflcada e nos seguintes termos:

CONTRATADO.

ORTOPEDICOS,

WADSON

pessoa

SILVA

Jurídica

LEITE

inscrita

87828081553

no

CNPJ/MF

-

MAIS

n9

VIDA

PRODuTOS

31 286451/0001-60,

HOSPITAIARES

estabelecida

à

R

E

GOES

CALMON n9 315, Centro, Vltoria da Conqulsta- Bahla.

_

OBJETO: aquisição de diversos materiais hospitalares, para a Secretarla Municipal de Saúde, destinados as
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19).

VALOR GLOBAL R$ 24.141,90 (Vinte e quatro mil, cento e quarenta e um reais e noventa centavos), para
execução dos serviços descritos na Cláusula Primeira - Objetc) deste Contrato

JUSSIAPE - BA, 08 de maiode 2020.

EderJakes Sou

t'; ,. J.:..1./

Prefeito de J ussiape
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ATO HOMOLOGATóRIO
DISPENSA DE LICITAçÃO NO. OO8/2O2O

O Prefeito Municipal de Jussiape, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe a art. 38 da Lei Federal nO. 8.666/93, resolve llOMOLOGAR o

resultado

dos

trabalhos

apresentado

pela

Comissão

Permanente

de

Licitação

no

atendimento do objeto do Processo de Dispensa acima menci'onado, para a aquisição de
diversos

materiais hospltalares,

para

a

Secretaria

Munícipal

de Saúde,

destinados as

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRuS (COVID-19), em favor da

empresa WADSON SILVA LEITE 87828081553 - MAIS VIDA PRODUTOS HOSPITALARES E

_

ORTOPEDICOS, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF nO 31.286.451/OOO1-60, estabelecida à
R GOES CALMON nO 315, Centro, Vitoria da Conquista - Bahía, no valor global de R$

24.141,90 (Vinte e quatro m", cento e quarenta e um reais e noventa centavos).

JUSSIAPE - BA, 08 de maio de 2020

EI)ERJAKES SO
Prereito Mu

zlã# l lpfR

ESTADO DA BAHIA
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO NO O46/202O
DISPENSA DE LICITAÇÃO NO OO8/2O20
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO O4O/2O20

Objeto: aqulsição de diversos materiais hospltalares, para a Secretaria Municipal de Saúde, destlnados
as AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CO[tONAVÍRUS (COVID-19).

Contratante: Prefeitura Municipal de JuSSIAPE-ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de D"eito Público
lnterno, inscnta no CNPJ (MF) NO 13674 148 / OOO1 - 53, com sede na Praça O9 de Julho, NO 167 -

Bairro Centro - Cidade de JUSSIAPE - ESTADO DA BAHIA

+

Empresa

Contratada

WADSON

SILVA

LEITE

87828081553

-

MAIS

VIDA

PRODuTOS

HOSPITALARES E ORTOPEDICOS, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF nO 31 286451/OOO1-60,
estabeleclda à R GOES CALMON nO 315, Centro, Vltoria da Conqulsta - Bama.

VALOR GLOBAL: R$ 24.141,90 (Vlnte e quatro mil, cento e quarenta e um reais e novema centavos).

Data da Assinatura: 08/05/2020

Validade: 31/05/2020

JUSSIAPE - BA, 08de maio de 2020

EDER JAKES?PU€
Prefeito Muni

ESTADO DA BAHIA
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TERMO DE CONTRATO DE COMPRA NO O46/2020
COVID-19 (LEl 13.979/20)

! EKMLI L]± L-uN ! k_n_! u u± i=i_iMrr_.ti. h!L, ii45,/zí)±iJ. rJL'± rAÍ£±"

ENTRE SI O IVIUNICIPIO DE JllSSIAPE E A EIVIPRESA WADSON

SILVA

LEITE

87828081553

-

MAIS

VIDA

PRODuTOS

HOSPITALARES E ORTOPEDICOS.
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CNPJ (MF) NO 13.674.148 / 0001 - 53, com sede na Praça O9 de Julho, NO 167 - Bairro Centro - Cidade de

JUSSIAPE - ESTADO DA BAHIA, representada neste ato pelo o Senhor Prefelto éder Jakes Souza Aguiar, CPF
nO 657.434.155-87, doravante denominada de CONTRATANTE, e do outro lado a empresa WADSON SILVA
LEITE 87828081553 - MAIS VIDA PRODUTOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS, pessoa jurídica lnscrita no

J-,

C.iNPJ/í\,iF n3 3 i_286 45 i/t"J"Jii_6CI. estabeiec.ic!a à R i3t,E.S C_.Àü\_/j.Ji`j riC 3 i5. Cen[rc,. \/i[c,ria oa t_c,r,c!,Jtsta -

Bahia, através de seu representante legal, WADSON SILVA LEITE, inscrito no RG Sob o NO O4271181578 -

DETRAN/BA e no CPF Sob o NO 878.280.815-53, tendo em vista o que consta no Processo nO O40/2020 e em
observãncia às disposições da Lei nO 13.979, de 6 de fevere"o de 2020, da Lei nO 8.666, de 21 de junho de

1993, do Decreto nO 9.507, de 21 de setembro de 2018, e da lnstrução Normativa SEGES/MP nO 5, de 26 de
m@in íta?n17 p demaiÇ: lmislaÍ.ãn anlir.ával
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1. CLÁUSuLA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O obJeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de aquisição de diversos matenais hospitalares,
•.

e,i..,..hri-

M,.r,ir.i...I

r_,_ _ _.-,.i_"_
....,.._,rL_I
-_i,`_-..` 'ii`.
'r` \LI
rr`-`
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ll\UC
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i J,.
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u_

e-J.,"l,.

_-uu_)

lVIAJIAÍ<A i-ÀCiAL L;LPROTEÇÃOACRÍLICA

,loc.+lr,.,ri,"
.-_~....--._

l AULultlLLD

-c.

_J

UND

^rÁFe

nF

,.r___

_L_

DESCARPACK

PACT

2
l. *.,-, ^r....--^.n n.c

l

l

l

\llCONNECT

PROTEçÃOIMPE["EÁVELMANGALONGA

l PROTEçÃOIMPERMEÁVEL

.._,..,".._'.._

_

F

rn"P^T[

__."_,.._

Ar`

.,_

R$

35,00

R$

4.655,00

R$

25,00

R$

800,00

32

l

UND

_,..

133

1

TOuCA SANl=ONADADESCARTÁVELPACOTE C/ 100

I=NFDFNTAM[NTn

I

l

45
l

3

R$

99,00

R$

4.455,00

AVENTAL DESCARTÁVElPACOTEC/10UNtirI-.ur=Ju,iL,,t-\L/u

4

ML

PACT

26t

R$

98,00l

R$

2.548,OOl

DEJAMARO

PACT

12

R;

25,00

R$

300,00

i`}

z, /,Ju

l\+

jJU,Ju r

R$

300,00

R$

• rI-.ur= Ju,iL,,t-\L,ÜDESCARTÁVELTAMANHOMÍDIOPACOTEC/100uN

5
LENçOL DESCARTÁVEL TNTrr\MFiÁTirr`D^Í-nTFr/inl--```l--'``.--I,.--l-`-l-`,
t

l

ü

U;\D

ííj

rJAl. (

MÁSCARA DESCARTÁVEL TNTCOMELÁSTICOPACOTEC/10OUN

7

TALGE

PACT

10

3.000,00

\^
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MEDIDOR DE PRESSÃOARTERIAIANERÓlDEC/ESTETOSCÓPIO

9

PREMluM

4

UND

R!

l R$

596,00

R$

2.723,00

149,00

MONITOR DE PRESSÃO/trt.;-\l/
l

-

'

/lvr<'í'lr.1

.

r\\

/`/v
-

iiil

OXIMETRO DE DEDOPORTÁTIL

11

G-TECH

7

UND

R$

389,00

TOTA L

R$ 24.141,9O

^ -., CLÁu_S"1 A _S+C3l"!3,^_ - `_,!!3ÉN'=l^_

2.1. O prazo de vigência deste Temo de Contrato terá ini,cio na data de O8/05/2020 e encerramento em
31/05/2020, prorrogável por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos
efeitos da situação de emergência de saúde pública de importância internacional, declarada por meio da
Portaria nO 188, de3 de fevereiro de 2020, do Sr. Ministro de Estado da Saúde e conforme art. 8O da Lei nO
1_<ll_/u/./ll

3. CLAUSULA TERCEIRA - PREçO
3.1. O valor do presente Temo de Contrato é de R$ 24.141,90 (Vinte e quatro mil, cento e quarenta e um reais

e noventa centavos).
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contratual, inclusive tnbutos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciános, fiscais e comerciais

incídentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da

contratação.
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4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento para o exercício de 2O2O, na classificação abaixo:
Poder: 01 - Poder Executivo
nmãn. rnnQ _ ,ç;errc,taria Mi !nirinal rla ç;al'iíla

Unidade: 01 - Secretaria de Saúde

Fimção: 10- Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Proarama: i.!i,,r.;4 - sauc!e com Acessc`.Á.mr)!o e 5ec!IJro

Ação: 2.072 Enfrentamento da Emergência COVID19

33903000000 - Material de Consumo

5. CLÁuSULA QÜlNTA - FAGAMENTCJ
5.1. O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado através de ordem bancária ou crédito em
corrente, no ato da entrega e atesto da Nota Fiscal, estando incluso todos os custos diretos e indiretos na
entrega do objeto deste contrato.

contNÀ`

ESTADO DA BAHIA

pREFEiTu[m MuNicipAL DE JussiApE

JUSSIAP[

Praça og de Julho. n.o 1 67, Cemro, Jussiape - Bahia
CNPJ: 13_874 148/OOO1 -53, Fono Fax: (77) 3414-21O3

G. CLÁUSuLA SEXTA - REAJuSTE
6.1. A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste Contrato, só poderá ser procedida

através de Temo Adltivo assinado pelas partes, resguardado o disposto nos incisos e parágrafos do ar[. 65,
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7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA FUNDAMENTAÇÂO LEGAL:
7.1. Com base na Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, bem como na Medida Provisória NO 926, de 20 de
março de 202O e Decreto Municipal NO O23 de O2 de abril de 2020, Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993 e
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possíveis ameaças à saúde pública devido à pandemia do coronavírus (COVID-1 9).

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBllVIENTO DO OBJETO

8.1. A contratada obriga-se a entregar o objeto desta dispensa no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, que
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9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAçÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO:

9.1 Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando esclarecido que
a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de total
-----

---_-l-'l:.-!r,l-!l1
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--

--

----=-'

9.2. O recebimento do objeto se dará segundo a Lei nO. 8666/93, sendo certo que, esgotado o prazo de
vencimento do recebimento provisório sem qualqiier manifestação do órgão ou entidade contratante,
considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração () objeto contratual, para todos os efeitos, salvo
justíficatlva escrita fundamentada.

1O. CLÀuSuLA i}ÉClíVIA - OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE E E)A CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA, além das determinações contidas no anexo l do lnstrumento convocatório e daquelas

decorrentes de Lei, omga-se a:
10.2. Executar o fornecimento objeto deste contrato de acordo com as especificações ou recomendações
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10.3. Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos para

execução completa e eficiente no fomecimento / serviços do objeto deste ccintrato;

10.4. Zelar pela boa e completa execução do fornecimento contratado e facilitar, por todos os meios ao seu
c].La"l_C.

c' ci"iL/id c]l.c]lJ "auall.ídul,Id

iJUa

L,lC:L,uaii,t) uc>iu"cluus L/ciu `J\Jiv i i\^ l ^N l [. dlt="uc:lllJi, L/li,iiic]"lC"ie

às observaçóes e exigéncias que lne íorem soiiciiaoas,

10.5. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e

terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência de erros, impen,cia própria ou de auxmares que estejam sob sua
responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou
ii út" "[,i;ã" i;u.> ht3i vi"J_. / f`,t"tfi,;"it"tu_ cJ"t-tu qiJd"Ju isl" uuJ"tji uui t=^iLiétwic] i;u i-,CíJTRATÂNTE tJu cii"i!d

por caso fortuito ou força maior, circunstàncias que aeverào ser comunicadas no prazo oe A8 \quarema e olto)
horas após a sua ocorrência;

10.6. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre
as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as
Leiii=siac_ões Feijerai. EsI_aiji_iai e í\_/iI_iiiii-.iiJai. re!aTjvas aos servic_íJs /' Ícirnec,ii iiem+i nmciaíiof.

1O.7. Adimplir os fomecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando

perfeita execução deste contrato;

ESTADO DA BAHIA

PREFEITuRA MuNICIPAL DE JUSSl`PE

JUSSIAP[

PraçaO9 de Julho, n.0 167, Centro, Jussiape-Bahia

CNPJ. 13_Ô74 148/OOO1 -53, FoneFax, (77) 3414-2103

10.8. Substitulr, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após notificação da Prefeitiira, mercadoria/produtos

fornecidos fora das especificações e da proposta adjudlcada ou com defeito que impossibilite a sua regular
utiiização.
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10.10. O objeto deste instrumento contratual deverá ser entregue em embalagens lacradas vindas de fabrica;

constando o prazo de fabricação e de validade dos produtos.
10.1 1 , O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:
iÜ. 1 Z, t=tetuar os pagamemos devidos, coriiorme estipuiac]o no conlralÜ,

10.13. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando lnexatas ou incorretas.
11. CLÁuSULA DÉCIlllA PRIMEIRA - PENALIDADES ADMINISTRATIVAS:

il
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garantida o dlreito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedído de licitar e contratar com a
Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autorldade que aplic,ou a penalidade.
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sançóes previsias ria Lei Federai 8.66õ/93 e suas alteraçoes, gara"iiüa a previa e ampia oeíesa em processo
administrativo.

A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da dec,laração de inidoneidade
para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de JUSSIAPE, de acordo com a gravidade da infração.
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l - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato,
dentro de 1 0 (dez) dias corridos contados da data de sua convocação;
ll - 0,3% (três décimos porcentc)) ao dia, até o trigésimo dia de atraso da entrega do objeto;
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12. CLÁUSuLA DÉCIMA SEGuNDA - RESCISÂO
12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
/Il

"

\/\./tl

da Lei nO 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejui'zo da

aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso ll, da Lei nO 8.666. de 1993.
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12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista
noart. 77da Lei nO8.666, de 1993.

13. CLÁUSuLA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAçÕES
; 3_ L = vt;ciadcj á C,C/iiTT<ÀTÀDÀ_

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegaçáo de inadimplemento por parte da
salvo nos casos previstc)s em lei.

_

ESTADO OA BAtllA
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PREFEITuRA MuNICIPAL DE JuSSIAPE
PraçaO9 de Julho. n.O 167, Cemro, Jussiape-Bahia,

CNPJ: 13_Ô74 148 / OOO1 - 53, Fono Fax: (77) 3414- 2103

14. CLÁUSULA DÉCIMA QuARTA - ALTERAçÕES
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nO 8.666, de 1993,

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuaís, os acréscimos ou supressões
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nos termos do artigo 40, l, da Lei n. 13.979/2020.

14_3. Os casos omissos serão decidídos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas estabelecldas
na Lei n. 13.979/2020, na Lei nO 8.666, de 1993, na Lei nO 10.520, de 2002 e demais normas federais de

licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nO 8.078, de

15. CLÁUSULA DÉCllVIA SEXTA - DA PUBLICAçÃO E DA DISPENSA DE LICITAçÂ0

-

15_1_ A lavratura do presente Termo de Contrato referente à Dlspensa de Licitação nO. 007/2020, é feita com
base no artigo 40 da Lei 13.979/2020, devendo o contratante disponibilizar em sítio oficial específico na rede
r"uii\Jldi ut: i,u"luulauuies "riicI-rit=iL

16. CLÁUSuLA DÉCWIA SÉTIMA - FORO

As partes elegem o Foro da Cidade de Livramento de Nossa Senhora - Estado da Bahia, ciue prevalecerá
sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
contrato_

E, por estarem assim Juslos e c,oniratacios: Tirmatii o preseme coiiirato em ü3 \três/ vias de !guai teor e torma

na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achados conforme.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JuSSIAPE

CONTRATANTE

WLj\- u.- ti

WADSON SILVA LEITE 87828O81 553

MAIS VIDA PRODuTOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS
•_ \J: ,.' .' .' ,_-. l'.-.L_..-.

Testemunhas:

1çf_`_Jii.ni

T`__.Ttáí`

+i _ _`

Nome:

CPFnOL-J+

Nnme:
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GpF no Ç5.52o L3> ,=>r- Õ+ (I

Sexta-fei ra

s de Maio de 2020
2-Ano

Í/iiii\,(tti

Jussiape

-No1421

MUmCÉp]o

ATO DE DISPENSA DE LlaTAçÃO Ne OO8/202O.

Acolho o Parecer Jurídico da Procurado" do Mu"íp]o, tcmand(m parte lntegrante deste ato e
RATIFICO o

presente

termo

para

que siJrtam

os seus "ídicos e

legais

efeitos,

para

autorlzar a

contratação da empresa abalxo ldentlficada e nos segulntes termos

CONTRATADO.

ORTOPEDICOS,

WADSON

pessoa

S"VA

Jurídlca

LEIT:

87828O81553

lnsc"a

no

CNPJ/MF

-

MAIS

n9

VIDA

PRODUTOS

31286451/0001-6O,

HOSPITAIARES

estabeleclda

à

R

E

GO[S

CALMON n9 315, Centro, Vito" da Conquista - Bahia

OBJETO: aquisição de diversos materiais hospitalares, para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados as
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVíRuS (COVID+9).

VALOR GLOBAL R$ 24.141,90 (Vinte e quatro mil, cento e quarenta e um reals e noventa centavos), para
execução dos serviços desc"os na aáusula Primeira-ObJeto deste Contrato

JUSSIAPE - BA, 08 de maI() de 2020.

Íder Jakes Souza Aguiar
Prefei'to de Jussíape

CERTIFICAçÃO DIGITAL MDRIKYG5KROF6FELMJFRYW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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MúMCIPiO

Sexla-Íel ra

Jussiape

s de Maio de 2020
3-Ano

-NO1421

ESTADO l)A BAHIA

PREFEITURA MIJNICIPAL DE JUSS[APE

L \ JUSSIAP[

Praça O9 de Julho, n O 167, Cenlro, Jussmpe - Bahla

CNPJ: 13 674 14O /0001 - 53, Fon® Fax. (77) 3414-21O3

ATO HOMOLOGATÓRIO
DISPENSA DE LICITAçÃO NO. OO8/2O2O

O Prefeito Municipal de Jussiape, Estado da Bahia, no uso de suas atribui'ções legals,
conslderando o que dlspõe a art. 38 da Lei Federal nO, 8.666/93, resolve llOMOLOGAR o

resultado

dos

trabalhos

apresentado

pela

Comlssão

Permanente

de

Licltação

no

atendimento do objeto do Processo de Dlspensa acma menclonado, para a aqulsição de
diversos materiais hosp"alares,

para a Secretana

Municipal de Saúde,

destlnados as

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRuS (COVID-19), em faw da
empresa WADSON SILVA LEITE 87828081553 - MAIS VIDA PRODUTOS HOSPITAIARES E

ORTOPEDICOS, pessoa jurídica lnscrita no CNPJ/MF nO 31.286.451/0001-60, estabelecida à
R GOES CALMON nO 315, Centro, Vltoria da Conquista - Bahla, no valor global de R$

24.141,90 (Vinte e quatro m", cento e quarenta e um reais e noventa centavos).

JUSSIAPE - BA, 08 de mato de 2020

EDER JAKES SOUZA AGUIAR
Prefeito Munícipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDRIKYG5KFiOF6FELMJFFtYW

Esta edição encontra-se no slte oficial deste ente.

Sexta-fei ra
s de Maio cle 2020
4-Ano

Jussiape

-No1421
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MÚNÍClbiO

ESTADC) DA BAHIA

\JUSSIAP[

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
Praçe O9 de Julho n O l67, Contro. Jusslape - Bahla
CNPJ, 13.674 148 / OOO1 - 53. Fono Fax. (77) 3414- 21O3

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO NO O46/202O
DISPENSA DE LICITAçÃO NO OO8/202O
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO O40/2020

0bjeto: aqulsição de dwersos mate"ais hospltalares, para a Secreta"a Municipal de Saúde, destlnados
as AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19).

Contralante: Prefeltura Municipal de JUSSIAPE-ESTADO DA BAHIA, pessoa Juridlca de Dlreito Púb"co
lntemo. Inscnta no CNPJ (MF) NO 13674148"001 - 53, com sede na Praça O9 de Julho, NO 167Balrro Centro - Cidade cle JuSSIAPE - ESTADO DA BAHIA

Empresa
Contralada.
WADSON
SllVA
LEITE
87828081553
MAIS
VIDA
PRODUTOS
HOSPITALARES E ORTOPEDICOS. pessoa Jurídlca inscrlta no CNPJ/MF nO 31.286.451/000"0,
estabeleclda à R GOES CALMON nO 315, Centro, Vitoria da Conqulsta - Bahla.

VALOR GLOBAL R$ 24.141,9O (VÍnte e quatro m" cento e quarenta e um reais e novema centavos).

Data da Assinatura: 08/05/2020

Valjdade: 3 1/05/202O

JUSSIAPE - BA, 08 de maio de 202O.

EDER JAKES SOUZA AGUIAR
Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL. MDRIKYG5KROF6FELMJFRYW

Esta edição encontra-se no síte ofícial deste ente.

tl"

Secretaria Municipal de Saúde
Vígilância Epidemiológica

PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA
VÍRUS ''COVID 19" NO MUNICÍPIO DE JUSSIAPE

2020

JUSSIAPE/BA
2020

Rua Eleoterio José de Souza, s/n, Centro, Jussiape - Bahia, CEP 46.670-000
CNPJ: 11.245.338.0001-20- Fone FaJI: (77) 3414- 2201

Secretaria Municipal de Saúde
Vigilância Epidemiológica

PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA ENFRENTAIVIENTO DO CORONA
VÍRUS l'COVID 19" NO MUNICÍPIO DE JUSSIAPE

2020

MARLUCIO DE SOUZA CAIRES

Coordenador da Vigilância Epidemiológica de Jussiape
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1.O lntrodução
O Plano de Contíngência Municipal de Jussiape é um documento elaborado com o íntujto

de auxiliar a resposta a Pandemia da família do novo Coronavírus chamado de COVID 19,
descoberto em 31/12/19 após primeiro casos registrados na China.

O COVID 19 provocar sérl'os danos às pessoas, devído a sua facilidade de contágjo que é
muito alta mesmo se o indMduo esteja assjntomático pode transmitir o vírus para outras

pessoas através de contato físico. Mas a grande preocupação é com as pessoas com
algumas comorbidades crônjcas e jdosas por ter imunjdade baixa oferecendo risc() à

saúde.

-,

Neste documento são definidas as responsabmdades do Municípjo e a organização
necessária para atender a situações de emergência relacjonadas à COVID 19, visando à

integralidade das ações, à prevenção e ao controle dos processos epidêmicos.

2.O Objetivo
O Plano Municipal de Contingência para Enfrentamento do novo Coronavírus propõe-se a
dimensionar o impacto da epidema no municípjo, fazer o djagnóstico sjtuacional da rede de

atendimento em saúde e organizar e estabelecer ações de prevenção e controle da
epidemia no nível municípal,

Assegurando que o município disponha e disponibilize os meios necessários para controlar

-

processos epidêmicos, prevenir o agravamento dos doentes e reduzir a possibilidade de
Óbjtos por COVID 19.

O Plano também propõe programar ações conjuntas de combate e controle do vírus com
informação a toda população para evitar locais públicos com grandes aglomerações de

pessoas, contatos físicos e se estiver algum resfriados informar as autoridades de saúde e
ficar em casa em isolamento ate fazer o teste para o vírus COVID 19.

3.O As principais metas do plano destacam-se:
1-

2-

Evitara ocorrência de óbjtos porCoronavírus;

Reduzir a transmissão e gerenciar o enfrentamento de forma a minimizar suas

consequências;
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3.

aracterizar a situação epidemioIÓgica para delineamento das ações;

4-

Evitara expansão da transmissão do Vírus no município;

5-

Evitar complicações e sequelas, principalmente para pessoas com comorbidades

crônicas e idosos com imunidade baixa;

6-

Organizaras ações de prevenção com informações através de rádio e rede sociais;

7-

Traçar estratégias para redução da força de transmissão das doenças, por meio do

monítoramento e controle com uso da quarentena domiciliar em casos leves;

8-

Promover assistêncía adequada ao paciente, garantindo acesso, diagnóstico e

manejo clínl'co adequado por profissionais de saúde habiljtados com isolamento hospitalar

em caso grave;

iiil

9-

Definir as atividades de educação, mobilização social e comunicação que serãc)

implementadas,,
10-

Monitorar e avaliar a situação epidemiológica, para orientar a tomada de decisão;

11-

Fortalecer a articulação das djferentes áreas e serviços, vjsando à integralidade das

ações para enfrentamento da doença;
12-

Padronizar os insumos estratégicos necessários;

13.

Reforçar ações de articulação intersetorial em todas as esferas de gestão.

4.O Caracterização do Município de Jussiape/Ba
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4.1 História
Fundada a g de julho de 1962, Jussiape está localizado na parte meridional da Chapada
Diamantina, limitando-se com os munícípios de Abaíra, lbicoara, Rio de Contas, Mucugê,

ltuaçu e Barra da Estiva.

4.2 População
É um municípío brasileiro do estado da Bahia na Chapada Diamamna, localizado na

Mesorregião de Centro Sul Baiano e na Microrregião de Seabra. População estimada em
2019 segundo o lBGE é de 6.186 habitantes, o munjcípio tem dois um de mesmo nome e o

`=

distrito de Caraguataí.

4.3 Aspectos socioeconômicos, poIÍticos e cultural's
O município de Jussíape possuÍ 65,49% de abastecimento de água, através da rede
pública, 16,51% através de poço ou nascente e 18% de outras formas. Os domícílíos são

80,65% construídos de adobe com cobertura de telha, e 93% delas possuem água tratada,
através de filtração. O lixo é predominantemente queimado e enterrado, seguido por coleta

pública diárias, os dejetos aínda são destinados para fossas e um número muito alto fica a

céu abeno. A economia de Jussiape é baseada na agricultura e no comercjo local, as
famílias usam a televisão, rádio, intemet, celulares, computadores, etc. como princípal meio

de comunicação, o carro e ônibus como princjpais meios de transportes.

==

5.O Unidades da Estratégia Saúde da Família - ESF
A Estratégia Saúde da Família (ESF) é um programa que foj jmplantado em áreas
estratégicas que estão submetídas à maior rísco socíal, definjdas em conjunto com o
Conselho Municipal de Saúde. O modelo de assistência tem a saúde da famÍIia como

estratégia básica de atenção. O processo de trabalho da equipe é a organização de ações
destinadas prioritariamente à promoção da saúde e prevenção de enfermidades. Para a

operacionalização deste modelo de programa é necessária a programação dos seMços,
planejamento local e pa"cipação da comunidade.
Atualmente existem O4 uSF no município, (02) dojs na Zona Urbana e (02) na Zona Rural,
Rua Eleoterio José de Souza, s/n, Centro, Ju§siape - Bahia, CEP 46.670-OOO
CNPJ: 11.245.338.0001-20- Fone Fax: (77) 3414- 22O1

Secretaria Municipal de Saúde
Vigilância Epidemiológica

#J W,§?it» E

ade de Saúde da Famma-Centro l Dr. Feliciano Assunção (zona urbana)
2 Unidade de Saúde da Família-Centro ll CaraguataÍ - Distrito (zona urbana)
3 Unidade de Saúde da Família do Espinho (zona rural)

4 Unidade de Saúde da Família São José (zona rural)

5.1 Serviço Secundárl'o
O serviço de saúde público secundário compreende aqueles que oferecem atendjmento

especializado e que atuam com suporte para as Unidades Básicas de Saúde e da
Estratégia da

FamÍIia.

Entre os serviços secundários djsponib"zados em Jussiape

destacam se:
1 Secretaria Municipal de Saúde

ill

2 Unidade de Vígilância em Saúde

3 HPP- Casa de Saúde Ana Medrado Luz
4 Serviço de Atendjmento MÓvel de Urgência (SAMU)

5.2 Serviços de Média e Alta Complexidade
Os casos que evoluam com maior gravidade e demandem a necessidade de assistêncja de
média complexidade em Brumado e de alta complexidade serão referencjados para o
município de Vitória da Conquista, ltabuna, Guanambi e Salvador conforme a pactuação

segundo os serviços ofertados dentro da regjão de saúde.

5.3 Unidade de Vigilância em Saúde
O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológíca foi instituído em 1975 e incorporado e

r-l

definido pela Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90) e após a la Conferência Nacional de
Vigilância em Saúde, foi publicada a Resolução CNS nO 583, de O9 de maio de 2018 que
instituiu A Política Nacional de Vigilância em Saúde. A estrutura administrativa da Vigjlância

em Saúde de Jussiape está dMdida da seguinte forma:
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5.4 As ações da Vigilâncl'a Epidemiológica
As ações desenvolvi'das pela Vigjlância Epidemiológica da Secretaria Munjcípal da Saúde,

diante da Pandemia do COVID 19 destacam se:
Portaria de lmplantação do Comitê Municipal de Mobilização Social para as ações de

prevenção e controle do novo Coronavírus;

Recebjmento das Notíficações nos Casos Suspeito de Coronavírus,.
lnvestigação epidemiológica dos casos notificados (contato telefônico e visita domiciliar) a

fim de complementar informação relatjva ao quadro clínico, início de sintomas, pe"'odo de

víremía, caso-contato e etc;

^

Oríentações para os pacientes investigados sobre os cul'dados de saúde relacionado ao
Coronavírus e isolamento domiciliar em casos leves e separação dos objetos pessoais
como roupas e produtos de mgiene,.
Notíficar os casos suspeito com novo Coronavírus no sistema próprio fornecido pelo

Ministério da Saúde e em seguida registrar o caso no sistema GAL para fornecer os kits

teste através do LACEN de Brumado ao Município para colher as secreções nasofaringe do

paciente suspeito e posteríormente encaminhar os teste Suaps para o lACEN de Salvador
em caixa térmica com a temperatura controlada de O a s graus.

Após recebimento do

resultado positivo para o Coronavirus serão tomadas as decisões de controle, nova busca
atjva, isolamento domjcjliar em casos leves ou isolamento hospitalar em casos graves na

Casa de Saúde Ana Medrado Luz, mas podendo ser regulado para outros hospitaís de

J-

media e alta complexidade localizada em Vitória da Conquista e Salvador de acordo com a
regulação e estado clinico do paciente.

No Estado da Bahia, os pontos de atenção considerados ideajs para o manejo de casos
suspeitos

(aguardando

confirmação

djagnóstjca),

ou

confirmados

de

infecção

por

coronavírus (COVID 19), utmza critérios de classificação de risco baseados no Protocolo de

Tratamento da SÍndrome Respiratóría Aguda Grave (SRAG), da seguinte forma:
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Conduta

Quadro Clínico

-llJ_^ffi.

`"

a>`à#`.,- k

lndivíduo com suspeíta ou confirmação

Acompanhamento

estável sem sinais de piora do estado

orlentações sobre precauções resplratórias e

clínico.

sinais de agravamento, e supervlsão daauton'dadesanítárialocal.

em

domicílio

com

lndivíduo com suspeíta ou conflrmação,comsinalsdegravidade(dispnela;desconforiorespiratório.saturaçãode

Encaminhamento para hospital de referênciasecundáriaregional

O2 menor que 95%; ou exacerbaçãodedoençapreexlstente)efatoresderl§co.

lndivíduo com suspeita ou confirmação,
iç,

g,K,-

com

SJ!,l

£

sinaís

disfu nçã o

de
dos

l ns uficiência
"§`

gravidade

(choque;

órgãos

vitals ;

resp iratória ;

ou

Encaminhamento para hospital de referência
terciária, de acordo com dlsponlbllidade do

recurso.

instabilidade hemc)dinâmica).

Fonte: Plano Estadual de Contingência para Enfrentamento do novo Coronavlrus. Bahia.

Além de outras medidas como:
1- Mobilização Social para as ações de prevenção e controle do Coronavírus;
2-

Disponibílizar produtos de higiene como álcool gel em áreas públicas como escolas,

postos de saúde, hospitais e secretarias;

3- Cooperação e assessoramento das equipes de saúde envolvidas no atendimento da
população no hospital, nos PSFs , Agente Comunitário de Saúde e Agente de
Endemias;

4- Cooperação nas campanhas de educação pública sobre a prevenção do COVID 19;
5- Cooperação com as instâncias regional, estadual e federal;
6- Elaboração e divulgação de informes epídemiológicos sobre a Pandemia,.

7- Articulação intersetorial local (serviços de saúde, imprensa, empresas, escolas) para

a discussão e mob"ização social;
8- Disponl'bilização e djstribuição de informações, através de material informativo, como

folders, panfletos e programas de rádio, unidade básica de saúde, empresas e

demais serviços, carro de som com mensagens sobre a doença e como evitá-la;
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9-

Cancelar eventos públicos não essenciais;

1 0-Suspender visitas hospitalares por tempo indeterminado e será permitido apenas

acompanhante que não tenha comorbídades;
1 1-Suspensão de autorização de Vans e ônibus municipal por tempo indeterminado;

12- Comunicação - campanha conjunta de divulgação das ações e medidas preventivas
com inicio nesta segunda (16) destaque para a importância da adesão da socjedade,
principalmente idosos e pessoas com comorbidades (grupo de risco) e jovens
(principais agentes de transmissão da doença);
1 3-Reunir o comitê municjpal periodicamente para definir novas estratégicas;

14-Alteração do regime de trabalho da prefeitura e outros órgãos públicos, permitindo
"Home Office" (trabalho em casa) de acordo com a deliberação das chefias

ímediatas, avaliando a idade, doenças preexistentes e de acordo a natureza do
serviço.

6.O Analise Situacional do Coronavírus
Elaborando a análise situacional do Corona VÍrus, a Vigilãncia Epidemiológica e Secretaria

Municipal de Saúde relatam que até o momento não tem nenhum
COVID 19 comunitário

registro de caso do

no município de Jussiape, mas as autoridades de saúde em

conjunto com o gestor municipal estão preparado para enfrentar essa pandemia com
informações ao público e disponíbilizando estrutura municipal compõem com

estão em alerta com suas equipe composto por
Ei=

médico,

O4 PSFs

enfermeiro, técnico de

enfemagem, porieiro e auxiliares de limpeza e um hospital municipal Casa de Saúde Ana
Medrado Luz com sua estrutura que compõem O4 leitos feminino, 04 leitos masculino, 03
obstetrícia e O4 pediatra e suas equipes de profissionais disponibilizando assistência 24

horas

com O7 médicos,

limpezas,

06

porteiros,

06 enfermeiros, 21 técnicos de enfermagem, 1O auxiliares de

03

Iavanderias,

04

recepcionistas,

04

administradores,

01

assistência social, 09 serviços de nutrição e dietética e O4 motoristas de ambulância de
emergência para o atendimento ao público.

A contingência de uma epidemia, portanto, requer um planejamento prévio de estratégias
que leva a consideração à realidade local, com quem inclui a avaliação, não só da
infraestrutura diretamente relacionada ao atendimento dos doentes (disponibilidades de
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s financeiros e humanos, acessibilidade ao serviço de assistêncía, por exemplo),

bem como, de fatores mais complexos de mensurar, como as questões comportamentais,
culturais e educacionais que contribui ou interfere na disposição da população em executar

as medidas de prevenção da doença e do controle vírus.
Com este novo cenário epidemiológico, tem se exigido formalmente dos gestores públicos

a pactuação de ações para a vigilância

(monitoramento

e assistência ), adesão aos

protocolos do Ministério da Saúde para atendimento e prevenção dos casos graves do
COVID 19. lsso tem implicado a mobílização e incorporação de recursos, métodos e
tecnologias nas rotinas das equipes técnicas do município.

Neste sentido, um dos primeiros desafios na elaboração do plano é de tentar medir a
magnitude e o impacto da epidemia no município.

iil

É importante considerar que em regra, cada paciente suspeita com COVID 19 deve fazer o
isolamento domiciliar em caso leve por 14 dias e sendo acompanhado por profissionais de

saúde de seu PSF, dependendo caso podendo fazer atendimento à distância por telefone
ou rede sociais como Whatzapp dando orientações sobre higiene e alimentação, portanto,

esse medidas são necessárias para evitar transmissão comunitária dos profissíonais de
saúde e demais pacientes de outras patologias nos PSFs e Hospital.

7.O Características geral do Corona Vírus
Os coronavírus causam infecções respiratórias e intestinais em humanos e animais; sendo

que a maioria das infecções por coronavirus em humanos são causadas por espécies de

=

baixa patogenicidade, levando ao desenvoMmento de sintomas do resfriado comum, no

entanto, podem eventualmente levar a infecções graves em grupos de risco, como pessoas
com comorbidade crônica, idosos e crianças.

Previamente a 2019, duas espécies de coronavírus altamente patogênicos e provenientes
de animais (SARS e MERS) foram responsáveis por surios de síndromes respjratórias
agudas graves. Acerca da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), o

espectro clínico não está descrito completamente bem como não se sabe o padrão de
letalidade,

mohalidade,

infectividade

e

transmissibilidade.

medicamentos específicos disponíveis e, atualmente,

Ainda

não

há

vacina

ou

o tratamento é de suporte e

inespecífico como medicamento para baixar a temperatura corporal como, por exemplo,
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e paracetamol usado aqui no Brasil com orientação medica, mas a

OMS

recomenda não usar ibuprofeno para tratar Covid-19.

Agente Etiológico
Trata-se de RNA vírus da ordem Nidovírales da família Coronaviridae. Os vírus da SARS-

CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV são da subfamÍIia Betacoronavírus que infectam somente

mamíferos; são altamente patogênicos e responsáveis por causar síndrome respiratória e
gastrointestinal. AIém desses três, há outros quatro tipos de coronavírus que podem induzir

doença

no

trato

respiratório

superíor

e,

eventualmente

inferior,

em

pacientes

imunodeprimidos, bem como afetar especialmente crianças, pacientes com comorbidades,
jovens, e idosos.

Reservatório e Modo de Transmjssão
•1

Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em mujtas espécies de animais,
incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, os coronavírus animais podem

infectar pessoas e depois se espalhar entre elas, como aconteceu com o MERS-CoV e
SARS-CoV. No início, muitos dos pacientes com surtos de doenças respiratórias causados
por 2019-nCov em Wuhan, na China, tinham alguma ligação com um grande mercado de
frutos do mar e animais vjvos, sugerindo que a disseminação ocorreu de animais para

pessoas. No entanto, um número crescente de pacíentes supostamente não teve exposição
ao mercado de anímais, indicando também a ocorrência de disseminação de pessoa para
PeSSOa.

É Ímportante esclarecer para melhor entendimento quanto ao risco associado ao 2019-

nCoV, que a facilidade com que um vírus se espalha de pessoa para pessoa pode variar.
`ii=

Alguns vírus são altamente transmíssíveis (como sarampo), enquanto outros são menos
transmissíveis.

Período de lncubação
O período médio de incubação da infecção por coronavírus é de 5.2 dias, com intervalo que

pode chegar até 12.5 dias. Número crescente de pacientes supostamente não teve
exposição ao mercado de animais, indicando também a ocorrência de djssemjnação de

pessoa para pessoa.
Período de Transmissibilidade
A transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV é em média de 7 dias após o
início dos sintomas. No entanto, dados preliminares do Novo Coronavírus (2019-nCoV)
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m que a transmissão possa ocorrer, mesmo sem o aparecimento de sinais e
sintomas. Até o momento, não há informação suficiente que defina quantos dias anteriores
ao início dos sinais e sintomas uma pessoa infectada passa a transmitir o vírus.

Suscetibilidade e lmunidade
A suscetibilidade é geral, por ser um vírus novo. Quanto à imunidade, não se sabe se a
infecção em humanos que não evoluíram para o óbito irá gerar imunidade contra novas

infecções e se essa imunidade é duradoura por toda a vida. O que se sabe é que a
projeção em relação aos números de casos está intimamente ligada à transmissibilidade e
suscetibilidade.

Manifestações CIÍnicas

-

O espectro cli'nico da infecção por coronavi'rus é muito amplo, podendo variar de um

simples resfriado até uma pneumonia severa. No entanto, neste novo coronavírus não está

estabelecido completamente o espectro, necessitando de mais investigações e tempo para
caracterização da doença. Segundo os dados mais atuais, os sinais e sintomas cIÍnicos

referidos são principalmente respiratórios. O paciente pode apresentar febre, tosse e
dmculdade para respirar. Em avaliação recente de 99 pacientes com pneumonia e
diagnóstico laboratorial de 2019-nCoV internados no hospital de Wuhan, aponta-se maior

taxa de hospítalização em maiores de 50 anos, sexo masculino. Os principais sintomas
foram febre (83%), tosse (82%), falta de ar (31%), dor muscular (11%), confusão (9%), dor

de cabeça (8%), dor de garganta (5%), rinorréia (4%), dor no peito (2O/o), diarréía (2%) e

náusea e vômito (1%). Segundo exames de imagem, 74 pacientes (75%) apresentaram

iil

pneumonia bilateral, 14 pacientes (14%) apresentaram manchas múltiplas e opacidade em

vídro fosco e l paciente (1%) evoluiu com pneumotórax. Também houve registros de
linfopenia em outro estudo realizado com 41 pacientes djagnosticados com 2019-nCoV.

8.O Situação do Coronavirus no Brasil
No Brasil em 18 estados e no Distrito Federal. Em São Paulo, foi registrada a la morte
pelo coronavírus no I3rasil, confirmada na terça-feira (17) pelo governo estadual. A vítima

é um homem de 62 anos que estava internado em um hospital particular da capital paulista.
Ele tinha diabetes e hipertensão e no dia 18 quarta feira ocorreu mais 2 morte relaciona ao
COVID 19 na cidade de São Paulo.
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O último balanço do Ministério da Saúde, divulgado na tarde de terça-feira, contabiliza

291 infectados.

Na quarta data 18/03/2020, a secretaria de Saúde de Goiás confirmou 12 casos do
coronavírus, e a da Bahia anunciou o 18O infectado. O governo de Tocantins
confirmou o primeiro caso no estado e o Rio de Janeiro confirmou em coletiva que

são 49 casos até o momento.
Veja os números: Casos confirmados do novo coronavírus no Brasil
Estado

Secretaria de Saúde

Ministén'o da Saúde.

AC

03

0

AL

O1

01

AP

0

0

AM

01

01

BA

18

03

CE

11

05

DF

19

22

ES

08

01

GO

12

06

MA

0

0

MT

0

0

MS

06

04

MG

14

07

PA

0

0

PB

0

0

PR

12

06

PE

19

16

Pl

0

0

RJ

49

33

RN

01

01

RS

19

1O

RO

0

0

RR

0

0

SC

07

07

SP

164

164

SE

05

04

TO

01

O

370

291

TOTAL

Fonte: Secretarias estaduais da Saúde e Ministério da Saúde
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9.O Situação do Coronavirus na Bahia
A Secretaria da Saúde do Estado da Bama (Sesab) confirmou o 18O caso de contaminação
por coronavírus no estado no início da tarde desta quarta-feira (18). A paciente é de

Salvador, com 71 anos, e segue internada e evoluindo bem,

Pela manhã, o secretário de saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, divulgou pelas redes
sociais o 17O caso confimado da contaminação.

Já na noite de terça-feira (17), outros dois pacientes - um homem de 50 anos e um

idoso de 60 -, internados em um hospital particular da capital baiana, também foram
incluídos na lista.

EI

Apesar disso, os quatro casos não entraram no boletim da terça-feira (17), porque o último

documento foi divulgado as 17h, e a confirmação dos casos mais recentes saiu depois do

fechamento.

Portanto, com a divulgação da Sesab, os registros mais recentes são: um homem de 64
anos, com histórico de viagem pela Tailândia, que segue internado, evoluindo bem. Um

homem de 50 anos, com histórico de contato com paciente vindo dos Estados Unidos, que

também segue intemado e evoluindo bem.
Um homem de 43 anos, com histórico de contato com paciente diagnosticado para Covid19. E uma mulher, 71 anos, com histórico de viagem pela Espanha e Pohugal, que segue
internada e evoluindo bem

Dos casos confirmados nove estão em Salvador, cinco em Feira de Santana, três em Porto

il
1.

Seguro e l em Prado.

Até quarta-feira (18), os casos confirmados na Bahia são:
Mulher de 34 anos, de Feira de Santana, contaminada após retomar da ltália, com
passagens por Milão e Roma, em 25 de fevereiro;

2.

Mulher de 42 anos, de Feira de Santana, trabalhadora doméstica que teve contato
com a mulherde 34 anos;

3.

Idosa de 68 anos, de Feira de Santana, mãe da mulher de 42, que teve contato
domiciliar com a 2a paciente;

4.

ldoso de 73 anos, também de Feira de Santana, marido da mãe da trabalhadora
doméstica, que teve contato domiciliar com as 2a e 3a pacientes;
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Mulher de 52 anos, de Salvador, quefez viagem recente à Espanha;
Crlança de 11 anos, de Salvador, f"ha da mulher de 52 anos, que também fez
viagem recente à Espanha;
7,

ldoso de 72 anos, de Salvador, que fez viagem recente para a ltália;

8.

liomem de 49 anos, de Salvador, que fez viagem recente à Alemanha e Espanha;

9.

Mulher de 50 anos, de Feira de Santana, que fez viagem recente aos Estados
Unidos;

10.

Homem de 43 anos, de Porto Seguro, que foi contaminado durante festa em
ltacaré;

11.

Mulher de 35 anos, de Porto Seguro, que teve passagem pelos Estados Unidos
DaAmérica;

-l2.

Mulher, de 42 anos, de Porto Seguro, que teve contato com um paciente
contaminado, que estava na festa de casamento da irmã de Gabriela Pugliesi, em ltacaré;

13.

Homem de 42 anos, de Prado, que teve passagem por Milão e Londres;

14.

ldoso de 72 anos, de Salvador, com histórico recente de viagem para São Paulo;

15.

Homem de 5O anos, de Salvador, internado em hospital particular;

16.

ldoso de 6O anos, de Salvador, intemado em hospital particular.

17.

Homem de 43 anos, com histórico de contato com paciente diagnosticado para

Covid-19
18.

Mulher, 71 anos, com histórico de viagem pela Espanha e Portugal, que segue
Ínternada e evoluindo bem.

Notificações
ZiEir

A Bahia registrou 671 casos suspeitos de Covid-19 (coronavírus), de janeiro até a manhã
desta quaha, quando o último boletim da Sesab foi divulgado,

Desse total, 18 foram confirmados, e 278 aguardam análise laboratorial e 375 foram

descartados. O diagnóstico positívo para o novo coronavírus pode cursar com grau leve,

moderado ou grave.

A depender da situação clínica, pode ser atendido em unidades primárias de atenção
básica, unidades secundárias ou precisar de internação. Mesmo definindo unidades de
referência, não significa que ele só pode ser atendido em hospital.
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Os casos graves devem ser encaminhados a um hospital de referência para isolamento e

tratamento. Os casos leves devem ser acompanhados pela Atenção Primária em Saúde
(APS) e instituídas medidas de precaução domiciliar,

10.O Situação entorno- epidemiológico de Jussiape-Ba
Até o momento não há nenhum caso de suspejta do novo

coronavirus no município de

Jussiape, mas as autoridades de saúde do município estão em alerta seguindo os
protocolos do Ministério da Saúde alertando a população sobre o risco de contágio e

evitando aglomerações de pessoas locais públicos e privado, principalmente contatos
físicos e como fazer a higíenízação.

Ei

11.O Atenção Prjmária
A saúde da família, estratégia prioritária para a organização da atenção primária tem como

um de seus preceitos desenvolverem relações de grupo e responsabilização entre as
equipes e a população de seu território de abrangência, garantindo a continuidade das

ações de saúde do cuídado. Considerando a magnitude da Pandemia hoje no Mundo, a
Atenção Primária tem um ímportante papel a cumprir a prevenção, atenção e controle

dessa doença. Constitui porta de entrada preferencial do usuário ao Sistema de Saúde e

tem situação prMlegiada para efetividade das ações, por esta próxima à comunidade que
atua.

i 12.O Diagnóstico Situacional das Unidades de Saúde da Atenção
Primária para o enfretamento da Pandemia do COVID 19 Jussl'ape
Entre as questões operacionais encontradas para a assistência, destacam-se:
As Unidades Básl'cas de Saúde estarão com atendjmento médíco em dois turnos em O5

cinco dias da semana, sendo que as unídades rurais ou urbanas obedecem ao mesmo
critério.

As Unidades Básjcas de Saúde tem um papel importante no sjstema de saúde do
município, visto que esta próximo a comunidade e podendo orientar os paciente e também
classificar caso suspeito se houver no município com sintomas leves de referidos orjentar o
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isolamento domiciliar com cuidado com a higiene e em casos graves fazer a locomoção do

paciente para a Casa de Saúde Ana Medrado Luz e internação hospitalar se necessário.

.13.O Unidades de Urgência
Devido às características de atendimento diuturno e interrupto, na ocorrência de epidemias,

os serviços de urgência acabam representando impohantes portas de entrada dos doentes.
Ele serve tanto como ponto de referência para as Unidades da Atenção Básica (para o

caminhamento dos casos de maior gravidades), como de contra referência dos pacientes
para as unidades

básicas (para

as consultas

de atendimentos).

Neste sentido,

a

capacidade de gestão é fundamental para que os serviços sejam articulados entre se e
ZiI=

garantam o acesso, o acompanhamento do paciente e a qualidade de atenção.
O manejo correto dos pacientes nestes serviços é essencial para garantir a boa evolução
dos casos classificados como grupo A e B e evitar o agravamento para os grupos C e D.
De forma semelhante ao atendimento prestado na atenção primária, as equipe de serviços
de urgência também devem ser capazes de realizar a analise clínica do paciente para o
recolhimento opohuno dos sinais de alarme; a classificação de risco correta; a investigação

laboratorial oportuna, e a indícação do tratamento correto. Para os pacientes que tiveram

condições como casos leves, a equipe de urgência deve garamr que os pacientes sejam
encaminhados para as suas unidades de saúde primária de referência.

Para os

pacientes que necessitarem de transferência para enfermarias ou UTl, é fundamental a
regulação com as equipes responsáveis pela internação nos serviços hospjtalares regionais

+

de modo a garamr a assistência adequada não obstante o Município não dispor desse
serviço. Entretanto, é notório que a demanda de atendimento nos seMço de urgência
(tanto público, como hospitalar) tem se caracterjzado por paciente de baixo risco ou

nenhim, que, a príori, poderiam esta sendo avaliados nos serviços da atenção primária.

Entre as principais ações que devem ser desenvolvidas pelos Serviços de urgência:
1 lmplantação do Comitê Municipal de Mob"ização Social para as ações de prevenção e
controle do novo Coronavirus;
2 Participar da Comissão lntersetorial do Coronavirus no munjcípio;

3 Defmr as competências de médicos, enfermeiros e técnicos de enfemagem e demais
profissionais dos serviços de urgência, na assistência aos casos de Coronavirus;
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4 Garantir o suprimento dos recursos humanos e materiais para o combate do COVID 19

bem como, a manutenção da infraestrutura assistencial nos serviço de urgência;

5 Referenciar correta e oportunamente os casos suspeitos para a assistência primária caso
leve e tercíária caso grave, quando necessário;
6 Disponibilizar leíto para isolamento de casos mais graves e fazer a regulação caso for

necessário para as unjdades média e alta complexidade de referencia;

7. Garantir leitos de emergência disponíveis na Casa de Saúde Ana Medrado Luz para
pacientes com sintomas do novo Coronavirus,.

8. Proibir vistas ao pacientes internados na Casa de Saúde Ana Medrado Luz;

9. Proibir internações de pacientes que não estejam em estado grave com o objetivo de

-\

liberar leito para internações de pacientes com sintomas graves do novo Coronavirus;
10. Proibir feíras, licença prêmio e pariicular dos funcionários de saúde por tempo
interteminado.

14.O Composição do Comitê Munjcipal
O Comitê Municipal da COVID 19 conta com a participação e colaboração dos

seguintes técnicos em suas respectivas áreas:

Instituições:

Representantes:

Secretária Municipal de Saúde

Titular

Simone Aguíar Novais

Coordenador de Vigílãncia em Saúde

Titular

Yuri Pereira Muniz

Coordenador de Vigjlância Epidemiológica

Titular

Marlucio de Souza Caires

Coordenador da Atenção Básica

Titular

Ducimária de Fátima Assunção Tanajura

Diretora do Hospital Maternidade

Titular

DraJessjca Muniz Pereira Marques

Conselho Municipal de Saúde

Titular

Everton dos Santos Novais
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AP RE S ENTAÇÃO

Este documento visa nortear os profissionais de saúde da Unidade Básica de Saúde
Feliciano da Silva Assunção sobre as medidas básicas de prevenção e controle de

lnfecção por COVID 19 através da adoção de medidas padronizadas de isolamento e

precauções, bem como a indicação de uso de EPIS (equipamentos de proteção
indMdual), sequencia de paramentarão e desparamentação, cuidados de limpeza e
desinfecção dos EPIS que serão reutilizados, além de orientações quanto às

condutas dos profissionais frente o atendimento de paciente com Síndrome Gripal.

Espera-se com este documento Padronizar as ações para o enfrentamento da
pandemia de Covid-19, consolidar as orientações de proteção de pacientes e de
profissionais da saúde e reduzír os riscos à saúde ocupacional e à das pessoas que

buscam cuidado nesta unidade de saúde.
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ROTINA DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Objetivos: Orientar aos servidores(as) sobre a rotina de higienização das mãos nesta unidade de
saude.

Segundo a Estratégia Multimodal de Higienização das Mãos, da Organização Mundial da Saúde
(OMS), foram adotadas cinco indicações principais para realizar a mgienização das mãos:

1. Antes do contato com o paciente;
2. Antes de realizar procedimentos assépticos;
3. Após o risco de exposição a fluidos corporais

4. Após o contato com o paciente;
5. Após o contato com as áreas próximas ao paciente.
Orientações Gerais:
• O uso de luvas não descarta a higienização das mãos;

• Manter as unhas curtas e não usar unhas artificiais;
• Não usar adornos (anéis, alianças, relógios de pulso).

~.---..-------*\

Figura 1. lndicações de higienização das mãos. Organização Pan-Americana da Saúde, Agência Nacional de
Vlgilância Sanitíria; 20O8, p. 23.
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DEGERMAÇÃO DAS MÃOS COM ÁGUA E SABAO
Objetivos: Orientar e padronizar a higienização simples das mãos;

F[nalidade do procedimento: Remoção mecânica dos microrganismos que colonizam as
camadas superficiais da pele, assim como o suor, a oleosidade e as células mortas, retirando a
sujidade propícia à permanêncía e à proliferação de microrganismos.

Duração do procedimento: 40 a 60 segundos.
Abrangêncla: Profissionais de todos os setores
Material necessário: Sabão líquido; Água corrente; Papel toalha.
indlcação:

.

Aochegareaosairdestaunidadedesaúde;

.

Sempreque houversujeira visível nas mãos;

.

Antese apóscontatocom o paciente;

.

Entre diferentes procedimentos em um mesmo paciente (ex.:

fazer um curativo,

administração de medicamentos);
.

Antes e após realização de atos pessoais (ex.: alimentar-se, assuar o nariz, ir ao toalete,

.

pentear os cabelos, etc.);
Antesdecalçarluvas e após retirá-las;

.

Após manipulação com superfícies;

.

Uso indicado de

Degermantes antissépticos

(Triclosan,

PVPl

ou

clorexidina)

em

substituição ao sabonete líquido comum em algumas situações quando exigem

redução máxima da população bacteriana:
.

Cuiclados com RN, idosos e outros imunodeprimidos;

.

Realização de procedimentos invasivos (instalação de sondas)

.

Cuidadoscom pacientesem precaução para COVID 19
DETALHAMENTO DO PROCEDIMENTO

1. Retlrar anéis, pulseiras, relógios e adornos;

2. Abrir a torneira, molhar as mãos e colocar o sabonete líquido (2ml aproximadamente);

3. Ensaboar e friccionar as mãos durante 30 e 60 segundos, em todas as suas faces, espaços
interdigitais, articulações, unhas e pontas dos dedos;

4. Enxaguar as mãos retirando toda espuma e resíduos de sabonete;
5. Enxugar as mãos com papel toalha;

6. Fechar a torneira com papel toalha, evitando assim recontaminar as mãos.

Duração do procedimento: 40 a 60 segundos
Higieniza!ão simples das mãos:

1. Abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se à pia;
2. Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrirtodas as

superfícies das mãos (seguir a quantidade recomendada pelo fabricante);
3. Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si;

4. Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos
e vice-versa;
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5. Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais;

6. Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os
dedos, com movimento de vai e vem e vice-versa;
7,

Esfregar o polegar direito com

o auxilio

da palma da

mão esquerda,

utilizando

movimento circular e vice-versa;
8. Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esciuerda contra a palma da mão direita,

fechada em concha, fazenclo movimento circular e vice-versa;
9. Esfregar o punho esquerdo com o auxílio da palma da mão direita, utilizando movimento
circular e vice-versa;

10, Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabonete. Evitar contato direto das mãos
ensaboadas com a torneira; 11. Secar as mãos com papel toalha descartável, iniciando

11. Secar as mãos com papel toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos

punhos. No caso de torneiras com contato manual para fechamento, sempre utilize papel
toalha
Referências Bibliograficas: ANVISA. Brochura: Segurança do Paciente. Higienização das
Mãos.

Disponível

em:

http://www.anvisa.gov.br/servícosaude/manuais/paciente_hig_maos.pdf.

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM PREPARAÇÃO ALCOÓLICA A 70%
Objetivos: A hígienização com preparação alcoólica 70% possui ação antisséptica, é a medida
mais prátjca e eficaz na eliminação da microbiota presente nas mãos.

Duração do procedimento: 20 a 30 segundos
Abrangência: Todos os setores.
Executor: Equipe da saúde.

Material necessário: Preparação alcoólica a 70% para uso em unidade em saúde,.
lndicação:

.

Deveserrealizada de acordocom as cinco indicaçõesda OMS;

.

Deve ser realizada apenas quando as mãos não estiverem visivelmente sujas;

.

Entre as etapas de retirada de EPIS após prestar assistência a paciente com COVID 19

DETALHAMENTO DO PROCEDIMENTO

1.Retirar anéis, pulseiras, relógios e adornos;
2. Colocar gel alcoólico a 70% ou de solução alcoólica a 70% com 1-3% de glicerina nas

mãos;
3. Friccionar as mãos durante 20 e 30 segundos em todas as suas faces, espaços
interdigitais, articulações, unhas e pontas dos dedos;

4. Deixar as mãos secarem naturalmente.
A técnica de higienização anti-séptica é igual aquela utilizada para higienização simples das

mãos, substítuindo-se o
antisséptico degermante).

sabonete

comum

por

um

associado

a

antisséptico

(e.g.,

Duração do Procedimento: 20 a 3O segundos. lmportante:
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-

Observações importantes:
• Para evitar ressecamento e dermatites, utilize creme hidratante regularmente e evite higienizar

as mãos com água e sabão imediatamente antes ou depois de usar uma preparação alcoólica;
• Depois da higien]zação com preparação alcoólica, deixe que elas sequem completamente (sem
utilização de papel toalha);
LEMBRE-SE: O uSO DE LUVAS NÃO SUBSTITul A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

Referenclas bibliográficas:

file :///C:/Documents%20a nd%20Settings/pmj/M eus%20docu mentos/ia nne/POP-12H igieniza%C3%A7%C3%A3o-das-m%C3%A3os-no-Ambiente-Hospitalar-Revis%C3%A3o-2018.pd

uMDADE BASICA DE SAul)E FELICIANO DA SILVA ASSuNÇÃO, PRAçA O9 DE JULHO, JuSSIAPE-BA, CEP- 46670-OOO

Í

pop

Servl'ço de
Controle delnfecçãoemambientedesaúde

ELABORADO

AP ROVADO

vERSÃo :

EMISSÃO:

POR

POR

01

2020

IANNE LUZ

DULCEMARIATANAJURAALINEDANTAS

PAGINA

ATuALIZADO

SEQUENCIA DE PARAMENTAÇAO
ObJ'etivo: Orientar e padronizar a sequencia correta de paramentação para prestar assistência para pacientes
com COVID 19

Finalidade do procedimento: Ws am prevenir a disseminação do coronavirus.
Equipamentos e materials necessários: Não se aplica.

.

1.

Equipamentosde proteçã o indivídual ob rigatórios :

Luvasdeprocedímentos não estereis;
.

AventaI;

.

Gorro;

.

Óculos/protetc)rfacial;

.

Mascaracirú rgica ou n95/PFF2

lndicações: suspeito ou confirmado de COVID 19
Responsáveis: equipe assistencia

DETALHAMENTO DO PROCEDIMENTO:

1. AVENTAL/CAPOTEl,ü'l\jtày`7f-.&\

l

\

2.

MASCARACIRURGICA/MASCARAN95/PFF2

JI\

lllllllllhJ
B

c_\ rJr++Ei Í

r2z
_3S

3.

GORRO

4.

PROTETOR OCULAR/PROTETOR FACIAL

uNiDADE BAsicA DE sAuDE FELiciANo DA siLvA AssuNção, pRAÇA o9 DE JULHO, JUSSIApE-BA, CEp- a6670-OOO

II

HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Os EPls que não são descartáveis, como botas, luvas, aventais, óculos e protetores
facl'ais devem passar pelo processo de limpeza e desinfecção, diariamente, no final

de cada atendimento ou do expediente, e serem armazenados secos.
Para a limpeza de botas, luvas e aventais utilizam-se água, sabão ou detergente, e

para a desinfecção pode ser utilizado hipoclorito de sódio 1% ou outros conforme

orientação

do

fabricante.

Após

esse

procedimento

é

importante

enxaguar

abundantemente, para retirar todo o resíduo dos produtos saneantes.
Para a limpeza de óculos e protetores faciais utiliza-se água, sabão ou detergente, e
para a

desinfecção

pode ser utílizado álcool a

70%,

quando o material for

compatível, poderá utilizar hl'poclorito de sódio ou outro desi'nfetante recomendado
pelo fabricante.
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FORMULÁRIO RECEPCIONISTA

l DENTI FICAÇÃO

NOME..

DATA DE NASCIMENTO:_J_

lDADE:_SEXO_TELEFONE( )

CARTÃO DO SuS

ENDEREÇO

MOTIVO DA PROCuRA DA uSF

QUEIXAS

DE

SINTOMAS

RESPIRATÓRIOS

(TOSSE,

DOR

DE

GARGANTA,

DESCONFORTO

RESPIRATÓRIO COM Ou SEM FEBRE

()SIM

()NÃo

OBSERVAÇÃ0: Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios, forneça uma mascara cirúrgica se
disponível, oriente hl'glenjzação imedjata das mãos com agua e sabão ou preparação alcoólica,

solicite que evite tocar no rosto e em superfícjes e djrecione para atendimento em sala especifica
visando o isolamento respiratório. A sala deve ser mantida com a porta fechada, janelas abertas e
ar condícionado desligado.

UNIDADE BASICA DE SAUDE FEuCIANO DA SILVA ASSUNçÃO, PRAçA O9 DE JULHO, JUSSIAPEúA, CEP- 4667OJJOO

FORMULÁRIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Identifl'cação

Nome:

de nascimento:_l_
Motívo
consulta:

SINAIS VITAIS
Temperatura axilar

Frequencia cardi'aca
Frequencla respiratorioa

Saturação de oximetria
Pressão arterial

Anotar informações no prontuário.

Observação: Caso o paciente apresente sintomas respiratórios graves ou outro shal e sintoma

preocupante, acione imediatamente o enfermeiro.
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FORMULÁRIO ENFERMEIRO
IDENTI FICAÇÃO

NOME:

DATA DE NASCIMENTO:__
APRESENTA SINTOMAS RESPIRATORK)S (TOSSE, DOR DE GARGANTA, FALTA DE AR,ESFORÇO OU
DESCONFORTO RESPIRATORIO ( )SIM ( ) NÃO

APRESENTAOUAPRESENTOU FEBRE ( )SIM ( )NÃO

APRESENTA OUTROS SINTOMAS ( ) SIM ( )NÃO
SE SIM, DESCREVA

CASOSuSPEITO DESINDROMEGRIPAL ( ) SIM

( ) NÃO

NOTIFICAÇÃO IMEDIATA

AVALIAÇÃO GERAL
APRESENTAOUTRASCOORMOBIDADES ( ) SIM

() NÃO

SESIM,

DESCREVA

MEDICAMENTOS DE USOCONTINUO ( ) SIM ( ) NÃO
SE SIM, DESCREVA

APRESENTAALERGIASAMEDICAMENTOS ( ) SIM

() NAO

SE SIM DESCREVA

HISTORIA DE CIRURGIAS PREVIAS OU INTERNAçÕES RECENTES ( ) SIM ( ) NÃO
SESIM,

DESCREVA

ANOTAR INFORMAÇÕES EM PROTuARIOS

UNIDADE BASICA DE SAUDE FE"NO DA S"VA ASSuNçÃO, PRAçA O9 DE JULHO, JuSSIAPE-BA, CEP- 46670"

FORMULÁRIO MEDICO

ldentificação

Nome:

Data de nascimento:_i__
Revisao da historica clinica,(sintomas de sindromes gripal com ou sem febre). Avaliar

outros

si'nais

e

sintomas,

diagnosticos

alternativos,

descompensação

de

coormobidades, etc.
Classifl'cação de gravidade

Caso grave - estabilização e encaminhamento para centro de referencia
Caso leve- avaliar coormobidades que contraindicam isolamento domiciliar. Se

possivel acompanhar na aps, realizar manejo clinico apropriado,(medicamentos

sintomaticos,

prescrever

oseltamMr

para

pessoascom

condiçoes

de

risco

e

complicações, etc).orinetações de isolamento domiciliar para o paciente e contatos

da casa e monitoramento de 48/48 horas presencial (conforme quadro clinico ) ou

por telefone
Fornecer atestado medico de 14 dias para propiciar o isolamento domiciliar para o
paciente (cíd 10-j11- sindrome gripal ou b43.2 covid 19) e seus contatos da casa(cid

10- z20.9- contato com exposição a doença transmissível não especificada).

Anotar ínformações no prontuário
Observação:

caso

a

pessoa

apresente

sinais

ou

sintomas

de

gravidade

ou

comorbi'dades que contraindi'quem o isolamento domicíliar, entrar em contato com

seu centro de referencia para promover hospitall'zação. fornecer atestado quando
necessário e assim propiciar o isolamento domiciliar. Orl'entar osfamiliares a buscar

atendimento ao l'nicio dos sintomas.
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CRITÉRIOS QUE DEVEM SER UTILIZADOS PELA EQUIPE I)A ESF PAFIA
DEFINIR O MANEJO CLINICO DO PACIENTE

CASO LEVE

Definição
SÍndrome gripal com sintomas leves (sem dispneia ou sinais de gravidade)
E

Ausência de comorbidades descompensadas que contraindicam isolamento domiciliar ou sinais

de gravidade

Conduta:
ManeJ'o clinico, orientações de isolamento domicjliar e monitoramento de 48/48 horas presencial,
ou preferencialmente, por telefone de acordo com a necessidade clinica. Se familiares

desenvolverem sintomas. Orienta-Ios a procurar atendimento, já utmzando mascaras.

CASO GRAVE

Definição

Centro de referencia
Sindorme gripal que apresenta dispneia ou os sintomas da gravidade saturação menor que 95%,

taquicardia, hipotensão, alteração do estado mental, entre outras.
OU

Comorbl'dades que contraindicam

isolamento domic"iar (doença

cardíaca

crônica,

respiratórias crônícas, doenças renais, imunossuprimidos, doença cromossômica, etc.

Conduta: estab"ização e encaminhamento para centro de referenci'a por transme apropriado

uNIDADE BASICA DE SAuDE FE"ANO DA S"VA ASSuNçÃO, PRAÇA O9 DE JuLHO, JuSSJAPE-BA, CEP- 466")00

doenças

DIAGNOSTICO COVID-19

Pode-se avaliar o quadro de covíd-19 de maneira cljnica ou laboratorial.

O quadro clinico inicial da doença é caracterizado como síndrome gripal. O diagnostico shdrômíco

depende da investigação cljnico-epidemiologica e do exame físico.

O diagnostico laboratorial para identifjcação do vírus sars-cov-2'é rea"zado por meio das técnicas

de RT-PCR em tempo real ou teste rápido sorológico validado pelas hstjtuições de referencja.

RT-PCR EM TEMPO REAL
Estes teste

moleculares

baseiam-se

na

detecção de sequencjas

únicas

de

rna

viral

com

confirmação, por sequenciamento de ácidos nuclejcos, quando necessário.

Em áreas onde o covid-19 esta amplamente disseminada, um ou majs resultados negatl'vos de um
caso su5peito não descartam a possibilidade de infecção pelo vírus sars-cov-2.varios fatores

podem levar a um resultado negativo em um indivjduo ínfectado.

Motivos dos testes darem falso-negativo.
.

Máqualidadedaamostra

.

A amostra foi coletada em uma fase precoce ou tardia;

.

Aamostra nãofoi manuseada

eenvjada adequadamente,.

Este deve ser rea"zado em pacientes sintomáticos, idealmente ( do 3g ate 10g dia de inicio dos
sintomas)

TESTE SOROLOGICOS
Estes testes visam detectar anticorpos específicos produzídos pelo corpo humano contra o vírus

sars-cov-2 ou detectar antígeno deste vírus. Para isso os testes sorológicos são desenvolvi'dos para
detecção de anticorpos igG e igM ou detecção de antigenosespecificos do vírus, alguns pc" ensaio
.imunoenzimaticos
(ELISA)
imunoflorescencia.

e

imunocromatograficos

(TESTE

RÁPIDO)

e

outros

por

Deve ser rea"zado em pacientes síntomáticos, i'dealmente (a paftir do sg dia de inicio dos
sintomas)

Pessoas assintomáticas - não colher material.
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MANEJO TERAPÊUTICO NA APS

Medidas farmacológicas

Medidas clinicas

Prescrição de fármacos para o controle

lsolamento domiciliar por 14 dias a contar

de sintomas,

da data do inicio dos sintomas

caso não haja nenhuma
com possibmdade de

contraindicação,

intercalar os fírmacos antitérmicos em

Revisão

a

cada

48

horas,

telefone,

para

caso de difícil controle da febre.

preferencíalmente

Antitérmico vl'a oral

pacientes
que
não
apresentam
comorbidades e menores de 60 anos de

1Ê

opção-

paracetamol

(200mg/ml

ou

por

idade.

500mg/comp a cada 4/4 horas ou a cada
6/6 horas a depender da frequência da
febre e dor.

Revisão

a

cada

preferencialmente
domicilíar,
para

24

realizar
pessoas

horas,
visita
com

23
opção - Dipirona
(solução gotas comorbidades de risco e maiores de 60
500mg/ml ou 500mg/cp, em caso de dor anos de idade
ou febre de 6/6hs

Manter

lniciar o uso de oseltamMr paratodos os

casos

de

síndrome

gripal

que

repouso,

hidratação

oral,

alimentação adequada.

tenha

situações de risco de complicações. Essa

Isolamento de contatos domicÍIiares por

recomendação

14 dias.

índepende

da

situação

vacinal do paciente. O ideal é que se

inicie o fármaco ate as 48 horas após o
inicio dos síntomas.

Reforca-se que

e

necessário, que o pacjente procure ajuda
medica em casos de agravamento.

Normatjva de acompanhamento do paciente em isolamento domiciliar por telefone
1- Anotar no prontuário o numero de contato do paciente e de algum acompanhante (de
preferência do cuidador que ficara

responsável

pelo paciente), durante a

primeira

avaliação na USF.

2-

A ligação deve ser realizada pelo profissional de saúde da ESF ( ACS, enfermeiro, medico ou

técnico de enfermagem)
3-

Não há necessidade de gravar a conversa

4- Anotar informações sobre a conversa telefônica no prontuário, quadro cl"co autoreferido
do paciente, autoavaliação da necessidade de ir algum profissíonal da saúde à residência

do paciente ou consulta presencl'al na ubs com pacjente em uso de mascara. lnformar
horário das ljgações e queixas.
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CUIDADOS DOMÉSTICOS DO PACIENTE EM ISOLAMENTO DOMICILIAR

ISOLAMENTO DO

PRECAUçÕES DO

PACIENTE

CUIDADOR

Ficar

em

PRECAUçÕES GERAIS

beber O cuidador devera uti"zar uma
alimentar se mascara descartável quando
bem, se necessárl'o fazer uso estiver perto do pacíente. Caso
bastante

repouso,

agua,

de analgésicos e anti-termicos.

1r

Toda vez que lavar as mãos

com

agua

e

sabão /preferenciaaopapeldar
toalha

Permanecer em quarto isc)lado

a mascara fique úmda ou com Caso não seja possível utilizar
secreções, deve ser trocada toalha de tecido e trocar toda

e bem ventilado.CasonãoseJ'apossível lsolar o

imediatamente. Nunca tocaroumexernamascara.Apósretiraramascaraocuidador

vez que ficar úmída.Todososmoradores da casa

paciente em um quarto único, deve lavaras mãos com agua e
manter pelo menos l metro dedistanciadopaciente.Dormjremcamaseparada(exceção: sabão.Deve ser
realizada
a

devem cobrir o naríz quando

forem tosslr ou espirrar, seJ'acomasmãosoumascaras.Lavarasmãosejogara

mães que estão amamentando
devem
continuar

vez que eles parecem sujar,

mascara

amamentando com o uso da

antes e depois do contato com

uSO.Evitar contato com secreções

mascara e medidas de higl'ene

o paciente, antes e depois de ir

como lavagem das mãos).

ao banheiro, antes e depois de

Limitar a movimentação pelacasacomcompartilhamento

Utilizar mascara cirúrgica todo

tempo. Caso o paciente não
tolere ficar por mul'to tempo
medidas

respiratória

de

com

das

mãos

toda

descartável

após

o

cozinhar e comer e sempre

do

que J'ulgar necessário.

descartar o lixo do paciente,

paciente,

quando

for

utilizar luvas descartáveis.Limparfrequentemente majs

como (cozinha, banheiro)

realizar

higienização

higiene

mais

frequência, trocar a mascara
sempre que estiver danificada /sujaoúmid.Nãrecbvisíta.

Caso

alguém

do

domicilio

apresente

sl'ntomas

desíndromegripal,iniciaras

de

mesmas

medidas

de

precauções para os pacientes
e solicitar atendi'mento naunidadebásicadesaúde,por

uma

superfícies

vez

por
que

dias
são

frequentemente tocadas com
alvejante, na concentração de
25 ml de agua sanl'táría para 1

meio do agente comunítário
de saude ou outro profissionaldaequipe.

ljtro de agua. Faca o mesmo
para banheiro e toalhetes.Laveroupaspessoais,roupasdecamaedebanhodopacientecomsabãocomumeaguaentre60a90OC,deixesecaraosol,preferencialmente.
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CONDIÇÕES CLINICAS QUE INDICAM ENCAMINHAMENTO PARA UNIDADE

DE REFERENCIA

SINDROME RESPIRATORIA AGUDA GRAVE (SARA)

.

lndividuo de qualquer idade com síndrome gripal e que apresente dispneia ou seguhtes
sinais de gravidade:

.

Saturaçãodeoximetria <95%em arambjente

.

Sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respíratória avaliada de

acordo com a idade
.

Piora nas condiçõesclinicas dedoença de base

.

Hl'potensão

.

Indlvi'duo de qualquer jdade com quadro de insuficiêncía respiratória

Em crianças além dos iterB acima, observa-se batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem
intercostal, desidratação e inapetêncja.

Vale ressaltar que febre pode não estar presente em alguns casos excepcionais, como cnanças,
idosos, imunossuprlmidos ou pessoas que uti'"zaram antiterml'cos, e, ponanto, a ava"'ação c"nica e
epidemiologica deve ser levada em consideração.

COMORBIDADES QUE INDICAM AVALIAçÃO EM CENTRO DE REFERENCIA

.

Doenças cardíacas crônicas

.

Doença cardíaca congênita

.

lnsuficl'ência cardíaca mal cc)ntrolada

.

Doença cardíaca isquêmica descompensada

.

Doenças respiratórias crônicas
DPOC e asma mal controlados

Doenças pulmonares intersticiais com complícações

Fibrose cística com l'nfecções concorrentes
Crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade
Displasia broncopulomar com compljcações

Doenças renais crônicas em estagio avançado
Paciente em dialise

lmunossuprl'midos

Transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea

.....

lmussupressao por doenças e medicamentos (em vigência de quimioterapl'a radioterapia

.

dentre outros).
mador de doenças cromossômicas e com estado de frag"J'dade imunológica (síndrome

.

dedown)
Diabetes
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NOTIFICAÇÃO IMEDIATA

Í mandatória a notificação imediata no caso de sindrome gripal, via

plataforma e-sus ve (

notifica.saude.

Casos notificados de síndrome gripal que posteriormente apresentaram
teste positivo para COVID-19 positivo, deve ser notificado, informando o

resultado do teste.
Também e considerado caso confirmado para COVID-19

a pessoa com

sindrome gripal e histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos

7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado
laboratorialmente e para o qual não foi possível reali'zar a investigação
laboratorial especifjca.

Pessoas com síndrome gripal e resultado negativo para COVID -19 é
considerado caso DESCARTADO,

Atende para o uso correto do CID 10sempre que disponível no sistema.
CID 10-J11 -SINDROME GRIPAI
CID 10-B43.2 -COVID 19
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ORIENTAÇÕES PARA AFASTAMENTO E RETORNO AS ATIVIDADES DE
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Profissionais contactantes domiciliares assintomáticos de pacientes suspeitos ou confirmados da
síndrome gripal.

Contactante não domiciliar: sem recomendação de afastamento
Contactante domiciliar. Seguir recc)mendações abajxo
QUADRO 1.Recomendações para profi'ssíonais de saúde que e contato domicl'liar de pessoa com
síndrome gripal.
TESTE POSITIVO

l

TESTENEGATIVORETORNOIMEDIATOAOTRABALHO DfSDEQuEASSINTOMATICO.

CASO DODOMICILIO

PROFISSIONAL DE SAUDE MANTEM 14 DIAS
REALIZOU

TESTE (RT-CROUTESTEJOROLOGICO)TESTE

DE AFASTAMENTO, A CONTAR DO INICIO DOS

SINTOMAS DO CASO CONTATO

AFASTAMENTO DO PROSISSIONAL POR 7 DIAS, A CONTAR DO "CIO DOS SINTOMAS DO CASO.RETORNOAOTRABAIHOAPÓS7DIAS,SEPERMANECERASSINTOMATICO
lNDISPONIVEl

Profissional de saúde com síndrome gripal (febre acompanhada de tosse
ou dor de garganta ou dificuldade para respirar)
Deve-se afastar do trabalho imediatamente
O retorno ao trabalho deve seguir as seguintes condi'ções descritas abaixo:
QUADRO 2 R

rhoNi":DUAAD:RD: 2.ReCOmendaçõeS Para PrOfiSSiOnais de saúde com sintomas gripais:
J

TESTE

CONDIçÕES DE RETORNOAOTRABALHO

O BSERAÇÕ ES
CONDlÇOES NECESSARIAS PARA REALIZAÇÃO DOTESTESOROIOGICOEMPROFISSIONALDESAuDE

TESTE DISPONIVELRT-PCROUTESTE

TESTE N EGATIVO

SOROLOGIVO)

A PARTIR DO OITAVO DIA DO INICIO DOSSINTOMASEMINIMO

DE 72 HORAS ASSINTOMA"COUSARMASCARACIRuRGICAAORETORNAR AOTRABALHO,MANTENDOSEUUSOPORATE14 DIAS
MINIMO DE 72 HORASASSINTOMATICOE
lNDISPONIBILIDADE DE TESTE

DO INICIO DOS SINTOMAS.

MINIMO DE 7 DIAS APÓSlNICIODOSSINTOMAS
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Procedimento Operacional

P adrão

POP -ATENÇAO PRIMARIA
COVID 19
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AP RE SE NTAÇÃO

Este documento visa nortear os profissionais de saúde da Unidade Básica de Saúde

Caraguatai sobre as medidas básicas de prevenção e controle de lnfecção por COVID

19 através da adoção de medidas padronizadas de isolamento e precauções, bem
como a indicação de uso de EPIS (equipamentos de proteção individual), sequencia

de paramentarão e desparamentação, cuidados de limpeza e desinfecção dos EPIS
que serão reutilizados, além de orientações quanto às condutas dos profissionais

frente o atendimento de paciente com Síndrome Gripal.

Espera-se com este documento Padronizar as ações para o enfrentamento da
pandemia de Covid-19, consolidar as orientações de proteção de pacientes e de
profissionais da saúde e reduzir os riscos à saúde ocupacional e à das pessoas que

buscam cuidado nesta unidade de saJde.
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ROTINA DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Objetivos: Orientar aos servidores(as) sobre a rotina de higienização das mãos nesta unidade de

saude'
Segundo a Estratégia Multimodal de Higienização das Mãos, da Organização Mundial da Saúde
(OMS), foram adotadas cinco indicações principais para realizar a higienização das mãos:

1. Antes do contato com o paciente;
2. Antes de realizar procedimentos assépticos;
3. Após o risco de exposição a fluidos corporais

4. Após o contato com o paciente;
5. Após o contato com as áreas próximas ao pacíente.
Orientações Gerais:
. O uso de luvas não descarta a higienização das mãos;
• Manter as unhas curtas e não usar unhas artificiais;
• Não usar adornos (anéis, alianças, relógios de pulso).

Figura 1. lndicações de hígienização das mãos. Organização Pan-Americana da Saúde, Agência Nacional de
VÍgílância Sanitáría; 2008, p. 23.
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DEGERMAÇAO DAS MAOS COM AGUA E SABAO
Objetivos: Orientar e padronizar a higienização simples das mãos;

Finalidade do procedimento: Remoção mecânica dos microrganismos que colonizam as
camadas superficiais da pele, assím como o suor, a oleosidade e as células mortas, retirando a
sujidade propícia à permanência e à proliferação de microrganismos.

Duração do procedimento: 40 a 60 segundos.
Abrangêncla: Profissionais de todos os setc)res
Material necessário: Sabão líquido; Água corrente; Papel toalha.
Indlcação:

.

Aochegareaosairdestaunidadedesaúde;

.

Sempreque houversujejra visível nas mãos;

.

Antes e apóscontatocom o paciente;

.

Entre diferentes procedimentos em um mesmo paciente (ex.:

.

administração de medicamentos),.
Antes e após realização de atos pessoais (ex.: alimentar-se, assuar o nariz, ir ao toalete,

.

pentear os cabelos, etc.);
Antesdecalçarluvas e após retirá-las;

.

Após manipulaçãocom superfícies;

.

Uso

indicado de

Degermantes

antissépticos

(Triclosan,

fazer um curativo,

PVPl ou

clorexidina)

em

substituição ao sabonete líquido comum em algumas situações quando exigem redução
máxima da população bacteriana:

.

Cuidadoscom RN, idosose outros imunodeprimidos,.

.

Realização de procedimentos invasivos (instalação de sondas)

.

Cuidadoscom pacientesem precaução para COVID 19
DETALHAMENTO DO PROCEDIMENTO

1. Retirar anéis, pulseiras, relógios e adornos;

2. Abrir a torneira, molhar as mãos e colocar o sabonete li'quido (2ml aproximadamente);

3. Ensaboar e friccionar as mãos durante 30 e 60 segundos, em todas as suas faces, espaços
interdigitais, articulações, unhas e pontas dos dedos;

4. Enxaguar as mãos retirando toda espuma e resíduos de sabonete,.
5. Enxugar as mãos com papel toalha;
6. Fechar a torneira com papel toalha, evitando assim recontaminar as mãos.

Duração do procedímento: 40 a 60 segundos
HÍgienização simples das mãos:

1. Abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se à pia;

2. Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir todas as

superfícies das mãos (seguir a quantidade recomendada pelo fabricante);
3. Ensaboar as palmas das mãos, friccíonando-as entre si;

4. Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos e
vice-versa,.
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HIGIENIZAÇAO DAS MAOS COM PREPAluÇAO ALCOOLICA A 70%
Objetivos: A higienização com preparação alcoólica 70% possui ação antisséptica, é a medida
mais prática e eficaz na elimínação da microbiota presente nas mãos.

Duração do procedimento: 20 a 30 segundos
Abrangêncla: Todos os setores,
Executor: Equipe da saúde.

Material necessário: Preparação alcoólíca a 70% para uso em unidade em saúde;
Indicação:

.

Deveserrealizada de acordocom ascinco indicaçõesda OMS;

.

Deve ser realizada apenas quando as mãos não estiverem visivelmente sujas;

.

Entre as etapas de retirada de EPIS após prestar assistência a paciente com COVID 19

DETALHAMENTO DO PROCEDIMENTO

1.Retirar anéis, pulseiras, relógios e adornos,.

2. Colocargel alcoólico a 70% ou de solução alcoólica a 70% com 1-3% de glicerina nas mãos;

3. Fricclonar as mãos durante 20 e 30 segundos em todas as suas faces, espaços interdigitais,

articulações, unhas e pontas dos dedos;

4. Deixaras mãos secarem naturalmente.
A técnica de higienização anti-séptica é igual aquela utilizada para higienização simples das

mãos, substituindo-se o sabonete comum por um associado a antisséptico (e.g., antisséptico
degermante).
Duração do Procedimento: 20 a 30 segundos. lmportante:

para

evitar ressecamento e dermatites,

não

higienize as mãos com

água

e sabão

imediatamente antes ou depois de usar uma preparação alcoólica;
Depois

de

higienizar

as

mãos

com

preparação

alcoólica,

deixe

que

elas

sequem

completamente (sem utilização de papel toalha).

1.

Aplicar na palma da mão quantidade suficiente do produto para cobrir todas as
superfícies das mãos (seguir a quantidade recomendada pelo fabricante),.

l.

,.:i..

i

l

Í.,i-,Íti

/)

2. Friccionar as palmas das mãos entre si;l.1-`--'

3. Friccionar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedc)s

e vice-versa;

4. 4. Friccionar a palma das mãos entre si com os dedos entrelaçados;

5. Friccionaro dorsodosdedosde uma mão com a palma da mãooposta, segurandoos dedos
e vice-versa;

'= -._,/--_

-, =ííb±-- --.-
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Observações lmportantes:
• Para evitar ressecamento e dermatites, utilize creme hidratante regularmente e evite higienizar

as mãos com ígua e sabão imediatamente antes ou depois de usar uma preparação alcoólica;
• Depois da higienização com preparação alcoólica, deixe que elas sequem completamente (sem
utilização de papel toalha);
LEMBRE-SE: O USO DE LUVAS NÃO SUBSTITUI A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

Referencias bibllográflcas:

file :///C:/Docu ments%20an dO/o20Setti ngs/pmj/Meus%20docu m entos/ia nn e/POP-12mgien iza%C3%A7%C3%A3o-das-mO/oC3%A3os-no-Am biente-Hospitalar-Revis%C3%A3o-2018.pd
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ATUALIZADO

SEQUENCIA DE PARAMENTACAO
Objetivo: Orientar e padronizar a sequencia correta de paramentação para prestar assistêncía para pacientes
com COVID 19

Finalidade do procedimento: Visam prevenir a disseminação do coronavirus,

Equipamentos e materials necessários: Não se aplica.
.

Equipamentos de proteção indMdual obrigatórios:

.

luvas de procedimentos não estereis;

.

Avental;

.

Gorro;

.

Óculos/protetorfacial;

.

Mascara cirúrgica ou n95/PFF2

lndicações: suspeito ou confirmado de COVID 19

Responsáveis: equipe assistencia l

DETALHAMENTO DO PROCEDIMENTO:
1.

AVENTAl/CAPOTE

•'.

.

..\

\.

J2.

:

MASCARA CIRURGICA/ MASCARA N95/PFF2

2z

,r``l

3.

GORRO

4.

PROTETOR OCULAR/PROTETOR FACIAL
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ELABORADO

APROVADO POR

Serviço de Controle

vERSÃo:

EMISSÃO:

POR

DULCEMARIA

de lnfecção

O1

2020

ERICA

TANAJ U RA

OLIVEIRA

ALINE DANTAS

Hospitalar

PAGINA

ATUALIZADO

UENCIA DE DESPARAMENTA
Objetivo: Orientar e padronizar a sequencia correta de desparamentação para prestar assistência para

pacientes com COVID 19
Finalidade do procedimento: Visam prevenir a disseminação do coronavirus

Equipamentos e materiais necessários: Não se aplica.
.

Equipamentos de proteção individual obrigatórios:

Luvas de procedimentos não estereis;
Avental,.

Gorro;

Óculos/protetor facial;
Mascara cirúrgica ou n95/PFF2
.

Preparação alcóolica.

lndicações: suspeito ou confirmado deCOVID 19

Responsáveis: equipe assistencial
DETALHAMENTO DO PROCEDIMENTO:
AINDA DENTRO DA SALA DO PACIENTE;

1.

Retiraras luvas;

O_,

2.

Retirar o avental/capote;
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HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Os EPls que não são descartáveis, como botas, luvas, aventais, óculos e protetores
faciais devem passar pelo processo de limpeza e desinfecção, diariamente, no final de

cada atendimento ou do expediente, e serem armazenados secos.
Para a limpeza de botas, luvas e aventais utilizam-se água, sabão ou detergente, e

para a desjnfecção pode ser utilizado hipoclorito de sódio 1% ou outros conforme

orientação

do

fabricante,

Após

esse

procedimento

é

importante

enxaguar

abundantemente, para retirar todo o resíduo dos produtos saneantes.
Para a limpeza de óculos e protetores faciais utiliza-se água, sabão ou detergente, e
para a desinfecção pode serutilizado álcool a 70%, quando o material forcompatível,

poderá utilizar hipoclorito de sódio ou outro desinfetante recomendado pelo
fabricante.
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FORMULÁRIO RECEPCIONISTA

lDENTIFICAÇÃO

DATA DE NASCIMENTO:JJ_

NOME:

lDADE:

SEXO_TELEFONE(

)

CARTÃO DO SuS

ENDEREÇO

MOTIVO DA PROCURA DA uSF

QUEIXAS

DE

SINTOMAS

RESPIRATÓRIOS

(TOSSE,

DOR

DE

GARGANTA,

DESCONFORTO

RESPIRATÓRIO COM Ou SEM FEBRE

()SIM

()NÃo

OBSERVAçÃO: Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios, forneça uma mascara cirúrgica se

lisponível, oriente higienização imediata das mãos com agua e sabão ou preparação alcoó"ca,

so"cite que evite tocar no rosto e em superfícies e direcione para atendimento em sala especifica

visando o isolamento respiratório. A sala deve ser mantida com a porta fechda, janelas abertas e
ar condicionado desligado.
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FORMULÁRIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ldentificação
Nome:

de nascimento:_

/

Motivo
consulta:

SINAIS VITAIS

Temperatura axilar
Frequencia cardíaca
Frequencia respiratorioa

Saturação de oximetria
Pressão arterial

Anotar informações no prontuário.

Observação: Caso o paciente apresente sintomas respiratórios graves ou outro sínal e síntoma
preocupante, acione imediatamente o enfermeiro.
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FORMULÁRIO ENFERMEIRO
IDENTIFICAÇÃO

NOME:

DATA DE NASCIMENTO:_

/

APRESENTA SINTOMAS RESPIRATORIOS (TOSSE, DOR DE GARGANTA, FALTA DE AR,ESFORÇO OU
DESCONFORTO RESPIRATORIO ( )SIM ( ) NÃO

APRESENTAOU APRESENTOU FEBRE ( )SIM ( )NÃO

APRESENTA OuTROS SINTOMAS ( ) SIM ( )NÃO
SE SIM, DESCREVA

CASOSUSPEITO DESINDROMEGRIPAL ( )SIM

( ) NÃO

NOTIFICAÇÃO IMEDIATA

AVALIAÇÃO GERAL
APRESENTAOUTRAS COORMOBIDADES ( )SIM

( ) NÃO

SE SIM,

DESCREVA

MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO ( ) SIM ( ) NÃO
SE SIM, DESCREVA

APRESENTAALERGIASAMEDICAMENTOS ( ) SIM

( ) NAO

SE SIM DESCREVA

HISTORIA DE CIRURGIAS PREVIAS OU INTERNAÇÕES RECENTES ( )SIM

( ) NÃO

SESIM,

DESCREVA

ANOTAR INFORMAçÕES EM PROTuARIOS

UMDADE BASICA DE SAuDE CARAGuATAl, DISTRITO CARAGuATAÍ, JuSSIAPE-BA/ CEP- 4667O-OOO

FORMULÁRIO MEDICO

ldentificação

Nome:

Data de nascimento:___
Revisao da historica clinica,(sintomas de sindromes gripal com ou sem febre). Avaliar

outros

sl'nais

e

sintomas,

diagnosticos

alternativos,

descompensação

de

coormobidades, etc.
Classificação de gravidade

Caso grave - estabilização e encaminhamento para centro de referencia
Caso leve- avaliar coormobi'dades que contraindicam isolamento domjc"iar. Se

possivel acompanhar na aps, rea"zar manejo c"nico apropriado,(medi'camentos

sintomaticos,

prescrever

oseltamivl'r

para

pessoascom

condiçoes

de

rjsco

e

comp"cações, etc).orinetações de isolamento domic"iar para o paciente e contatos

da casa e monitoramento de 48/48 horas presencial (conforme quadro c"nico ) ou

por telefone
Fomecer atestado medico de 14 di'as para propjciar o isolamento domic"iar para o
paciente (cid 10-j11- sindrome grjpal ou b43.2 covid 19) e seus contatos da casa(cjd

10- z20.9- contato com exposição a doença transmissível não especificada).

Anotar jnformações no prontuário
Observaça-o:

caso

a

pessoa

apresente

sinai's

ou

sintomas

de

gravjdade

ou

comomades que contraindiquem o isolamento doml'c"iar, entrar em contato com
seu centro de referenci'a para promover hospita"zação. Fornecer atestado quando
necessário e assim propiciar o isolamento domic"iar. Orjentar osfam"iares a buscar
atendl'mento ao inicio dos sintomas.
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CRITÉRIOS QUE DEVEM SER UTILIZADOS PELA EQUIPE DA ESF PARA
DEFINIR O MANEJO CLINICO DO PACIENTE

CASO LEVE

Definição
Síndrome gripal com sintomas leves (sem dispneia ou si'nais de gravidade)
E

Ausência de comor"ades descompensadas que contraindicam i'solamento domjc"iar ou sinais

de gravidade

Conduta:
Manejo c"nico, orientações de i'solamento domic"ar e monitoramento de 48/48 horas presencial,
ou preferencialmente, portelefone de acordo com a necessidade clinica. Se fam"jares

desenvolverem sintomas. Orienta-Ios a procurar atendimento, já "mzando mascaras.

CASO GRAVE

Defl'njção

Centro de referencia

Sindorme gripal q" apresenta dispneia ou os sintomas da gravidade saturação me"r que 95%,
taquicardl'atiipotensão, alteração do estado mental, entre outms.
OU

Comorbidades que contralndlcam

isolamento

domlc"Iar (doença cardi'aca

crônlca, doe"as

resp"atórias crônicas, doenças renais, imunossuprmdos, doença cromossômjca, etc.

Conduta.. estabmação e encaminhamento para centro de referencia p"ransme apropriado

uNiDADE BAs/cA DE sAuDE cARAGuA", DiSmO cARAGuATA"ussMpEBA{Ep46"o"

DIAGNOSTICO COVID-19

Pode-se avaliar o quadro de covid-19 de maneira c"nica ou laboratorlaL

O quadro c"nico ínicial da doença é carasterizado como síndrome gripal. O diagnostico sindrômico

depende da investigação c"nico¢pidemiologica e do exame físico.
O diagnostico laboratorial para identificação do vírus sars-cov-2 é rea"zado por meio das técm'cas

de RT-PCR em tempo real ou teste rápWo sorológico va"ado pelas instituições de referencia.

RT-PCR EM TEMPO REAL
Estes teste moleculares baseiam-se na detecção de sequencias únicas de rna viral com confirmação,
por sequencl'amento de ácidos nucleicos, quando necessário.

Em áreas onde o covid-19 esta amplamente disseminada, um ou mais resultados negati'vos de um

caso suspeito não descaftam a possib"dade de hfecção pelo vírus sars-cov-2.varios fatores podem
levar a um resultado negativo em um l'ndividuo infectado.

Motivos dos testes darem falso-negativo.

.

MÍqualidadedaamostra

.

A amostra foi coletada em uma fase precoce ou tardia,.

.

Aamostra nãofoi manuseada e envl'ada adequadamente,.

Este deve ser rea"'zado em pacientes sintomáticos, idealmente ( do 3g ate lOg dia de inicio dos
sintomas)

TESTE SOROLOGICOS
Estes testes visam detestar amorpos específicos produzidos pelo corpo humano contra o vírus

s"-cov-2 ou detect" antígeno deste vírus. Para isso os testes sorológl'cos são desewoMdos p"a
detecção de anticorpos igG e l'gM ou detecção de antigenosespecificos do vírus, algms por ensaio

Ímunoenzimaticos (E"A) e imunocromatograficos (TESTE RÁPIDO) e o"ros por imunofloresce".
Deve ser rea"zado em pacl'entes sintomát"os, idealmente (a pamr do sg dia de inici'o dos sintomas)

Pessoas assintomáticas - não colher materja[.

uNmADE BAsicA DE sAuDE cARAGuA", miTo cARAGuATAÍ, JussiApEBA, cEp- 4667"oo

MANEJO TERAPÊUTICO NA APS

Medidas farma cológicas

Medidas cli'nicas

Prescrição de fármacos para o controle de
síntomas,

caso

não

contraindicação,

com

haja

nenhuma

possib"idade

de

intercalar os fármacos antitérmicos em

lsolamento domici'liar por 14 dias a contar

da data do inicio dos sintomas

Revisão

caso de difícil controle da febre.

a

cada

preferencjalmente
opção-

paracetamol

(200mg/ml

ou

opção

-

Dipirona

(solução

telefone,

para

idade.

500mg/comp a cada 4/4 horas ou a cada
6/6 horas a depender da frequência da
febre e dor.
2e

has,

pacientes
que
não
apresentam
comorbidades e menores de 60 anos de

Antitérmico via oral

13

por

48

Revisão

a

cada

dP:emf:crjijna:;almenptaera

gotas

24

rpe::'sZ::s

horas,

V;Soi:a

comorbi'dades de risco e maiores de 60

500mg/ml ou 50Omg/cp, em caso de dor
anos de idade
ou febre de 6/6hs
Manter

lnl'cl'ar o uso de oseltamivl'r para todos os

casos

de

síndrome

gripal

que

repouso,

hidratação

oral,

alimentação adequada.

tenha

sl'tuações de risco de compljcações. Essa

recomendação

independe

da

si'tuação

vacinal do paciente. O ideal é que se i'nicie

lsolamento de contatos domici"res por
14 dias.

ofámaco ate as 48 horas após o jnicio dos

S!:t^O_rnfs_._.r?:orca-se quR. e :icii:á_ri;,
que o paclente procure aJ'uda medica em
casos de agravam ento.

Normativa de acompanhamento do paci'ente em jsolamento domi'ciftr por telefo"
1- Anotar no prontuário "umero de contato do paci'ente e de algum acompanhante (de

"ferência do cm'dador que ficara responsável pelo paciente"ume a primeira avaliação
naUSF.

2- A "gação deve ser rea"zada pelo profissional de saúde da ESF ( ACS, enfermei'ro, medl'co ou

técnico de enfermagem)
3-

Não há necessjdade de gravar a conversa

4- Anotar i'nformações sobre a conversa telefônica no prontuárjo, quadro cmco a"oreferido
do paciente, autoava"ação da necessl'dade de ir algum profjssionaW"aúde à residência do

paciente ou comlta presencial na ubs com paciente em uso de mascara. Inform" horáno
das ligações e queixas.
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CUIDADOS DOMÉSTICOS DO PACIENTE EM ISOLAMENTO DOMICILIAR

lSOLAMENTO DOPACIENTE

Ficar

em

repouso,

PREcCu:DUAçgàSRDO

PRECAUÇÕESGERAIS

bebebastanteagua,alimentars
r O cui'dador devera utmzar umemascaradescartávelquandeestiverpertodopaciente.Casamascarafiqueúmidaoucoosecreções,devesertrocadimediatamente.Nuncatoca

a

Toda vez que lavar as mão

bem, se necessário fazer uso d

o

com

analgésl'cos e anti-termcos.

o

preferencia ao

m

Permanecer em quarto isolad

agua

e

sabão,

Sra.ra

da

papel toalh

Caso não seja possível utiliza

a toalha de teci'do e trocartodrvezqueficarúmida.SrTodososmoradoresdacas

e bem ventilado.

ou mexer na mascara. Apóretiraramascaraocuidadodevelavarasmãoscomaguaesabão.Deveserrealizadaa
Caso não seja possível isolar opacienteemumquartoúni.co

/manterplo smetrd

devem cobrir o narjz quando

distancia do paciente. Dormir

forem tossi.r ou espirrar, seja

em cama separada (exceção:mãesqueestãoamamentandodevemcontinuar

com as mãos ou mascaras.
higienização das mãos toda vezqueelesparecemsujar,antesedepoisdocontatocomopaciente,antesedepojsdel'raobanheiro,antesedepoisde

casa

com

Caso

alguém

do

domic"io

Utl'lizar mascara cl'rúrgica todo

apresente

tempo. Caso o pacjente não

sindrome

tolere ficar por muito tempo

mesmas

reali.zar

mais

precauções para os paci.entes e
solicitar
atendimento
na

frequência, trocar a mascara

unidade básica de saúde, por

sempre que estjver danifjcada

melo do agente comunjtário de

suja ou úmi'da.Nãorecebervisitas.

saude ou outro profissjonal daequipe. PaSP

respiratória

com

hi'giene

e

jogar

a

descartar o ljxo do paciente

como (cozinha, banheiro)

de

mãos

cozinhare comere sempre quejulgarnecessírio.

comparti'lhamento

medi'das

as

mascara descartável após ouSO."tarcontatocomsecreçõesdopaciente,quandofor

amamentando com o uso damascaraemedjdasdehjgjenecomolavagemdasmãos).

Limitar a movl'mentação pela

Lavar

sjntomas
gripal,

inl'ciar

medidas

de
as

utiljzar luvas descartáveis.

Limpar frequentemente mal'sdeumavezpordias uperfíciesquesãofrequentemente ocadascomalvejante,naconcentraçãode25mldeaguasanitáriapar l itrodeagua.Facaomesmopar banhejroetoalhet s.Laveroupaspes oal's,roupasdecamaedebanhodoacl,entecomsabãocomumeguaentre60a90OC,deixe: Cfaer encia menatOe.SOl,

de
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coNDIÇÕEs cLINlcAs QuE INmAM ENcAMINHAMENTo pARA uNIDADE
DE REFERENCIA

SINDROME RESPIRATORIA AGUDA GRAVE (SARA)

.

IndMduo de qualquer ídade com síndrome gripal e que apresente di'spneia ou seguintes
sinais de gravidade:

.

Saturação de oxjmetria <95O/o em ar ambiente

.

Sinais de desconfofto respiratório ou aumento da frequência respiratória ava"ada de acordo
comaidade

•

Piora nascondjçõesc"ni'cas de doença de base

.

Hipotensão

.

Individuo de qualquer i'dade com quadro de insuficiêncja respiratóri'a

Em crianças além dos itens acl'ma, observa-se batimentos de asa de miz, cianose, tiragem
jntercostal, desidratação e inapetência.

i'dosos,
Yda3=ors::sma:tna:sqstepr:=:Ieospooudeoensãsooàe:tn?:o:::I=?_n:_e}T_:!€uns_
imunossuprl'midos ou pessoas que ut"izaram antitermicos,
casos
e, manto,
excepcionais,
a ava"ação
como crla"as,
clÍ"a e
epidemiologica deve ser levada em consideração,

COMORBIDADES QUE [NDICAM AVALIAÇÃO EM CENTRO DE REFERENtIA

.

Doenças cardíacas crônicas

.

Doença cardJ'aca congêm'ta

.

Insufíciência cardíaca mal controlada

.

Doença cardi'aca isquêml'ca descompensada

.

Doenças respiratórias crônicas

.

DPOCeasma malcontrolados

.

Doenças pulmonares intersticiajs com comp"cações

.

Flbrose cística com infecções concorrentes

.

Crianças com doença pulmonar crônica da premturidade

.

Displasia broncopulomar com comp"cações

.

Doenças renais crôni'cas em estagio avançado

.

Pacienteemdjalise

.

lmunossuprjmidos

•

Transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea

.

lmussupressao por doenças e medicamentos (em vigência de qujmioterapia radioterapl'a

.

dentre outros),
PoHadorde doe"as cromossômicas e com estado de frag"ade imunoIÓgica (síndrome de

.

down)
Djabetes
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NOTIFICAÇÃO "EDIATA

Í mandatória a notifi'cação jmedjata no caso
de si'ndrome gripal, via

plataforma e-sus ve (

Ca.Sa

Casos notificados de síndrome gri'pal que posteriormente apresentaram
teste positivo para COVID-19 positivo, deve ser notificado, jnformando o

resultado do teste.
Também e consl'derado caso confi'rmado para COVID-19

a pessoa com

sindrome gri'pal e histórl'co de contato próxl'mo ou doml'c"i'ar, nos últimos

7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confl'rmado
laboratorl'almente e para o qual não fol' possível rea"zar a i'nvesti'gação
laboratorial especifl'ca.

Pessoas com síndrome grjpal e resultado negativo para COVID -19 é
considerado caso DESCARTADO.

Atende para o uso correto do CID 10 sempre que disponível no si'stema.
CID 10-J11-SINDROME GRIPAL
CID 10-B43.2 - COVID 19

UNOADE BASICA DE SAUDE CARAGUATAÍ, DIS"O CARAGuATA/, JUSSIAPE-B4 CEP- 4667"00

ORIENTAÇÕES PARA AFASTAMENTO E RETORNO AS ATIVTDADES DE
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Profissjonais contactantes domic"iares assintomáticos de pacientes suspei'tos ou confirmados da
síndrome grjpal.

Contactante domic"iar: sem recomendação de afastamento

Contactante não domjci"ar. Segu'r recomendações abajxo
QUADRO 1.Recomendações para profi'ssionais
= _ -___- l-` C; `l"ldlU contato
UOrnlC"Iardomic
de pessoa coTESTEPOSITIVO

Slnar Ome grl'pal.

TESTE N EGATIVORETORNOIMEDIATOAOTRABAIHO DESDEQUEASSINTOMATICO.ACON

CASO DODOMICILIOREAllZOUTESTE(RT-PCROUTESTESOROIOGICO)TESTE

PROFISSIONAI DE SAuDE MANTEM 14 DIASDEAFASTAMENTo,ACoNTARDOiNlaoDosSINTOMASDOCASOCONTATOAFASTAMENTODOPROSISSIONALPOR7DIAS

TAR DO INICIO DOS SINTOMAS DO CASO.RETORNOAOTRABAIHOAPÓS7DIAS,SEPERMANECERASSINTOMATICO

lNDISPONIVEL

Profi'ssional de saúde com síndrome gripal (febre acompanhada de tosse
ou dor de garganta ou di'fi'cuk]ade para respjrar)
Deve-se afastar do trabalho imediatamente
O retorno ao trabamo deve seg"'r as seguintes condições descritas abaixo:

spo NIBILIDADE
QUADRO
2.ReCOmendações para profissionals de saúde co m sintomas gripals:OBSERAçÕESCONDl
DE TESTETEST
CONDlçÕES DE RETORNOAOTRABALHO

E DISPONIVELRT-PCROuTESTESOROIOGIVO)lNDISPON"LID

TESTE NEGATIVOMÍNIMODE72HORAS

ADE DE TESTE

ASSINTOMATICOEMINIMODE7DIASAPÓSlNICIODOSSINTOMAS.

ÇOES NECESSARIAS PARA REALIZAÇÃO DOTESTESOROIOGICOEMPROFISSIONALDESAuDEAPARTIRDOOITAVODIADOIMCIODOSSINTOMASEMINIMODE72HORASASSINTOMATICOUSARMASCARA

CIRURGICA AO RETORNAR AOTRABAIHO,MANTENDOSEuuSOPORATE14DIASDOINICIODOSSINTOMAS.
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Procedimento Operaciona1

P adrão

pop -ATENÇAO pmMARIA
COVID 19

UNIDADE BASICA DE SAUDE SÃO JOSE, POVOADO SÃO JOSE, JuSSIAPE-BA, CEP- 46670Ú00

Sumário
APRESENTAÇÃO
ROTINA DE HIGIENIZAçÃO DAS MÃOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

DEGERMAÇÃO DAS MÃOS COM ÁGUA E SABAO
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM PREPARAçÃO ALCOÓLICA A 70%

PRECAuÇÕES PADRAO, DE CONTATO, GOTICuLAS E AEROSSOIS
SEQUENCIA DE PARAMENTAÇÃO
SEQuENCIA DE DESPARAMENTAÇÃO
HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

FORMULÁRIO RECEPCIONISTA

FORMulÁRIO TÍCNICO DE ENFERMAGEM
FORMulÁRIO ENFERMEIRO
FORMuLÁRIO MEDICO
CRITERIOS QUE DEVEM SER UTllIZADOS PELA EQUIPE DA ESF PARA DEFINIR O MANEJO CIINICO DO
PACI ENTE

DIAGNOSTICO COVI D-19

MANEJO TERAPÍUTICO NA APS
CulDADOS DOMÍSTICOS DO PACIENTE EM ISOLAMENTO DOMICILIAR
CONDlÇÕESCLINICAS QuE INDICAM ENCAMINHAMENTO PARA uNIDADE DE REFERENCIA......

.... 22

NO"FICAÇÃO IMEDIATA
ORIENTAÇÕES PARAAFASTAMENTO E RETORNO AS ATMDADES DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE....
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

UNIDADE BASICA DE SAUDE SÃO JOSE, POVOADO SÃO JOSE, JuSSIAPE-BA, CEP- 46670-000

..., 24

APRE SE N TAÇÃO

Este documento visa nortear os profissionais de saúde da Unidade Básica de Saúde

Sãojose sobre as medidas básicas de prevenção e controle de lnfecça-o por COVID 19

através da adoção de medidas padronizadas de jsolamento e precauções, bem como
a indicação de uso de EPIS (equipamentos de proteção individual), sequencia de

paramentarão e desparamentação, cuidados de limpeza e desinfecção dos EPIS que

serão reutilizados, além de orientações quanto às condutas dos profissionais frente o
atendimento de paciente com Síndrome Gripal.

Espera-se com este documento Padronizar as ações para o enfrentamento da
pandemia de Covid-19, consolidar as orientações de proteção de pacientes e de
profissionais da saúde e reduzir os riscos à saúde ocupacional e à das pessoas que

buscam cuidado nesta unidade de saúde.

UNIDADE BASICA DE SAUDE SÃO JOSE, POVOADO SÃO JC)SE, JUSSIAPEBA, CEP- 4667O-000

ROTINA DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Objetivos: Orientar aos servidores(as) sobre a rotina de higienização das mãos nesta unidade de
saude.

Segundo a Estratégia Multimodal de Higienização das Mãos, da Organização Mundial da Saúde
(OMS), foram adotadas cinco indicações príncipais para realizar a higienização das mãos:

1. Antes do contato com o paciente;
2. Antes de realizar procedimentos assépticos;
3. Após o risco de exposição a fluidos corpc)rais

4. Após o contato cc)m o paciente;

5. Após o contato com as áreas próximas ao paciente.
Orientações Gerals:
. O uso de luvas não descarta a higienização das mãos,.

• Manter as unhas curtas e não usar unhas artificiais;
• Não usar adornos (anéis, alianças, relógios de pulso).

Figura 1. Indicações de higíenização das mãos. Organização Pan-Americana da Saúde, Agência Nacional de
Vigilância Sanitária; 2008, p. 23.

UNIDADE BASICA DE SAUDE SÃO JOSE, POVOADO SÃO JOSE, JuSSIAPE-BA, CEP- 46670-OOO

DEGE"A

ÃO DAS MÃOS COM ÁGUA E SABAO

Objetlvos: Orientar e padronizar a higienização simples das

Finalidade do procedimento: Remoção
mecânica dos microrganismos
`,-------..-- que
r-- `.`,i`....Lc`i.i
a>
colonizam
as
carnadas superficiais da pele, assim como o suor, a oleosidade e as células
mortas, retirando
a
c,iliiAiA- ___._.,..:_ ± _ ___
sujidade
propícía à permanêncl'a e à proliferação de microrganismos.

Duração do procedimento: 40 a 60 segundos.
Abrangência: Profissionajs de todos os setores

Material necessário: Sabão líquido; Água corrente; Papel toalha.

.

lndicação:
Aochegareao sairdesta unidadedesaúde,.

.

Sempre quehouversujeira visível nas mãos,.

.

Antes e após contatocom o paciente;

.

Entre diferentes procedimentos em

.

um mesmo paciente (ex.:
fazer um curativo,
administração de medicamentos);
Antes e após rea"zação de atos pessoais (ex.: a"mentar-se, assuar o nariz, ir ao toalete,

•

pentear os cabelos, etc.),.
Antes de calçar luvas e após retirá-las,.

.

Após manipulação com superfícies;

.

Uso

lndicado

de

Degermantes antissépticos

(Triclosan,

PVPl ou

clorexidina)

em

substituição ao sabonete "quido comum em algumas situações quando exigem redução
máxima da população bacteriana:

Cuidados com RN, idosos e outros imunodeprimidos;
Realização de procedimentos invasivos (instalação de sondas)

Cuidados com pacientes em
precaução para COVID 19
DETALHAMENTO DO PROCEDIMENTO

1. Retiraranéiis, pulseiras,relógios e adornos;
2. Abrir a torneira, molhar as mãos ecolocaro

sabonete líquido (2ml aproximadamente);
3. Ensaboar e fríccionar as mãos durante30 e
60 segundos, em todas as suas faces, espaços
articula ções, unhas e pontas dos dedos;

Enxaguar as mãos retirando toda espuma e resíduos de
sa bonete,.
Enxugar as mãos com
toalha;

Fechar a torneira com
papel toalh a, evitando assim recontaminar as mãos.
Duração do procedimento: 40 a 60 segundos
Higieniza ção simples das mãos:

1. Abrír a torneira e molhar as mãos,
evitando encostar-se
2. Aplicar na palma da mão
qiiantídade suficiente de sabonete líquido para
cobrir todas as
superfícies das mãos
(seguir a quantidade recomendada
pelo fab ricante);
3. Ensaboar as palmas
friccionando-as entre

4. Esfregar a palma da mão direita contra o dorso
da mão esquerda entrelaçando os dedos e
vice-versa,.

uNIDADE BASÍCA DE SAUDE SÃO JOSE, POVOADO SÃO JOSE, JUSSIAPE-BA, CEP- 46670JJOO

Observações lmportantes:
• Para evitar ressecamento e dermatites, utílke creme hidratante regularmente e evite mgienizar
as mãos com água e sabão imediatamente antes ou depois de usar uma preparação alcoó"ca;
. Depois da higienização com preparação alcoólica, deixe que elas sequem completamente (sem
utilização de papel toalha);
LEMBRE-SE: O uSO DE LUVAS NÃO SUBSTITUI A HIGIENIZAçÃO DAS MÃOS

Referencias bibliográficas:

file:///C:/Docu ments%2Oand%20Settings/pmj/Meus%20documentos/iann e/PO"2Higieniza%C3%A7%C3%A3o-das-m%C3%A3os-no-Ambiente"spitala r-Revis%C3%A3o-2018.pd
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UENCIA DE PARAMENTA
Objetivo: Orientar e padronizar a sequencia correta de paramentação para prestar assistência
com COVID 19

Finalidade do procedimento: Visam
prevenir a disseminação do coronavirus.

Equipamentos e materiais necessários: Não se aplica.
.

Equipamentos de proteção índividual obrigatórios:

.

Luvas de procedimentos não estereis;

.

Avental,.

.

Gorro;

.

Óculos/protetor facial;

Mascara cirúrgica ou n95/PFF2
lndicações: suspeito ou confirmado de COVID 19

Responsáveis: equipe assistencial

DETALHAMENTO DO PROCEDIMENTO:
1.

AVENTAL/CAPOTE

MASCARA CIRURGICA/ MASCARA N95/PFF2

3.

GORRO

4.

PROTETOR OCU IAR/PROTETOR FACIAL

UNIDADE BASICA DE SAUDE SÃO JOSE, POVOADO SÃO JOSE, JUSSIAPE-BA, CEP- 46670-OOO

para pacientes

HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Os EPls que não são descartáveis, como botas, luvas, aventais, óculos e protetores
faciais devem passar pelo processo de "mpeza e desinfecção, díariamente, no final de

cada atendimento ou do expediente, e serem armazenados secos.
Para a "mpeza de botas, luvas e aventais ut"izam-se água, sabão ou detergente, e
para a desinfecção pode ser ut"izado hipoclorito de sódio 1% ou outros conforme

oríentação

do

fabricante.

Após

esse

procedimento

é

impoftante

enxaguar

abundantemente, para retirar todo o resíduo dos produtos saneantes.
Para a limpeza de óculos e protetores faciais ut"iza-se água, sabão ou detergente, e
para a desinfecção pode serut"izado álcool a 70%, quando o material forcompatível,

poderá utilizar hipoclorjto de sódio ou outro desinfetante recomendado pelo
fabricante.

UNIDADE BASICA DE SAUDE SÃO JOSE, POVOADO SÃO JOSE, JuSSIAP"A, CEP- 4667"00

FORMULÁRIO RECEPCIONISTA

lDENTI FICAÇÃO

NOME..

DATA DE NASCIMENTO:JJ_

IDADE.._SEXO_TELEFONE( )
CARTÃO DO SUS
ENDEREÇO

MOTIVO DA PROCURA DA USF

QuEIXAS

DE

SINTOMAS

RESPIRATÓROS

(TOSSE,

DOR

DE

GARGA"A,

DESCONFORTO

RESPIRATÓRIO COM OU SEM FEBRE

()SIM

()NÃo

OBSERVAÇÃO: Caso a pessoa apresente sintomas respi'ratórl'os, fomeça uma mascara cirúrgica se

disponível, oriente higienl'zação imedl'ata das mãos com agua e sabão ou prep"ação alcoólica,

so"cite que evite tocar no rosto e em superiícies e direcl'one para atendimento em sala especifica

visando o isolamento respiratório. A sala deve ser mantida com a pom fechada, janelas abenas e
ar condicionado desljgado.

UNIDADE BASICA DE SAUDE SÃO JOSE, POVOADO SÃO JOSE, JUSSIAPEBA, CEP- 4667"00

FORMULÁRIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ldentificação

Nome:

de nascimento:__
Motivo
consulta:

SINAIS VITAIS
Temperatura axilar
Frequencia cardíaca
Frequencia respiratoríoa

Saturação de oximetria
Pressão arterial

Anotar informações no prontuário.

Observação: Caso o paciente apresente sintomas respiratórios graves ou outro sinal e sintoma

preocupante, acione imediatamente o enfermeiro.
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FORMULÁRIO ENFERMEIRO
IDENTIFICAÇÃO

NOME:

DATA DE

NASCIM ENTO:__

ApREsENTA siNToMAs REspiRAToRms (TOsSE, DOR DE GARGANTA, FALTA DE AR,ESFoRÇo ou
DESCONFORTO RESPIRATORIO ( )SIM ( ) NÃO

APRESENTA OU APRESENTOU FEBRE ( ) SIM ( )NÃO

APRESENTA OuTROS SINTOMAS ( ) SIM ( )NÃO
SE SIM, DESCREVA

CASOSUSPEITO DESINDROMEGRIPAl( ) SIM

( ) NÃO

NOTIFICAÇÃO IMEDIATA

AVALIAçÃO GERAL
APRESENTAOUTRAS COORMOBIDADES ()SIM

( ) NÃO

SE SIM,
DESCREVA

MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO ()SIM ( ) NÃO
SE SIM, DESCREVA

APRESENTAALERGIASAMEDICAMENTOS ( ) SIM

( ) NAO

SE SIM DESCREVA

HBTORIA DE CIRURGIAS PREVIAS Ou lNTERNAÇÕES RECENTES ( ) SIM ( ) NÃO
SESIM,

DESCREVA

ANOTAR INFORMAçÕES EM PROTUARIOS
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FORMULÁRIO MEDICO

Identificação

Nome:

Data de nascimento:___
Revisao da historica clinica,(sintomas de si'ndromes gripal com ou sem febre). Ava"ar

outros

sinais

e

sintomas,

diagnosti'cos

alternativos,

descompensação

de

coormobidades, etc.
Classjficação de gravl'dade

Caso grave - estab"ização e encamjnhamento para centro de referencja
Caso leve- avaljar coormobidades que contraindicam jsolamento domíc"ar. Se
possivel acompanhar na aps, rea"zar manejo c"nico apropriado,(medicamentos

sintomaticos,

prescrever oseltamivi'r

para

pessoascom

condiçoes

de

rjsco

e

complicações, etc).orineta!ões de isolamento domicili'ar para o paciente e contatos

da casa e monitoramento de 48/48 horas presenci'al (conforme quadro c"nico ) ou

por telefone
Fornecer atestado medico de 14 dias para propiciar o isolamento domic"ar para o
paciente (ci'd 10-j11- sindrome gripal ou b43.2 covid 19) e seus contatos da casa(cid

lO- z20.9- contato com exposição a doença transmissível não especifi'cada).

Anotar informações no prontuário
Observação:

caso

a

pessoa

apresente

sjnajs

ou

sintomas

de

gravidade

ou

comorbidades que contrai'ndl'quem o isolamento domic"l'ar, entrar em contato com

seu centro de referencia para promover hospita"zaça-o. Fornecer atestado quando
necessário e assim propiciar o isolamento domic"iar. Orientar osfam"jares a buscar

atendimento ao inicio dos si'ntomas.
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cRITÉmos QuE DEvEM SER uTILlzADos pELA EQulpE DA EsF pARA
DEFINIR O MANEJO CLINICO DO PACIENTE

CASO LEVE

Definição
Síndrome gripal com sintomas leves (sem dispneía ou sinais de gravi'dade)
E

Ausência de comorbidades descompensadas que contraindicam isolamento domlc"ar ou sinais

de gravjdade

Conduta:
Manejo c"nico, orientações de isolamento domi'ci"'ar e monitoramento de 48/48 horas presencl'al,
ou preferencl'almente, por telefone de acordo com a necessidade c"'nica. Se farn"iares
desewolverem sintomas. Orienta-los a procurar atendimento, já ut"izando mascaras.

CASO GRAVE

Definição

Centro de referencia
Sindorme grjpal que apresenta dispneia ou os smtomas da gravldade saturação menor que 95O/o,

taquicardia, hipotensão, alteração do estado mental, entre outras.
OU

Comorbl'dades que contralndlcam

isolamento domic"iar (doença cardi'aca

crônica,

respiratórias crônicas, doenças renais, imunossuprimidos, doença cromossômica, etc.

Conduta: estab"ização e encamnhamento para centro de referencja por tmnsme aproprJ'ado

l"DADE BASICA DE SAUDE SÃO JOSE, POVOADO SÂO JOSE, JuSSIAP"A, CEP- 4667"00

doe"as

DIAGNOSTICO COuD-19

Pode-se avaliar o quadro de covid-19 de maneira clinica ou laboratorial.

O quadro clinico ínicial da doença é caracterizado como síndrome gripal. O diagnostico sindrômico

depende da investigação clinico-epidemíologica e do exame físico.

O diagnosti'co laboratorial para identíficação do vírus sars-cov-2 é rea"zado por meio das técnicas
de RT-PCR em tempo real ou teste rápido sorológico validado pelas ínstituições de referencja.

RT-PCR EM TEMPO REAL
Estes teste moleculares baseiam-se na detecção de sequencias únicas de ma viral com confirma!ão,
porsequenciamento de ácidos nucleicos, quando necessário.

Em áreas onde o covid-19 esta amplamente dlsseminada, um ou mais resultados negativos de um

caso suspeito não descaftam a possib"i'dade de lnfecção pelo vírus sars-cov-2.varios fatores podem
levar a um resultado negativo em um índividuo infectado,

Motivos dos testes darem falso-negativo,

.

Máqualidadeda amostra

.

Aamostrafoicoletada em umafaseprecoce outardia,.

.

Aamostra nãofoi manuseada e enviada adequadamente;

Este deve ser rea"zado em pacientes sintomáticos, idealmente ( do 3g ate 10g di'a de inicio dos
sintomas)

TESTE SOROLOGICOS
Estes testes vlsam de"" anticorpos específicos produzldos pelo corpo humano contra o vírus

s"-cov-2 ou detest" antígeno deste vírus. Para isso os testes sorológicos são desenvolvidos p"a
detecção de anticorpos igG e igM ou detecção de antigenosespecificos do vírus, alguns por ensaio
imunoenzl'maticos (ELISA) e l'munocromatograftos (TESTE RÁPIDO) e o"ros por munoflorescencja.

Deve serrea"zado em pacientes si'ntomáticos, idealmente (a pa"'r do sg dia de inicio dos sl'ntomas)

Pessoas assíntomáticas - não colher material.
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MANEJO TERAPÊUTICO NA APS

Medidas farm acoIÓgi.cas

Medidas clinl'cas

Prescrição de fármacos para o controle de
sintomas,

caso

contraindicação,

não
com

haja

lsolamento domiciliar por 14 dias a contar

nenhuma

possjbill'dade

da data do inicio dos síntomas

de

intercalar os fármacos antitérmicos em

Revisão

caso de difícil controle da febre.

opção-

paracetamol

preferencialmente

(2OOmg/ml

ou

opção

-

Dipírona

(solução

gotas

por

48

horas,

telefone,

para

idade.

500mg/comp a cada 4/4 horas ou a cada
6/6 horas a depender da frequência da
febre e dor.
2ã

cada

pacientes
que
não
apresentam
comorbidades e menores de 60 anos de

Antitérmico via oral

ia

a

Revisão

a

cada

dP:ei:cri:ina:;almenptaera
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r:ae:isZ::s

horas,

V;S:':a

comorbidades de risco e mai'ores de 60

500mg/ml ou 500mg/cp, em caso de dor
anos de idade
ou febre de 6/6hs
Inl.ciar o uso de oseltamMr para todos os

casos

de

síndrome

gripal

que

tenha

situações de n'sco de compljcações. Essa

recomendação

índepende

da

situação

vacinal do paciente. O ideal é que se inicie

Manter

repouso,

hl'dratação

oral,

alimentação adequada.

lsolamento de contatos domiciliares por
14 dl'as.

o fármaco ate as48horas após o inicio dos
sintomas. Reforca-se que e necessário,

que o paciente procure ajuda medi'ca em

casos de agravam ento.

Normativa de acompanhamento do paciente em isolamento domicihr por telefone
1- Anot" no prontuário o numero de contato do paciente e de algum acompanhante (de
pmferênci'a do cuWador que ficara responsável pelo paciente), d"ante a primeira ava"'ação
naUSF.

2- A llgação deve ser rea"zada pelo profJ'ssi'onal de saúde da ESF ( ACS, enfermeiro, medi'co ou

técnico de enfermagem)
3-

Não há necessidade de gravar a conversa

4- Anotar informações sobre a conversa telefônica no prontuário, quadro c"m'co a"oreferjdo
do paciente, autoava"ação da necessidade de iralgum profissional da saúde à residência do

pacjente ou consulta presencial na ubs com paciente em uso de mascara lnformar horárlo
das ligações e quel'xas.
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CUIDADOS DOMÉSTICOS DO PACIENTE EM ISOLAMENTO DOMICILIAR

lSOLAMENTO DO

PRECAUçÕES DO

PACIENTE

CUIDADOR

Flcar
em
repouso,
beber
bastante agua, alimentar sebem,senecessáriofazerusodeanalgésicoseanti-termícos.

O cuidador devera utiljzar uma

mascara

descartável

PRECAUÇÕES GERAIS

estiver perto do paciente. Caso
a mascara fique úmida ou com

Permanecer em quarto isolado
e bem ventilado.CasonãoseJ'apossível isolar o

Toda vez que lavar as mãoscomaguaesabão,dar

quando
preferencia ao papel toalha,
Caso não seja possível utilizar

secreções, deve ser trocada toalha de tecido e trocar todavezqueficarúmida.Todososmoradoresdacasadevemcobri onarizquandoforemtos irouespir ar,sejacomasmãosc)umascaras.lavarasmãosejogaramascaradescartávelapósouSO.Evitarcontatocomsecreçõesdopaciente,quandofor
imediatamente. Nunca tocar
ou mexer na

mascara. Após

retirar a mascara o cuidador

paciente em um quarto únlco,manterpelomenoslmetrodedistanciadopaciente.Dormiremcamaseparada(exceção:

deve lavaras mãos com agua esabão.Deveserrealizadaa

mães que estão amamentandodevemcontínuaramamentandocomousodamascaraemedidasdehigienecomolavagemdasmãos).

higienização das mãos toda vezqueelesparecemsujar,antesedepoisdocontatocomopaciente,antesedepoisde;raobanheíro,antesedepol'sde

Limitar a movimentação pela

casa

com

cozinhar e comere sempre quejulgarnecessário.Casoalguémdodomicilio

descartar o lixo do paciente,

compartílhamento

utilizar luvas descartáveis.

como (cozinha, banheiro)

"lizar mascara cl'rúrgica todo
tempo. Caso o paciente não
tolere ficar por muito tempo,
reall.zar

medi'das

respiratória

de

com

higiene

apresente

sintomas

desíndromegripal,jniciaras

mais

de uma vez por dias superfícies

mesmas

medidas

de

precauçoes para os pacientes esolicitaratendimentona

mais

frequência, trocar a mascara

Limpar frequentemente

que
são
frequentemente
tocadas
com
alvejante,
na
concentração de 25 ml de agua

unidade básica de saúde, pormejodoagentecomunitáriodesaúdeououtroprofissionaldaequipe.

sani'tária para l ll'tro de agua.

sempre que estiver danificada,

Faca o mesmo para banheiro e

suja ou úmida.Nãorecebervisitas.

toalhetes.Laveroupas pessoais, roupasdecamaedebanhodopacientecomsabãocomumeaguaentre60a90Oc,deixe;: :er enciaimenatOe.SOl,
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CONDIÇÕES CLINICAS QUE INDICAM ENCAMINHAMENTO PARA UNIDADE

DE REFERENCIA

SINDROME RESPIRATORIA AGuDA GRAVE íSARA)

.

hdi'vi'duo de quahuer idade com síndrome gripal e que apresente díspnel'a ou seguintes
sl.nais de gravidade:

.

Saturação de oximetria <95O/o em ar ambiente

.

Sinal's de desconforio resphatório ou aumento da frequência respiratória ava"ada de acordo
comaidade

.

Piora nascondiçõescljnicas dedoença de base

.

Hl'potensão

.

lndlviduo de qualquer idade com quadro de insufici'ênci'a respiratória

Em crianças além dos itens acl'ma, observa-se batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem

intercostal, desidratação e inapetência.

Vale ressaftar q" febre pode não estar presente em alguns casos excepcionais, como crja"as,

jdosos, jmmossu"imidos ou pessoas que ut"izaram antitemos, e, mamo, a ava"ação c"níca e
epidemiologica deve ser levada em consideração.

COMORBIDADES QuE INDICAM AVALIAÇÃO EM CENTRO DE REFERENCIA

.

Doenças cardíacas crônjcas

•

Doença cardi'aca congênita

.

lnsuficiêncía cardi'aca mal controlada

.

Doença cardíaca isquêmica descompensada

.

Doenças respiratórjas crônjcas

.

DPOCe asma malcontrolados

.

Doenças pulmonares jntersticl'ai's com comp"'cações

.

Fibrose cístjca com i'nfecções concorrentes

.

Crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade

.

--

-- r.-......`-iiuaue

nier`l,]a;- i`_______
Dlsplasia
broncopulomar com comp"'cações

Doenças renais crônicas em estagio avançado
Paci'ente em dialise

lmunossuprimidos

Transplantados de órgãos só"'dos e de medula óssea

...

lm"su"essao por doenças e medicamentos (em vigêncía de quimoterapia radi'oterapja
dentre outros).

.

mador de doenças cromossômicas e com estado de frag"idade im"lógi'ca (síndrome de

.

down)
Diabetes
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NOTIFICAÇÃO IMEDIATA

Í mandatória a notificação imediata no caso de sindrome gri'pal, via

plataforma e-sus ve (

notifica.saude

Casos notificados de síndrome gripal que posteriormente apresentaram
teste posi'tivo para COVID-19 positivo, deve ser notificado, informando o

resultado do teste.
Também e considerado caso confirmado para COVID-19

a pessoa com

sindrome gripal e históríco de contato próximo ou domicÍIiar, nos últimos

7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado
laboratorialmente e para o qual não foi possível reali'zar a investigação
laboratorial especifica.

Pessoas com síndrome gripal e resultado negativo para COVID -19 é
considerado caso DESCARTADO.

Atende para o uso correto do CID 10 sempre que disponível no sjstema.
CID 10-J11 -SINDROME GRIPAL
CID 10-B43.2 - COVID 19

UNIDADE BASICA DE SAUDE SÃO JOSE, POVOADO SÃOJOSE, JuSSIAPE", CEP- 46670"

ORIENTAÇõES PARA AFASTAMENTO E RETORNO AS ATIVIDADES DE
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Proflssionais contactantes domic"iares assintomáticos de pacientes suspeitos ou confirmados da
síndrome gripal.

Contactante domiciliar: sem recomendação de afastamento
Contactante não domiciliar. Seguir recomendações abaixo

QUADRO "ecomendações para profissionais de saúde que e contato domic"iar de pessoa com
síndrome gripal.
TESTE POSITIVOPROFISSIONALDESAUDEMANTEM 14 DIAS

TESTE NEGATIVO

CASO DODOMIClllO

RETORNO IMEDIATO AO TRABALHO DESDEQUEASSINTOMA"CO.
REAllZOU

DE AFASTAMENTO, A CONTAR DO INICIO DOS

TESTE (RT-PCROUTESTESOROLOGICO)TESTE

SINTOMAS DO CASO CONTATOAFASTAMENTODOP

ROSISSIONAI POR 7 DIAS, A CONTAR DO IMCIO DOS SINTOMAS DO CASO.RETORNOAOTRABALHOAPÓS7DIAS,SEPERMANECERASSINTOMATICO
lNDISPONIVEl

Profl'ssional de saúde com síndrome grjpal (febre acompanhada de tosse
ou dor de garganta ou dificuldade para respjrar)
Deve-se afastar do trabalho imediatamente

O retomo ao trabalho deve seguir as segu'ntes condições descritas abaixo..
QUADRO 2.Recomendações para profissionai
lSPONIBILIDADE DE TESTE

SCONDlçÕES RTONATRBIHO

d

e saude com sintomas gripais..
OBSERAÇÕES
CONDlÇOES NECESSARIAS PARA REAuZAÇÃO DOTESTESOROLOGICOEMPROFISSIONALDESAuDE

TESTE DISPONIVElRT-PCROuTESTE

TESTE NEGATIVO

SOROLOGIVO)

A PARTIR DO OITAVO DIA DO INICIO DOSSINTOMASEMÍNIMO

DE 72 HORAS ASSINTOMATICOuSARMASCARACIRuRGICAAORETORNAR AOTRABAIHO,MANTENDOSEuUSOPORATE14 DIAS
MINIMO DE 72 HORASASSINTOMATICOE
lNDISPONIBILIDADE DE TESTE

DO INICIO DOS SINTOMAS.

MINIMO DE 7 DIASAPÓSlNIClODOSSINTOMAS.
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Procedimento Operaciona1

P adrão

POP -ATENÇAO PRIMARIA
COVID 19

UNOADE BASICA DE SAUDE ESPINHO, POVOADO ESPINHO, JUSSÍAPE-BA, CEP- 4667"00

Sumário
APRESENTAÇÃO
ROTINA DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS PELOS PROFéSÍONAIS DE SAÚDE

DEGERMAÇÃO DAS MÃOS COM ÁGuA E SABAO

HÚiENizAÇÃo DAs MÃos coM pREpARAÇÃo ALcoóm:A A 7o%
PRECAUÇÕES PADRAO, DE CONTATO, GO"lAS E AEROSSOÍS
SEQUENCIA DE PARAMENTAÇÃO
SEQUENCIA DE DESPARAMENTAÇÃO

m;iENizAção Dos EQuipAMENTos DE pRoTEção "DMDuAi
FORMuLÁRIO RECEPCIONISTA

FORMULÁRIO TÍCMCO DE ENFERMAGEM
FORMULÁRlO ENFERMEIRO

FORMULÁRIO MEDICO

CRITÍRIOS QUE DEVEM SER u"lZADOS PELA EQ"E DA
ESF PARA DEFINIR O MANEJO CL"CO DO

PACIENTE

DIAGNOSTICO COVID-19

18

MANEJO TERAPÍUTICO NA APS

19

C"ADOS DOMÉSTICOS DO PACIENTE EM ISOLAMENTO

20
DOMICILIAR

CONDlÇÕES CLINICAS QUE "lCAM ENCAMINHAMENTO PARA

21
uNIDADE DE REFERENCIA......

.... 22

NOTIFICAÇÃO IMEDIATA

ORIENTAÇÕES PARA AFASTAMENTO E RETORNO AS ATMDADES
DEPROFISSIONAISDESAÚDE....

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

UNOADE BASÍCA DE SAUDE ESPINHO, POVOADO ESPINHO, JuSSJAPE-BA, CEP- 4667OOOO

....24

APRESENTAÇÃO

Este documento visa mear os profissionai's de saúde da "ade Bási'ca de Saúde
Esphho sobre as medi'das bási'cas de prevenção e controle de lnfecção por COWD 19

através da adoção de medWas padronizadas de isolamento e precauções, bem como
a i'ndi'cação de uso de EPIS (equipamentos de proteção individual), seq"ncl'a de

paramentarão e desparamentação, cui'dados de "mpeza e desinfecção dos EPIS que

serão reut"jzados, além de orientações quanto às condutas dos profissional's frente o

atendimento de pacjente com Síndrome Gripal
Espera-se com este documento Padroni'zar as ações para o enfrentamento da
pandeml'a de Covid-19, consolidar as ori'entações de proteça-o de pacjentes e de

pmfission" da saúde e reduzir os "cos à saúde ocupacional e à das pessoas q"
buscam cui'dado nesta uni'dade de saúde.

UN/DAD"ASIC"E S"DE ESPINHO, POVCMDO ESPINHO"SSJAPEBA{EP4667"00

RO"A DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Objetivos: Oriem" aos servidores(as) sobre a rotina de higie"ação das mãos nesta u"ade de
saude.

Segundo a Estratégia mjmodal de H®enização das Mãos, da Organl'zação Mundial da Saúde
(OMS), foram adotadas cinco lndicações princl'pais para rea"zar a higienização das mãos:

1. Antes do contato com o paciente;
2. Antes de rea"'zar procedimentos asséptjcos;
3. Após o risco de exposição a fluidos corporais

4. Após o contato com o paciente,.
5. Após o contato com as áreas próximas ao pacjente.
Orientações Gerai's:
• O uso de luvas não descana a hl'giem'zação das mãos;

• Manteras unhas cmas e não usar unhas artificiais;
• Não usar adornos (anéis, a"anças, relógjos de pulso).

_' _`--.--. ----_
..*~~,,

FÍ"" lndJcações de "ienização das ma-os Orga"ação Pan-Ame"" da Sa"e, Agê"Ia Na"na"e
Vigílâncja Sam'tín'a,. 2008, p. 23.

UNOAD""CA DE SAUDE ESPINHO, POVOADO ESPINtJ"SSIAPE-BA, CEP16"""

D E GERMA

O DAS MÃOS COM ÁGUA E SABAO

Objetivos: Orientar e padronizar a
higjenização simples das mãos,.

.Finall'dade
,.,_"u."
pro,ea,mento: Remoção mecânica i3;iF_:FF::T;Fí_
do uu
proced['m
camadas superii'ciais da pele, assim como o suor, a oleosidade e as células mortis, retirando a
___ _ ___,, u u,cuoluciueeas c(

sujHade
sujidadepropícja
propícja
à permanência
à oermanômi.
e àa pro"feração
à _-".----g-de microrgam'smos.

Duração do procedimento: 40 a
60 segundos.
Abrangêncja: Profissionais de
todos os setores

Material necessário.. Sabão líqujdo;

corrente,. Papel toalha.

Indicação:

•

Aochegareaosai"esta unidade desaúde,,

.

Sempre que houversuJ'eira visível nas mãos,.

.

Anteseapóscontato com o pacjente;

.

Entre diferentes procedimentos em um mesmo paciente (ex...

.

fazer um "ratjvo,

administração de medicamentos),.
Antes e após reali'zação de atos pessoais (ex... alimentar-se, assuaro "l'z, ir ao toalete,
pentear os cabelos, etc.),.
Antes de calçar luvas e após reti'rá-Ias;

Após manipulação com superfícjes,.
Uso indi'cado de Degermantes anti'ssépticos (T"Iosan, PVPl ou clorexidina) em

substjtuição ao sabonete "quido comum em algumas sit"ções q"ndo exigem redução
máxi'ma da população bacteriana..

CuWados com RN"osos e outros jmunodeprimidos;
_'_'---r"uuiuu>,

Raali7+-=_ J_ de
__procedl'mentos
_
Rea"zação
ínvasl'vos (instalação de sondas)

Ê!!Íf!Ê-±íLpa ra covID 19

DETALHAMENTO DO PROCEDl
M ENTO
1. Retirar ané

iras, re

e adorn

2. Abri.r a torn eira,
molhar as mãos e colocar o

líquido (2ml aproximada
3. Ensaboar e friccionar as
mente);
mãos durante 30 e 60 segundos,
em
todas
as suas faces, eSPaçOS
ais, articulacã
unhas e pontas

aras mãos retira ndo

ras mãos
6. Fechar a torneira com

espuma e resíduos de

papel toalh

papel toalh a, evjtando assjm reconta
ração do procedjm ento: 4O a
segundos

ar as mãos.

Ízação sjm

1. Abri'r a torneira e
molhar as
2. Apljcar na palma da mão

ãos, evjtando encostar-se
quantidade suficiente de sabonete
superfícies das mãos
líquido para cobrir todas as
(segujr a quantjdade recomenda
Ensaboar as palmas das
pelo fabrjca
friccl'on and o-as entre
4. Esfregar a
palma da mão djrejta coritra o dorso
da mão esquerda entrelaçando os
dedos e
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iliE

Observações ímportantes.,

. P"a evitar ressecamento e derma"es, ""ize creme "ratante regul"mente e evite hjgienjzar
as mãos com água e sabão jmedjatamente antes ou depois de usar uma preparação alcoó"'ca;

• Depois da higienização com preparação alcoó"ca, del'xe "e elas seq"m completamente (sem
utilização de papel toalha),.
LEMBRE-SE: O

USO DE LUVAS NÃO SUBS"" A "lENIZAçÃO DAS MÃOS

Referencl'as bibliográflcas:

f"e..///C:/Documents%20an dO/.20Seftlngs/pmJ/Meus%20d"umentos/jam e/POP+2HBie"a%C3%A7%C3%A3o-das-mO/.C3O/.A3os-no-Amblente-Hos"alar-Revis%C3%A3o-2018 pd
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3.

-*

H igl,enizar as mãos,.

- ---_s±_ `-===_-=

4,

SAIA DA SALA DO PACIENTE
E FECHAA
FO RA DASALA ONDE SE
ENCONTRA O PACIENTE

1.

mgi'enize as mãos com preparação alcoolica;

Ü

ú.

:ij=Í$

2.

Hl'gienize as mãos com preparaçãc"lcooll'ca,.
L=

¥_ ii;1: __,,iÉ,`
3.

Retireogorro,.

-

Hi'gienize as mãos com preparação alcoo"'ca,.

_. '€:íOÜ

7.

Retire a mascara cjrúrgjca/mascara N95/PFF2

®

8.

mGiENiZEAs MAOs CoM AGuA E sABAo,.
Dliirirli-ii-___ _
REFE REN CIAS
BIB LIOGRAFICAS:
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HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Os EPls que não são descartáveis, como botas, luvas, avental's, Ócubs e protetores
faci'ais devem passar pelo processo de "mpeza e desi'nfecção, diariamente, no fl'nal de

cada atendimento ou do expediente, e serem armazenados secos.
Para a ll'mpeza de botas, luvas e avental's ut"izam-se água, sabão ou detergente, e
para a desinfecção pode ser ut"jzado hipoclorito de sódi'o 1% ou outros conforme

orientação

do

fabricante.

Após

esse

procedimento

é

importante

enxaguar

abundantemente, para retirar todo o resíduo dos produtos saneantes.

Para a li'mpeza de ócubs e protetores faciais utjfta-se água, sabão ou detergente, e
para a desinfecção pode ser ""l'zado álcool a 70%, quando o material for compatível,
poderá ut"izar hi'poclorito de sódio ou outro desinfetante recomendado pelo
fabricante.
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FORMULÁRIO RECEPCIONISTA

lDENTIFICAÇÃO

NOME:

DATA DE NASCIMENTO:_J_
lDADE:

SEXO_TEIEFONE( )

CARTÃO DO SuS

ENDEREçO

MOTIVO DA PROCURA DA uSF

QUEIXAS

DE

SINTOMAS

RESPIRATÓRIOS

(TOSSE,

DOR

DE

GARGANTA,

DESCONFORTO

RESPIRATÓRIO COM OU SEM FEBRE

()SIM

()NÃo

OBSERVAÇÃO: Caso a pessoa apresente slntomas respiratórl'os, fomeça uma mascara cirúrgica se
disponível, oríente higienização imediata das mãos com agua e sabão ou preparação alcoÓ"ca,

""cite q" evite tocar no rosto e em superiícies e dheci'one para atendimento em sala especifica
visando o jsolamento respiratório. A sala deve ser mantida com a ma fechada, J'anelas abenas e
ar condicjonado desligado.
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FORMULÁRIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ldentificação
Nome:

de nascimento:_i_
MOtl'VO

consulta:

SINAIS VITAIS
Temperatura axilar
Frequencia cardíaca

Frequencia respiratorioa

Saturação de oximetria
Pressão arterial

Anotar informações no prontuário.

Obse"ação: Caso o paciente apresente sintomas respiratórios graves ou outro sinal e sintoma
preocupante, aci'one imediatamente o enfermeiro.
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FORMULÁRIO ENFERMEIRO
IDENTI FICAÇÃO

NOME:

DATA DE NASCIMENTO.'__
APRESENTA SINTOMAS RESPIRATORIOS (TOSSE, DOR DE GARGANTA, FALTA DE AR,ESFORÇO OU
DESCONFORTO RESPIRATORIO ( )SIM ( ) NÃO

APRESENTAOUAPRESENTOU FEBRE ()SIM ( )NÃO

APRESENTA OUTROS SINTOMAS ( ) SIM ( )NÃO
SE SIM, DESCREVA

CASOSuSPEITO DESINDROMEGRIPAL( )SIM

( ) NÃO

NOTIFICAçÃO IMEDIATA

AVALIAÇÃO G ERAL

APRESENTAOUTRAS COORMOBIDADES ( )SIM

() NÃO

SE SIM,

DESCREVA

MEDICAMENTOS DE uSO CONTINuO ( ) SIM ( ) NÃO
SE SIM, DESCREVA

APRESENTAALERGIASAMEDICAMENTOS ( )SIM

() NAO

SE SIM DESCREVA

HISTORIA DE CIRuRGIAS PREVIAS OU INTERNAçÕES RECENTES ( ) SIM ( ) NÃO
SESIM,

DESCREVA

ANOTAR INFORMAÇÕES EM PROTUARIOS
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FORMULÁRIO MEDICO

ldentificação

Nome:

Data de nascjmento..___
Revl'sao da historica clinica,(sintomas de sjndromes gri'pal com ou sem febre). Avaliar

outros

sinais

e

sintomas,

diagnosticos

alternativos,

descompensação

de

coormobl'dades, etc.
Classificação de gravidade

Caso grave - estabilização e encaminhamento para centro de referencia
Caso leve- avaliar coormobidades que contraindjcam isolamento domicmar. Se
possivel acompanhar na aps, realizar maneJ'o clinico apropriado,(medicamentos

sintomatjcos,

prescrever oseltamivir

para

pessoascom

condiçoes

de

risco

e

complicações, etc).orinetações de isolamento domic"iar para o pacjente e contatos

da casa e monitoramento de 48/48 horas presencial (conforme quadro c"nico ) ou

por telefone
Fornecer atestado medico de 14 dias para propicíar o isolamento domic"iar para o
paciente (cid 10-j11- sindrome gripal ou b43.2 covid 19) e seus contatos da casa(cid

10- z20.9- contato com exposição a doença transmissível não especjficada).
Anotar informações no prontuárl'o

Observação:

caso

a

pessoa

apresente

sinais

ou

sintomas

de

gravjdade

ou

comorbidades que contraindiquem o isolamento doml'c"iar, entrar em contato com

seu centro de referencia para promover hospita"'zação. Fornecer atestado quando
necessário e assim propiciar o i'solamento doml'c"iar. Orientar osfam"i'ares a buscar

atendi'mento ao jnicio dos sl.ntomas.

UNOADE BASICA DE SAUDE ESPINHO/ POVOADO ESPINHO, JuSSIA"]A, CEP- 46670-00O

CRITÉFHOS QUE DEVEM SER UTILIZADOS PELA EQUIPE DA ESF PARA
DEFINIR O MANEJO CLINICO DO PACIENTE

CASO LEVE

Definição
Síndrome gripal com shtomas leves (sem dispneia ou sinais de gravidade)
E

Ausência de comorbidades descompensadas que contraindicam isolamento domiciliar ou sinais

de gravidade

Conduta:
Manejo clinico, orientações de isolamento domiciliar e monjtoramento de 48/48 horas presencial,
ou preferencialmente, por telefone de acordo com a necessidade clinica. Se familiares

desenvolverem sintomas. Orienta-Ios a procurar atendimento, já utilizando mascaras.

CASO GRAVE

Definição

Centro de referencia
Sindorme gripal que apresenta dispneia ou os sintomas da gravidade saturação menor que 95%,

taquicardia, hipotensão, alteração do estado mental, entre outras.
OU

Comorbidades

que

contraindicam

isolamento

domiciliar (doença

cardíaca

crôm'ca,

respiratórias crônicas, doenças renais, imunossuprimidos, doença cromossômica, etc.

Conduta: estabilização e encaminhamento para centro de referencia por transporte apropriado
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doenças

DIAGNOSTICO COVID-19

P[)de-se avaliar o quadro de covid-19 de maneira clinica ou laboratorial.

O quadro clinico inicial da doença é caracterizado como síndrome gripal. O diagnostico sindrômíco

depende da investigação clinico-epidemiologica e do exame físico.

O diagnostico laboratorial para identificação do vírus sars-cov-2 é realizado por meio das técnicas

de RT-PCR em tempo real ou teste rápido sorológico validado pelas instituições de referencia.

RT-PCR EM TEMPO REAL
Estesteste moleculares baseiam-se na detecção de sequencias únicas de rna viral com confirmação,
porsequenciamento de ácidos nucleicos, quando necessário.

Em áreas onde o covid-19 esta amplamente disseminada, um ou mais resultados negativos de um
caso suspeito não descartam a possibilidade de infecção pelo vírus sars-cov-2.varios fatores podem
levar a um resultado negativo em um individuo infectado.

Motivos dos testes darem falso-negativo.

.

.
.

Máqualidadedaamostra

Aamostra foi coletada em uma fase precoceoutardia;
Aamostra nãofoi manuseada e enviada adequadamente;

Este deve ser realizado em pacíentes sintomáticos, idealmente ( do 39 ate 109 dia de inicio dos

sintomas)

TESTE SOROLOGICOS
Estes testes visam detectar anticorpos específicos produzidos pelo corpo humano contra o vírus
sars-cov-2 ou detectar antígeno deste vírus. Para isso os testes sorológicos são desenvolvidos para
detecção de anticorpos igG e igM ou detecção de antigenosespecificos do vírus, alguns por ensaío
imunoenzimaticos (EllSA) e imunocromatograficos (TESTE RÁPIDO) e outros por imunoflorescencia.

Deve ser realizado em pacientes sintomáticos, idealmente (a partir do 89 dia de inicío dos sintomas)

Pessoas assintomáticas - não colher material.
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MANEJo TEmpêuTICO NA ApS

Medidas farmacológicas

Medidas clinicas

Prescrição de fármacos para o controle de

lsolamento domiciliar por 14 dias a contar

sintomas,

da data do inicio dos sintomas

caso

nio

contraindicação,

haja

com

nenhuma

possibilidade

de

intercalar os fármacos antitérmicos em

Revisão

caso de difícil controle da febre.

preferencialmente

Antitérmico via oral

pacientes
que
não
apresentam
comorbidades e menores de 60 anos de

1Ê

opção-

paracetamol

(200mg/ml

ou

a

cada

por

48

horas,

telefone,

para

idade.

500mg/comp a cada 4/4 horas ou a cada
6/6 horas a depender da frequência da

Revisão

febre e dor.

preferencialmente
domiciliar,
para

2Ê

opção

-

Dipirona

(solução

gotas

a

cada

24

realizar
pessoas

horas,
visita
com

comorbidades de risco e maiores de 60

500mg/ml ou 500mg/cp, em caso de dor anos de idade
ou febre de 6/6hs
Manter
lniciaro uso de oseltamivir para todos os

casos

de

síndrome

gripal

que

repouso,

hidratação

oral,

alimentação adequada.

tenha

situações de risco de complicações. Essa

Isolamento de contatos domiciliares por

recomendação

14 dias.

independe

da

situação

vacinal do paciente. O ideal équese "cie

o fármaco ate as 48 horas após o inicio dos
sintomas. Reforca-se que e necessário,

que o paciente procure ajuda medica em
casos de agravamento.

Normativa de acompanhamento do paciente em isolamento domiciliar por telefone
1-

Anotar no prontuírio o numero de contato do paciente e de algum acompanhante (de
preferência do cuidadorque ficara responsável pelo paciente), durante a primeira avaliação
naUSF.

2-

A ligação deve ser realizada pelo profissional de saúde da ESF ( ACS, enfermeiro, medico ou

técnico de enfermagem)
3-

Não há necessidade degravara conversa

4- Anotar informações sobre a conversa telefônica no prontuírio, quadro clinico autoreferido
do paciente, autoavaliação da necessidade de ir algum profissional da saúde à residência do

paciente ou consulta presencial na ubs com paciente em uso de mascara. lnformar horário
das ligações e queixas.
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CUIDADOS DOMÉSTICOS DO PACIENTE EM ISOLAMENTO DOMICILIAR

lSOLAMENTO DO

PRECAuÇÕES DO

PACI ENTE

CUIDADOR

Ficar
bastante

em

PRECAUÇÕES GERAIS

beber O cuidador devera utilizar uma
alímentar se mascara descartável quando

repouso,

agua,

Toda vez que lavar as mãos

com

agua

e

sabão,

dar

bem, se necessáriofazeruso de estiver perto do paciente. Caso preferencia ao papel toalha.
a mascara fique úmida ou com Caso não seja possível utilizar
analgésicos e anti-termícos.
Permanecer em quarto isolado secreções, deve ser trocada toalha de tecido e trocar toda
imediatamente. Nunca tocaroumexernamascara.Apósretiraramascaraocuidador

vez que ficar úmida.Todososmoradores da casa

paciente em um quarto único, deve lavaras mãos com agua e
ser
realizada
a
manter pelo menos l metro de sabão.Deve

devem cobrir o nariz quando

forem tossir ou espirrar, seja

distancia do paciente. Dormiremcamaseparada(exceção:

com as mãos ou mascaras.Lavarasmãosejogar

a

mascara

o

e bem ventilado.Casonãosejapossível isolar o

mães que estão amamentando
devem
continuar
amamentando com o uso da
mascara e medldas de higiene
como lavagem das mãos).Limitaramovimentação pela

mgienização das mãos toda vez

que eles parecem sujar, antes e
depois do contato com o

após

uSO.Evitar contato com secreções

paciente, antes e depois de ir
ao banheiro, antes e depois de

cozinhar e comere sempre que

do

julgar necessário.Casoalguémdo

descartar o líxo do paciente,

domic"io

casa com compartilhamentocomo(cozinha,banheiro)

paciente,

quando

for

utilizar luvas descartáveis,Limparfrequentemente mais

apresente
Utilizar mascara cirúrgica todotempo.Caso pacientenãotolereficarpormuitotempo,realizarmedidasdehigieneresplratóriacommaisfrequência,trocaramascarasempreque stiverdanificada,sujaouúmida.Nãorecebervisitas.

descartável

síndrome

mesmas

sintomas
gripal,

iniciar

medidas

de
as

de

precauções para os pacientes e
solicitar
atendimento
na

de uma vez pordías superfícies

que
são
tocadas
com

frequentemente
alvejante,
na
concentração de 25 ml de agua

unidade básica de saúde, por sanitária para l litro de agua.

meio do agente comunitário de

Faca o mesmo para banheiro e

saúde ou outro profissional daequipe.

toalhetes.laveroupas pessoais, roupasdecamaedebanhodopacientecomsabãocomumeaguaentre60a90OC,deixesecaraosol,preferencialmente.
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CONDIÇÕES CLINICAS QUE INDICAM ENCAMINHAMENTO PARA UNIDADE

DE REFERENCIA

SINDROME RESPIRATORIA AGUDA GRAVE (SARA)

.

lndMduo de qualquer idade com síndrome gripal e que apresente dispneia ou seguintes
sinais de gravidade:

.

Saturação de oximetria<95%em arambiente

.

Sinais de desconforto respiratório ou aumento dafrequência respiratória avaliada de acordo

comaidade
.

Piora nascondi!Õesclinicas dedoença de base

.

Hipotensão

.

lndMduo de qualquer idade com quadro de insuficiência respiratória

Em crianças além dos itens acima, observa-se batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem
intercostal, desidratação e inapetência,

Vale ressaltar que febre pode não estar presente em alguns casos excepcionais, como crianças,
idosos, imunossuprimidos ou pessoas que ut"izaram antitermicos, e, portanto, a avaliação clinica e

epidemiologica deve ser levada em consideração.

COMORBIDADES QuE INDICAM AVALIAçÃO EM CENTRO DE REFERENCIA

.

Doençascardíacascrônicas

.

Doença cardíaca congênita

.

lnsuficiência cardíaca mal controlada

•

Doença cardíaca isquêmica descompensada

.

Doenças respiratórias crônicas

.

DPOCeasmamalcontrolados

.

Doenças pulmonares intersticiais com complicações

.

Fibrose cística com infecções concorrentes

.

Crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade

.

Displasia broncopulomar com complicações

.

Doenças renais crônicas em estagio avançado

.

Pacienteemdíalise

.

lmunossuprimidos

.

Transplantados deórgãossólidosede medula óssea

.

lmussupressao por doenças e medicamentos (em vigência de quimioterapia radioterapia

.

dentre outros).
Portador de doenças cromossômicas e com estado de fragilidade imunológica (síndrome de
down)

.

DÍabetes
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NOTIFICAÇÃO IMEDIATA

Í mandatória a notificação imediata no caso de si'ndrome gripal, via

plataforma e-sus ve (

notifica.saude.

Casos notificados de síndrome gripal que posteriormente apresentaram
teste positivo para COVID-19 positivo, deve ser notificado, informando o

resultado do teste.
Também e considerado caso confirmado para COVID-19

a pessoa com

síndrome gripal e histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos

7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado
laboratorialmente e para o qual não foi possível realizar a investigação
laboratorial especifica.

Pessoas com síndrome gripal e resultado negativo para COVID -19 é
considerado caso DESCARTADO.

Atende para o uso correto do CID 10 sempre que disponível no sistema.
CID 10-J11-SINDROME GRIPAL
CID 10-B43.2 - COVID 19
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ORIENTAÇÕES PARA AFASTAMENTO E RETORNO AS ATIVIDADES DE
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Profisslonais cc)ntactantes domiciliares assintomáticos de pacientes suspeitos ou confirmados da
si'ndrome gripal,

Contactante domiciliar: sem recomendação de afastamento
Contactante não domiciliar. Seguir recomendações abaixo
QUADRO 1.Recomendações para profissionais de saúde que e contato domiciliar de pessoa com
síndrome gripal.
TESTE POSITIVO

TESTE NEGATIVO

CASO DODOMICILlO

REALIZOU

TESTE (RT-PCROUTESTESOROLOGICO)

TESTE

PROFISSIONAL DE SAuDE MANTEM 14 DIAS

RETORNO IMEDIATO AO TRABAIHO DESDE

DEAFASTAMENTO, A CONTAR DO INICIO DOS

QuE ASSINTOMATICO.

SINTOMAS DO CASO CONTATO

AFASTAMENTO DO PROSISSIONAL POR 7 DIAS, A CONTAR DO INICIO DOS SINTOMAS DO CASO

lNDISPONIVEL

RETORNO AO TRABALHO APÓS 7 DIAS, SE PERMANECER ASSINTOMATICO

Profissional de saúde com síndrome gripal (febre acompanhada de tosse
ou dor de garganta ou dificuldade para respirar)
Deve-se afastar do trabalho imediatamente
O retorno aotrabalho deve seguiras seguintes condíções descritas abaíxo:
QuADRO 2.Recomendações para profissionais de saúde com síntomas gripais:
/-PONIBILIDADE DE TESTE

CONDlÇOES DE RETORNOAOTRABALHO

OBSERAÇÕES

CONDlÇOES NECESSARIAS PARA REALIZAÇÃO DOTESTESOROLOGICOEMPROFISSIONALDESAuDE
TESTE DISPONIVELRT-PCROUTESTE

TESTE N EGATIVO

SOROLOGIVO)

A PARTIR DO OITAVO DIA DO INICIO DOSSINTOMASEMINIMODE72HORASASSINTOMATICO

lNDISPONIBlllDADE DE TESTE

MINIMO DE 72 HORAS

USAR MASCARA CIRURGICA AO RETORNAR AO

ASSINTOMATICO

TRABALHO, MANTENDO SEU uSO POR ATE 14 DIAS

EMINIMO DE 7 DIASAPÓSlMCIODOSSINTOMAS.

DO INICIO DOS SINTOMAS.
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